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Áldott, szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendőt!
„Lehetséges, hogy mégis titka van? – kérdezte hitetlenül és halkan a diófa, de az almafa csak nevetett.
– Ó, haha! Titka?! És ugyan miért titkolná éppen azt, hogy szeretik? – És nevetett, nevetett úgy, hogy 
rázkódott belé, és vele nevetett a körte- meg a cseresznyefa is. És mind a fenyőre néztek. Az hallgatagon 
állt. Kissé távolabb tőlük. És mosolygott.”

Bakó Ágnes idézetével kívánok valamennyi kedves környei számára áldott, szeretetteljes karácsonyt, a család körében 
eltöltött meghitt pillanatokat, s azt, hogy a következő esztendő mindennapjai teljenek valamennyiünk számára békesség-
ben, egészségben, boldogságban és megelégedettségben!

A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és a község intézményeinek munkatársai nevében: 
Beke László polgármester

„Öltöztessük díszbe a lelkünket…”
November 29-én, advent első vasár-
napján Környén is kigyúltak a Betlehemi 
jászol és az ünnepi díszvilágítás fényei. 
A szeretet ünnepére készülő környeiek 
ezúttal is zsúfolásig megtöltötték a kato-
likus templomot, majd a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde előtti teret, ahová a gyere-
kek örömére a Télapó is megérkezett. 

D r. Árendás József önkormányzati 
képviselő, az egyházközség 
tagja köszöntötte a jelenlévőket 

a környei katolikus templomban, Ady 
Endre „Az Úr érkezése” című versével hív-
va valamennyiüket Jézus eljövetelének 
várakozására. Mára már mindnyájan 
elkészítettük az adventi koszorút, melynek 
meggyújtjuk első gyertyáját. A következő 
három vasárnap mindig eggyel többet 
fogunk meggyújtani, és így a világító 
gyertyák számának növekedése szimbo-
lizálja azt a növekvő fényt, amelyet Isten 
Jézusban minden várakozónak ad Ka-
rácsonykor. Az igazi adventi koszorút két 
alakzat, egy kör és egy kereszt alkotja. A 
kör a Boldogasszony ölelését szimbolizál-
ja, ez a fény óhajtásának, kívánásának 
és megőrzésének a kifejezése. A kereszt 
pedig maga az Ige, a Teremtő kiáradó 
fénye. Ennek a keresztnek a közepe Isten 

helye. Tehát a kör és a kereszt az Öl, az 
Ige és Isten hármasa. – fogalmazott, s 
Bedy Sándor plébános üzenetét is tol-
mácsolta: tiszta szívvel, bűnbánattal az 
Úr eljövetelére várva imádkozzatok! Em-
lékezzetek: Jézus így szólt tanítványaihoz: 
Csípőtök legyen felövezve, kezetekben 
pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok 
az olyan emberekhez, akik urukra várnak, 
hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről 
és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki!

Ma este meggyúlnak az ünnepi fények, 
melyek a karácsonyt, a megváltó szüle-
tésének ünnepét, az arra való felkészülést 
teszik szebbé. Ünnep ez a mai nap, és 
ünnep advent minden napja, mivel egy-
re több gyertya gyullad meg az adventi 
koszorún, egyre szebbé válnak napjaink, 
mert kellően felkészülünk, és kívül-belül 
díszbe öltöztetjük magunkat szentestére 
és az azt követő karácsonyra. 
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„Öltöztessük díszbe a lelkünket…”
…folytatás az első oldalról

És a mai ünnepnél is a lényeg az, hogy 
belül díszbe öltöztessük a lelkünket, 
hiszen az igazi szépség, az igazi csoda 
az ott bent lakozik – hangzott el Beke 
Lászlótól. A polgármester mindazok szá-
mára köszönetét fejezte ki, akik segítséget 
nyújtottak az ünnepre való felkészülés-
ben, s végül azt kívánta, hogy az adventi 
várakozást ebben az évben is az ünnep 
szeretetben teljes beteljesülése kövesse 
az otthonokban, a családoknál, a bará-
tok között és az élet egész területén.

Nagy Péter tiszteletes Máté evangé-
liumából idézve prédikációjában így 
fogalmazott: Egyáltalán nem mindegy, 
hogy életünk nyomán mi marad utánunk 
és a maradó dolgok által érezzük meg 
azt, hogy egy embernek az élete hozott-e 
magával, hagyott-e maga után olyan 
dolgokat, amelyek építőek, gazdagítóak 
a világnak. Maradhat egy ember munká-
ja, élete után nagy összevisszaság, amit 
hosszú éveken keresztül kell majd jóvá-
tenni és jobbítani. De lehet nyomában 
áldás, amely még évek multán is termi 
gazdag gyümölcsét… Az advent annak 
az ideje lehet számunkra, hogy nem 
hiába várva, az a Jézus, aki mindezeket 
megcselekedheti velünk, újra elmegy 

mellettünk, találkozik 
velünk és szívünkben 
marad Szentlelke ál-
tal, hogy jelenlétének 
áldása egyrészt a mi 
életünket, másrészt 
azok életét, akik ve-
lünk találkoznak más-
sá, újjá, megváltottá 
és reménykedővé 
tegye.  

A környei önkor-
mányzat, a falu egy-
házközségei, vala-
mint a Háromkirályok 
Alapítvány közös ünnepi rendezvényét a 
templomban az általános iskola ének-
kara, a Magyar Népdalkör, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde kamarakórusának műsora, 
Szakálné Gaál Monika énekei és Popo-
vics Milán orgonakísérete tette meghit-
tebbé, amikor pedig a Betlehemi jászol, a 
község karácsonyi díszvilágítása mellett 
az Adventi koszorú első izzójának fénye 
is kigyúlt, az eddigieknél is még több 
embert vonzott az óvoda előtti tér. Ott 
a környeiek karácsonyi vásári portékái 
mellett a kicsiket meleg tea, a felnőtteket 
forralt bor várta. A gyerekek örömére a 
Télapó is megérkezett. A kisfiúk, kislányok 
izgatottan, volt, aki mosolyogva, s volt, aki 

megszeppenve lépett a fehérszakállú 
elé, aki apró ajándékokkal hálálta meg 
a verseket, dalokat, rajzokat, s a szalon-
cukorból természetesen valamennyi 
apróságnak jutott.

Két évvel ezelőtt 34 LED-es hópihedísz-
szel és közel 700 méternyi fényfüzérrel 
bővült Környe díszvilágítása, tavaly pedig 
az új főtér ünnepi fénybe öltöztetésével. 
Idén ismét új karácsonyi dekorációt 
csodálhatnak meg a környeiek és a fa-
luba érkezők: az önkormányzat 4,5 millió 
forint értékben vásárolt fénydíszeket, 
lecserélve, illetve áthelyezve az eddigi 
kék motívumokat, valamint folytatva a 
díszvilágítást a plébánia és a régi iskola 
előtt, és a Tópart utcában a sétányig.

Hagyományteremtő Advent-elő
Első alkalommal, hagyomány-
teremtő szándékkal szervezett 
Advent-elő kézműves vásárt és 
családi programot november 
22-én a környei Művelődési 
Ház. A rendezvény remélt si-
kerét már a Hókirálynő Mese-
színpad előadására érkezők 
száma érzékeltette a szervezők 
számára, akik – nem titkoltan – 
picit aggódtak: vajon sikerül-e 
igazi adventet idéző hangula-
tot varázsolni a falak közé? És 
sikerült. 

A látogatói özön csak délidő tájé-
kán csökkent valamelyest, majd 
érkezett a délutáni „hullám”, s 

talán egyetlen ember sem akadt, aki üres 
kézzel távozott volna a vásárról, amely 
valóban lehetőséget teremtett arra, 
hogy mindenki megtalálja a tökéletes 
karácsonyi ajándékot. A környei, környék-
beli kézművesek kínálatában szerepeltek 
ásványból készült ékszerek, textilből já-
tékok, párnák, táskák, díszek, olajképek, 
festett selyemsálak, fazekas termékek, 
gyógyteák, magőrlemények, hennával 
festett gyertyák, angyalkák csuhéból és 
horgolva, textilszobrász alkotások, méz- és 

lekvárkülönlegességek, méhviasz gyer-
tyák, illóolajok, szójagyertyák, wellness 
szappan, de az is megtalálta a kedvére, 
vagy inkább fogára valót, aki éppen 
füstölt sonkára, vagy kolbászra vágyott. 

A Vöröskereszt süteményes „portája” 
körül is nagy volt a sürgés-forgás: ahogy 
a tálcákról jól látható mennyiségben 
fogytak a finomságok, úgy gyűltek a 
forintok az adományládikában. Az utolsó 
pár darab linzer már délután fél 5 körül, 
másfél órával a vásári záróra előtt lelt 
gazdára, s kerekedett ki az „egyenleg”: 
a süteményes felajánlásokból a szervezet 
majdnem 40 ezer forintot gyűjtött össze, 

ennyivel többet fordíthat a ka-
rácsonyi adománycsomagok 
összeállítására, mellyel minden 
évben segítik a szegényebb 
körülmények között élőket.

A Nő Klub tagjai sem pihe-
néssel töltötték a napot. Az ol-
vasóteremben berendezett díj-
talan kézműves sarokba érkező 
gyerkőcök szinte szusszanásnyi 
időt sem hagytak a hölgyek 
számára, akik folyamatosan 
segítették a vágó, ragasztó, 
színező, csillámozó gyerekeket. 
A program egyfajta szakmai 

találkozóra is lehetőséget teremtett, hi-
szen egymásra találtak a kézművesek, 
ötleteket, technikákat lestek el egymástól, 
sőt, a Nő Klub meghívást kapott a Baji 
Játszóházba.  

A program tehát végül beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, így a kézműve-
sek, vásárosok, látogatók, szervezők azzal 
a jóleső érzéssel búcsúztak el, hogy az 
első környei Advent-előt jövőre biztosan 
követi a második.  

Az őszköszöntő, karácsonyváró dal-
lamokért külön köszönet Talabér Ange-
likának, aki délután gitármuzsikájával, 
énekével színesítette a rendezvényt! 

500 kilónyi élelmiszer gyűlt össze
A Környei Katolikus Karitász ado-
mánygyűjtésének eredménye-
ként idén 80 nehéz helyzetben 
lévő nagycsalád, vagy gyerme-
két egyedül nevelő, illetve idős 
ember karácsonyát szépítették 
meg a falubeliek, tízen fejenként 
25 ezer forintos pénzbeli támo-
gatáshoz is juthatnak. 

A segíteni tudók és aka-
rók száma szerencsére 
továbbra sem csökken 

településünkön, Advent időszaká-
ban idén is segítő kezet nyújtottak 
mindazok, akik átérzik a rászorulók nehéz 
helyzetét. 

Már Advent első vasárnapján is számo-
san csatlakoztak a Karitász egymillió csillag 
akciójához. Akkor 94 ezer forint adomány 
gyűlt össze az óvoda előtti téren, decem-
ber második hetében pedig idén is sorra 
érkeztek a Védőnői Szolgálathoz a jóérzésű 
emberek: 100 kilónyi liszt, ugyanennyi cu-
kor, kicsivel kevesebb rizs, 80 liter olaj, 50 
kiló szárazbab, lencse, sárgaborsó, 20 kiló 
konzerv, 80 csomag kakaó és tea, 20 üveg 
befőtt, s jó 30 kiló édesség (csokoládé, 
keksz, cukorka) gyűlt össze.

Kissné Ágoston Éva karitásztag az élelmi-
szergyűjtés lezárultával meg is jegyezte: 
minőségében változott az összetétel, 
idén a korábbiaknál jóval több édessé-
get ajándékoztak, mintha az emberek 
megérezték volna, hogy a támogatottak 
zöme többgyermekes nagycsalád lesz. 
A felajánlásokból nyolcvan csomagot 
állítottak össze, félszáz nagyobbat a 
sokgyermekes családok részére.

Az úgynevezett Krumpliebéd 207 ezer 
forinttal növelte meg a Karitász jótékony-
sági keretét, az összeg pontosan 24 ezer 
forinttal több, mint tavaly ilyenkor volt. 

A december 13-ai mise után, 
az egyszerű ebédre érkező ven-
dégek egyike meg is jegyezte: 
kinőttük a Tájházat. De nemcsak 
a vendégek száma és az össze-
gyűlt adomány mértéke nőtt, 
segítők is mind többen vannak.  
A hölgyek által készítet t dö-
dölléhez, tócsihoz, lángoshoz, 
hagymás burgonyához idén is 
Reichnach György biztosította 
díjtalanul az alapanyagokat, 
a falatokat a Méri János által 
felajánlot t szalonnával tet ték 
ízletesebbé, míg a szódát Sándor 

János, a hegy kincsét Pákozdi Ferenc 
ajándékozta a fogásokhoz.  A Korona 
Étterem (Tiba Sándor) már harmadik 
alkalommal színesítette a szerény menüt, 
ezúttal gulyáslevessel, melyhez a húst 
hentes partnere, a tatabányai Pannon 
Húsbolt biztosította. 
A Környei Katolikus Karitász a rászorulók, 
szükséget szenvedők nevében köszö-
netét fejezi ki mindazok számára, akik 
évről-évre és egyre növekvő számban 
segítenek, hogy megkönnyítsék és 
megszépítsék a krízishelyzetben lévő 
testvérek ünnepét.

Holle anyó is díszítette a falu karácsonyfáját
Pótszékes teltház fogadta a HeMo Musi-
cal Stúdió új produkcióját, a Holle anyót 
a környei Művelődési Házban, majd a 
Silhouette Balett táncosaival előadott 
darabot vastaps, és a falu karácsony-
fájának feldíszítése követte.

K özel háromszázan érkeztek a Mű-
velődési Házba, ahol a gyerekeket 
Holle anyó mesebirodalmába 

repítették a HeMo-s kisebb, nagyobb szín-
játszói, s az apró vendégeket később még 
egy meglepetés várta: a darab jóságos 
főszereplője a község karácsonyfájának 
díszítéséhez kért segítséget a kicsiktől, s 
nem kellett kétszer kérnie. A gyerkőcök lel-
kesen válogattak a díszek között, később 
pedig alaposan „megfontolták”, hová is 
kerüljön, hol mutat majd a legszebben. 
Többen saját csillogó gömbbel érkeztek, s 
a kicsik örömére az ékesítésben természe-
tesen Holle anyó is segédkezett. Egy – mint 
később kiderült, építész – apukát olyany-
nyira magával ragadta a karácsonyváró 
hangulat, hogy pillanatok alatt a létrán 
termett, s ő is sorra aggatta a fára a csil-
lagokat, díszes dobozokat.

Idén egy nagyjából tíz méteres lucfenyő 
ékesíti karácsonyfaként a falut, s hirdeti, 

hogy hamarosan elér-
kezik a szeretet ünne-
pe. Az örökzöld jóval 
termetesebb volt, jó 
4-5 méterrel sajnos 
meg kellett rövidíteni, 
de még így is maga-
sabbra nyúlik, mint az 
előző évek fenyői.

Köszönet a közmun-
kásoknak, akik évek 
óta Varga Sándor 
vezetésével gondos-
kodnak a falubeliek által felajánlott fenyők 
kivágásáról, elszállításáról és elhelyezésé-
ről. Külön köszönet Béres Istvánnak a fa 
kivágásához nyújtott szakszerű és lélegzet-
elállító segítségért, Prekob Györgynek, aki a 
karácsonyi időszakban évek óta önzetlenül 
segít darus autójával és munkatársaival a 
Betlehemi jászol és a falu karácsonyfájá-
nak szállításában. Köszönet a Környei Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó 
szakosztályának a fényfüzérek és a díszek 
elhelyezéséért, és köszönet az általános 
iskola 8.a-s lány tanulóinak, az 5.a osztály 
tagjainak, akik Sárosiné Rácz Gabriella és 
Horti Károlyné vezetésével elkészítették a 
díszes ajándékdobozokat. 

Községünkben hagyomány, hogy az 
Általános Iskolában, a Vackor Óvo-
da és Bölcsődében, a Polgármesteri 
Hivatalban, a Művelődési Házban, a 
környebányai Közösségi Házban, az 
Idősek Klubjában környeiek által fel-
ajánlott fenyőket öltöztetünk ünnepi 
díszbe. Köszönet a felajánlott fenyőkért 
Özv. Keszán Ferencnének, Wéber Fe-
rencnének, Fazekas Ildikónak, Wittmer 
Ferencnének, Kámánné Karnuts Ildikó-
nak és Reichnach Györgynek.

Köszönet továbbá Friedrich Istvánnak 
az Advent első vasárnapján és a kará-
csonyfa díszítésekor, drónnal készített 
fotókért.
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Fergeteges Vackor Gála

Spongyabob házát is befalatozták
Nagyjából évtizedes múltra tekint vissza, hogy az egészségnevelési 
hónapban, azaz november napjainak egyikén a Vöröskereszt környei 
szervezetének képviselője ízletes, különleges, s legfőképpen egész-
séges finomságokkal „kopogtat be” a Vackor Óvoda és Bölcsődébe. 

A ndor Ildikó titkár ezúttal a hó utolsó napján érkezett a cso-
portonként több mint 10 kilót nyomó ládákkal, így nemhogy 
a gyümölcsök leszállításához, de még a „kopogtatáshoz” is 

elkélt a segítség. Spongyabob háza! – lelkendeztek a gyerkőcök, ami-
kor a banán, narancs, kivi, pomelo, sárgadinnye, mandarin, kókusz, 
gránátalma, datolyaszilva, grapefruit rengetegében felfedezték az 
ananászt. Így az „oktondi” felnőtt is megtudhatta, hogy az ovisok kö-
rében igen népszerű, sárga színű tengeri szivacs bizony egy ananász-
szerű házban lakik csigájával, Csigusszal. A „ház” azonban a többi 
finomsággal egyetemben nem sokáig maradt érintetlen, hámozatlan, 
kockázatlan, szeleteletlen, hiszen az apróságok a következő napok-
ban – mint ahogy eddig minden évben – az óvodapedagógusok 
segítségével gyümölcssalátát készítettek, és jóízűen megfalatozták 
Spongyabob otthonát is…

Mikulásleves is készült

K itől kaptam a rendőrautót? A másik Télapónak nem ilyen volt a 
csengője! Már nálunk is jártál! A Zsófi nem mindig fogad szót, de 
én igen! A Balázs szaladgál, nem én! És mit hoztál? – kérdeztek, 

fecsegtek a bátrabb gyerkőcök a Vackor Óvoda és Bölcsődében, amikor 
csengős varázsbotjával betoppant a Mikulás. A jóságos fehérszakállú 
valamennyi csoportot meglátogatta, s képzeletbeli hatalmas puttonyából 
minden apróságnak jutott bőséggel, még azoknak is, akiket évközben 
mindent látó szemüvegével rosszalkodni lát. Bár a gyerekek elmondása 
szerint az intézményben nincs is olyan gyerkőc, aki virgácsot érdemelne, 
ott csupa-csupa jó gyerek van. Ezt, s azt igazolva, hogy már mennyire 
várták a Télapót, verseltek, énekeltek, meséltek, az egyik csoport Miku-
láslevest készített, s kedves rajzaikkal ajándékozták meg, hogy ne feledje: 
jövőre is visszavárják!  

A legszebb ajándék

G ombostűt sem lehetett volna 
leejteni november 20-án a Mű-
velődési Házban, ahol a Vackor 

Óvoda és Bölcsőde a már hagyományos 
gálaműsora várta a szülőket, nagyszülő-
ket, rokonokat, barátokat, ismerősöket.  
A környei óvodát 2003 novemberében ne-
vezték el Kormos István verses meséjének 
főhőséről, a piszén pisze kölyökmackóról. 
Azóta vált hagyománnyá, hogy ebben az 
időszakban ünnepelnek, bemutatkoznak 
az apróságok, s bájos műsorral szórakoz-
tatják vendégeiket. 

Nagyon kedves nekünk ez a név és 
természetesen a gyönyörű óvodánk, 
bölcsődénk, ahol élhetjük a minden-
napjainkat. Minden tárgyi feltétel ren-
delkezésünkre áll ahhoz, hogy tartalmas 
bölcsődei, óvodai életet biztosítsunk a 
környei gyerekeknek, amikért köszönet 
illeti Környe község képviselő-testületét 
– fogalmazott a gála kezdetén Nikáné 
Vadász Erzsébet intézményvezető, aki 

a Környe Óvodás Gyermekeiért Ala-
pítvány, valamint mindazok számára is 
köszönetét fejezte ki, akik az alapítvány 
részére ajánlották fel 2014. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát, melyből 
481 ezer forint érkezett a számlájukra. 
De mindezek mellett Környének vannak 
olyan jótékonysági rendezvényei is, 
melyek bevételeiből szintén részesül az 
óvoda – hangzott el a rövid köszöntőben, 
majd máris kezdődött a fergeteges gála, 
ízelítőt adva az óvodában folyó színes és 
sokrétű óvodapedagógiai munkából. 

A Katica csoport stílszerűen katicás 
dalokkal és katicás táncokkal érkezett, 
a Nyuszik viszont ez alkalomra hupikék 
törpikékké változtak át. A Ficánkások 
zenés, mesés, táncos előadása az őszt 
idézte, a Süniket pedig az óvoda ma-
dárbarát címe ihlette meg: úgy ropták 
sárgalábú cinegeként, hogy az egyre 
gyorsuló, már-már követhetetlen tem-
pót diktáló nótát és táncot szűnni nem 

akaró vastaps követte. A Csiga csoport 
madárijesztő produkcióval készült, amely 
egyáltalán nem bizonyult ijesztőnek, s 
a Napocskások is kalapban érkeztek, 
de ők country tánccal kedveskedtek a 
vendégeknek.

A vérpezsdítő előadások után picit 
megszeppentek a gyerkőcök, amikor 
elsötétült a színpad, hiszen következett 
az óvodapedagógusok meglepetés pro-
dukciója, melynek első másodperceiben 
egy kislány így suttogott: szellemek… De 
nem, nem szellemidézésre készültek a 
hölgyek, csupán a Paradicsomot hódí-
tották meg Vangelis méltán népszerű és 
közismert zenéjére.        

Míg az anyukák, apukák, nagyszülők 
számára az apróságok még sokáig em-
legetett bájos produkciói, a szereplők 
részére a legnagyobb örömet ezúttal is az 
a hatalmas csoki torta jelentette, melyből 
minden gyermeknek jutott egy-egy szelet 
a gála zárásaként.

Duplázott a Vöröskereszt 
Liszt, sárgaborsó, szaloncukor, tészta, 
puszedli, háromféle konzerv, kakaó, 
tea, porcukor – ezek kerültek azokba 
a csomagokba, melyeket a Advent 
harmadik hétvégéjén állítottak össze 
a Vöröskereszt környei alapszervezeté-
nek tagjai, s melyeket napokon belül 
eljuttattak szerényebb körülmények 
között élőkhöz, egyedülálló nyugdíja-
sokhoz, gyermeküket egyedül nevelő 
szülőkhöz, nagycsaládosokhoz. 

A segítő szervezet támogatói és a tag-
ság adományaiból tavaly összesen 110 ezer 
forint gyűlt össze, az összeg idén több mint 
a duplájára nőtt, hiszen jelentősen növel-
te keretüket a szeptemberi jótékonysági 
bál. Mint Andor Ildikó titkártól megtudtuk,  
240 000 forint értékben vásárolhattak be 
és készíthettek el 129 csomagot, míg az 
előző évben 74 embert, családot tudtak 

támogatni. A Vöröskereszt környei szerve-
zetének vezetősége és tagsága nevében 
köszönjük a támogatók és önkéntesek 
segítségét, amellyel hozzájárultak ember-
társaik Karácsonyának megszépítéséhez! 
Köszönjük továbbá valamennyi aktivis-
tának, véradónak az év során nyújtott 
segítségét, együttműködését!

Nyolc különböző kézműves technika, megannyi gyerkőc, számta-
lan karácsonyi dísz – így is lehetne pár szóval jellemezni a környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde hagyományos, Advent harmadik hét-
végéjén tartott kézműveskedését, ez a program azonban többről 
szól: kipirult arcocskákról, elmélyült tekintetekről, s az elkészített 
ajándék, dísz láttán szélesen elterülő, büszke mosolyról.

M integy varázsütésre „szállták 
meg” a gyerekek, anyu-
kák, apukák, nagyszülők 

a Művelődési Házat december 
12-én kora délután, s az érkezőknek 
nem kis fejtörést okozott, hogy a kü-
lönböző kézműves technikák közül 
melyik is legyen az induló állomás. 
Az óvodapedagógusok ezúttal is vál-
tozatos, színes kínálattal készültek: a 
palettán szerepelt különböző formájú 
hűtő mágnes, üdvözlőlap, poháralátét, mécses tartó, ablak- és 
asztaldísz, karácsonyfa és természetesen angyalkák. Mindezek 
ragasztva, festve, gipszből öntve, papírból vágva, csillámozva, s 
még sorolhatnánk a megannyi kézműves technikát, melyek a kicsik 
egyéniségével ötvözve – olykor pici felnőtt segítséggel – szemet 
gyönyörködtető, s lelket melengető egyedi és megismételhetetlen 
ajándékokat eredményeztek. Az anyukák, apukák, nagyszülők szá-
mára pedig – minden bizonnyal – a legszebb ajándék évről-évre 
a gyermekkéz formálta adventi dísz, s a közös készítéséhez fűződő 
megannyi szép érzés, emlék… a kipirult arcocskákról, elmélyült 
tekintetekről, s a széles, büszke mosolyokról…

Véradás
Az önkéntes véradókat várja 

2016. január 23-án,  
péntek délután  

fél 1 és fél hat között  
a Művelődési Házban  

a Vöröskereszt. 

Adj vért, életet menthetsz!

Boldog, békés karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk! 
Eisenbart Győzőné elnök, Andor Ildikó titkár,  

Kissné Ágoston Éva véradó felelős
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Megérkeztünk!
„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kislánnyal 
gyarapodott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját,

Becher György és Zelenai Brigitta 
 kislányát, Szófiát!

Szófiának és szüleinek 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 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!

Ép testben ép lélek
Több mint másfél évtizedes hagyomány, 
hogy novemberben egészségvédelmi 
programokra várják a diákokat a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. Idén a november 19-ei nap 
szólt Láng Éva szervezésében a test és a 
lélek egészségéről, valamint a mozgásról. 

A z iskola tornatermében gyülekeztek 
reggel a tanulók, ahol az egészség-
védelmi nap kezdeteként Láng Éva, 

a Vöröskereszt környei szervezetének tanár-
elnöke köszöntötte őket, s szólt röviden, „di-
áknyelven” a szervezetről, amely mindenhol 
segít, ahol tud. Segíteni azonban csak úgy 
tud, ha mi is segítjük: önkéntes munkával, 
pénzzel – fogalmazott, s a felsősökhöz for-
dulva így folytatta: már az is nagy segítség, 
ha évente csak egy alkalommal mondanak 
le egy tábla csokoládéról, s az arra szánt 300 
forinttal támogatják a szervezetet. 

A megyei Vöröskereszt 1988-tól ünnepli és 
támogatja novemberben az egészséges 
életmódot, s a környei szervezet is hosszú 
évek óta, így Andor Ildikó titkár ezúttal 
sem érkezett üres kézzel. 320 darab fitt 
szilváspárna – köztük a lisztérzékenyekre 
gondolva gluténmentes is – sorakozott az 

ebédlőben osztá-
lyonként tálcákra 
rendezve, hogy 
az intézmény va-
lamennyi diákja 
az egészséges 
étkezés jegyében 
fogyassza el reg-
gelijét.

Mozgás ,  le lk i 
egészség, egész-
séges táplálkozás 
– ezek szerepeltek 
a további progra-
mok középpontjá-
ban is, s a diákok 
forgószínpadsze-
rűen választhattak a kínálatból. Az iskola 
tantermeiben – a többi között – fogápolási 
tudnivalók, gyógytestnevelés, elsősegély-
nyújtás, önismereti játék, jóga, meseterá-
pia, thai chi, stepp aerobic, rock and roll, 
mintamenza, a Vöröskereszt története, 
ismerkedés a zöldségekkel, ízletes zabpe-
hely kása, de még tinikozmetika is várta 
a gyerekeket. Ez utóbbi kapcsán ízelítőt 
kaptak abból is, hogy a drága kozmetiku-
mok helyett olyan alapanyagokból, mint 

a kávézacc, méz, kókuszreszelék, himalája 
só, cukor és extra szűz olívaolaj, milyen egy-
szerű arcradírt készíteni, amely lehet, hogy 
látványra, ízre kevésbé bizalomgerjesztő, 
ugyanakkor rendkívül jótékony hatású.

Az iskola ezúton fejezi ki köszönetét vala-
mennyi résztvevő, segítő, előadó számára, 
akik hozzájárultak az idei, igazán színes 
egészségvédelmi nap sikeréhez, s hogy a 
diákok ezeken a területeken is minél széle-
sebb körű tájékozottságra tegyenek szert.

Mézes reggeli Környén is
A környei általános iskola valamennyi 
diákja vajas-mézes kenyeret reggelizett 
november 20-án a megye további közel 
3 ezer tanulójával egyetemben. Környei 
méhészek majdnem 350 szelet kenyeret 
vajaztak, mézeztek meg reggel az álta-
lános iskolában, ahol akadt gyerkőc, aki 
háromszor is repetázott a finom falatokból. 

N yolc évvel ezelőtt Szlovéniában 
„mézes reggeli” néven indult el a 
kezdeményezés, melynek egyik 

célja, hogy felhívja a figyelmet a rossz 
étkezési szokásokra, melyek gyakran már 
gyerekkorban kialakulnak. Napjainkban 
egyre több problémát okoz a finomított 
cukrok túlzott fogyasztásból adódó elhízás 
és cukorbetegség, ezért fontos, hogy az 
egészséges táplálkozásra való ne-
velést minél korábban megkezd-
jük és ráirányítsuk a figyelmet a 
mézfogyasztás számos előnyére. 
Szlovéniában a „Mézes reggeli” 
napján a kezdeményezéshez 
csatlakozó iskolákban, óvodák-
ban a gyerekek, helyi méhészek 
mézeit kapják reggelire, ezzel 
is népszerűsítve az egészséges 
mézfogyasztást és a helyi családi 
méhészeteket. 

A kezdeményezéshez több 
ország is csatlakozott, köztük első 
alkalommal hazánk is tavaly, idén 
pedig a Komárom-Esztergom 

megyében működő Turul Méhész Egyesület 
tagjai, köztük 22 környei méhész. A program 
részeként a megye 15 településén (Tatabá-
nya, Komárom, Esztergom, Tata, Oroszlány, 
Környe, Dad, Kömlőd, Baj, Nyergesújfalu, 
Ács, Tarján, Kecskéd, Bakonyszombathely, 
Héreg) összesen majdnem 3 ezer gyerek 
kapott mézes reggelit. A „Mézes Reggeli” 
sikeréhez hozzájárult a Nemzeti Agrárka-
mara kenyér és vaj támogatása, a Turul 
Méhész Egyesület 65 kg méz felajánlásával 
és az iskolákban való aktív részvételük-
kel, valamint a Stencel grafika, amely az 
eseményt népszerűsítő plakát grafikáját 
készítette.

Miért fontosak a méhek  
a mindennapi életünkben?

Mi lenne, ha a méhek nem poroznák be a 
növényeinket, gyümölcsfáinkat és virága-
inkat? Mennyi termésre számíthatnánk? 
Ha a méhek nem porozzák be növénye-
inket, akkor termésre sem számíthatunk.  
A növénytermesztés és a méhészet szo-
rosan összekapcsolódik, hiszen a szorgos 
kis rovarjaink virágok, virágpor nélkül nem 
tudnának olyan anyagokat termelni, me-
lyek az ember számára nélkülözhetetlen 
vitaminokat és tápanyagokat biztosítanak.

Mi a méz?

A méh a virágok nektárját gyűjti össze és azt 
saját szervezetében alakítja át, majd a lépek 
sejtjeiben tárolja, s viaszréteggel fedi. EZ A 
MÉZ. Maga a méz többféle cukrot tartalmaz 

(gyümölcscukor, szőlőcukor), ami 
a méz kristályosodását befolyá-
solja. A természetes cukrok mellet 
számtalan hasznos anyag található 
benne, mint például: szerves savak, 
vitaminok, enzimek, ásványi anya-
gok és illóolajok. A méz természetes 
édesítőszer, mely könnyen felszívó-
dik. Fertőtlenítő és baktériumölő 
hatású, ezért külső- belső gyulladá-
sok és sebek kezelésére egyaránt 
alkalmas. További hatása, hogy 
támogatja az emésztést, a májat, a 
vízkiválasztást, valamint táplálja az 
izmokat és nyugtató hatású. Segíti 
az elalvást és erősíti a gyenge szívet. 

„Feladatunk van – és ez nem más, mint a szeretet”
Valahogy minden karácsonyi ünnepség picit könnyesre sike-
redik a Nő Klub tagjai számára. Ezek a könnyek azonban nem 
fájdalomról, hanem a meghittségről, az összetartozásról, a 
szeretettel, önzetlenül adni jó érzéséről szólnak, de minden 
bizonnyal arról is, hogy bármennyire is igyekvőek, nem tudják 
valamennyi szerényebb körülmények között élők ünnepét 
megszépíteni.

A klub 2011 őszén bontotta ki szárnyait, s már akkor elha-
tározták, hogy összejöveteleik nem lesznek öncélúak: 
igaz, szakítanak időt színházi él-

ményekre, közös kikapcsolódásra, egész 
évben azért dolgoznak, hogy a szeretet 
ünnepéhez közeledve megajándékoz-
zák azokat, akiknek talán a mindennapi 
betevő előteremtése is gondot jelent, s 
talán nagyon régről sejlik fel csupán a 
fenyőillat, a csillagszóró aprócska, meleg 
szikráinak szívmelengető látványa.

Azóta nem múlik el úgy december, 
hogy a Nő Klub karácsonyi összejövete-
lén ne lennének vendégek: egyedülálló, 
fiatal, vagy idősebb emberek, családok, 
betegséggel küzdő férfiak, asszonyok. 
Azok, akik különleges ajándékot kaptak, 
kapnak a hölgyektől: a tartós élelmi-
szerek, játékok, tisztítószerek mellett a 
gondoskodó, aggódó, szeretet teljes 
figyelmüket.

Ez a figyelem idén a 9 esztendős J. Erik 
és Bán Vince felé fordult, hozzájuk már 
korábban ellátogatott a gondosan összeválogatott, gazdag 
szeretetcsomagokkal Németh Lajosné klubvezető. Horváth Ist-
vánné és Mészáros Józsefné a december 10-ei ünnepségen ve-
hette át ajándékát, egy-egy emléklapot, amely igazolja, hogy 
egy hónapig díjmentesen étkezhetnek az Idősek Otthonában.

A hagyományt folytatva énekkaros diákok számára is vásá-
roltak idén három Operaházi bérletet a klub tagjai, a tanulókat 
szorgalmuk, jó tanulmányi eredményük jutalmaként és érdek-
lődésük okán nemcsak vendégül látják az előadásokra, de az 
utazási költségüket is biztosítják. 

Mindez csak úgy jöhetett létre, hogy a hölgyek valóban egész 
évben kézműveskedtek, majd amikor lehetőségük adódott, 
pénzre váltották a különböző technikákkal készült remekeiket. 
Aktivitásukat, kreativitásukat, s „hadrafoghatóságukat” jelzik a 
mögöttük álló esztendő programjai, ténykedései, amely kez-
dődött a Művelődési Házban felállított tojásfa elkészítésével, 
folytatódott a Kisfaludy Napokon, majd a nyári napközis tábor-
ban, a Vértessomló idősek találkozóján, a Német Nemzetiségi 
és Sörfesztiválon való részvétellel. Tavaly nagy sikert arattak, 
ezért kétség sem fért hozzá, hogy idén is színesítik a megye-
székhelyen rendezett Kulturális Piacot, s alig egy héttel később 
már Környén, A Vértes Agorája és a Művelődési Ház közös 
programján, a Térségi Tehetségválasztón állták a sarat, hiszen 
a nap folyamán majd 600 diák látogatott el a községbe, s a Nő 
Klub kézműves standját szűnni nem akaró tolongás jellemezte. 
Mindeközben megszámlálhatatlan munkaórával elkészítették 
az ország és Környe címerét, melyet a tehetségválasztón adtak 
át a falu polgármesterének. A Művelődési Ház Advent-előjén 
sem akadt a gyerekek gyűrűjében szusszanásnyi pihenőjük, 
ám jóleső érzéssel töltötte el őket, hogy közben kézműves vá-
sári portékáik is kelendőnek bizonyultak, s egy héttel később, 
Advent első vasárnapján is szépen gyűltek a forintok, mintha 
a vásárlók is érezték volna: jó helyre kerülnek…

A Nő Klubnak nyújtott segítségért is köszönetet mondott a klub 
vezetője az ünnepségen. Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros, 
Szarka Katalin, Halász-Becker Anita, Andor Ildikó, az Edit virág-
bolt, a Marika tapétabolt, Sárköziné Julika és Póhr Ildikó – ők 
azok, akikre mindig számíthatnak a hölgyek. A segítők száma is 
jelzi, hogy mind többen azonosulnak – az ünnepségen Odlerné 
Takács Zsuzsanna által idézett – Tatiosz gondolatával: azért 
születünk a Földre, hogy újra meg újra megértsük: feladatunk 
van – és ez nem más, mint a szeretet.
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Töretlenül tempózik az úszótehetség

L egutóbb júliusban adtunk hírt a 
tehetséges fiatal környei úszóról, 
a 9 esztendős Bublovics Istvánról. 

Az akkori összefoglaló legcsillogóbb 
eredményének a július közepi, székes-
fehérvári Szezonzáró Úszóversenyen 
elért 400 méteres gyorsúszása bizonyult, 
hiszen a távot 5 perc 52 másodperc alatt 
teljesítette, azaz 2 perc 12 másodperccel 
maradt el a világcsúcstól, teljesítménye 
244 LEN pontot és egy hatalmas kupát 
eredményezett számára.

Pityuka azóta sem tétlenkedik. Olyany-
nyira nem, hogy az úszóversenyek nyári 
szünete alatt a tatai klubnál belevágott 
a kajakozásba, s kéthavi edzést követően 
– mesterei meglepetésére és örömére 
– három versenyen, a Vértes Kupán, a 
Fülöp Ádám emlékversenyen és a Sirály 
Kupán is másodikként evezett a célba.

A Tatabányai Vízmű Sport Egyesület 
úszó szakosztályának tagja ősztől termé-

szetesen ismét „medence-ringbe” szállt, s 
töretlenül gyűjti az érmeket. Októberben 
Dorogon, a Komárom-Esztergom megyei 
Úszókörversenyen 50 m gyorson arany, 

50 m pillangón ezüst, 50 m mellen és 
200 m váltóban bronzérmet szerzett. 
Százhalombattán, a Matrica Kupán a 
4×50 m vegyes-váltóban aranyérmes lett, 
50 m pillangóban másodikként végzett, 
100 m vegyes úszásban harmadikként. 
Novemberben a Közép-Dunántúli Ré-
gió Versenyen, Dunaújvárosban két 
ezüstérem került a nyakába, a 100 és 
400 méteres gyorsúszások után. Sűrűn 
indult számára a december, hiszen 
5-én a megyeszékhelyi Mikulás Kupán 
szerepelt, ott korosztályában 100 m pil-
langón nem talált legyőzőre.  Két nap 
múlva következett a Diákolimpia megyei 
fordulója Esztergomban, ahol 50 méteres 
mellúszásban harmadik lett, a szintén 50 
méteres gyorsúszásban viszont magabiz-
tosan zsebelte be az aranyérmet, ezzel 
pedig a kvalifikációt az Úszó Diákolimpia 
országos döntőjébe, melyet 2016 márciu-
sában rendeznek meg.

Diabétesz Világnapi ünnep Környén

Aranyos környei Kid Rock-osok

Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet  
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Wittmer Antalné (december 20.)

85 esztendős
Fogarasi István (december 23.)                                 
Hoffart István (december 29.)                                   

75 esztendős
Kákonyi Miklós Károly (december 3.)   

Kovács-Dunai Györgyné  (december 7.)             
Juhász János (december 17.)                                     

Erl János (december 27.)                                             
Tasi Béláné (december 30.)                                        

70 esztendős
Alapi Béla (december 2.)                                           
Ilyés Imre (december 4.)                                          

Fazekas Istvánné (december 16.)                            
Süli István Árpád (december 22.)                             

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

2009 után ismét Környét érte az a megtisztel-
tetés, hogy a Diabétesz Világnap alkalmából 
vendégül láthatta a megyében működő Cu-
korbetegek Klubjainak képviselőit. November 
21-én hat településről, Esztergomból, Tatáról, 
Tatabányáról, Tardosról, Nyergesújfaluról és 
helyből érkeztek a környei általános iskola 
ebédlőjébe, ahol a házigazdák képviseletében 
Handlné Wiszt Terézia klubvezető köszöntötte a 
vendégeket.

A Cukorbetegek Klubja 1996-ban alakult 
meg Környén 80 fővel, s annak ellené-
re, hogy a cukorbetegséggel küzdők 

száma nőtt a faluban, a taglétszám mára 
jelentősen lecsökkent. A foglalkozásokat rend-
szeresen 15-en látogatják, pedig ezen alkal-
makkor a távolmaradók is hasznos tanácsokat 
kaphatnának betegségükkel, életmódjukkal 
kapcsolatban a meghívott szakelőadóktól – ez 
is elhangzott köszöntőjében, s a vezető remé-
nyét fejezte ki, hogy a község cukorbetegei a megyei szintű 
rendezvény kapcsán is jobban megismerik a klubot, mind 
többen látogatják majd összejöveteleiket, s jutnak mind több 
hasznos információhoz.

A gondolatot folytatva Beke László polgármester a klub, mint 
közösség gyógyító erejét emelte ki: ez lehet az a hely, ahol a 
hasonló problémákat megbeszélhetik a tagok, de még ennél 
is fontosabb, hogy ez az a hely, ahol egymástól elleshetik a 
problémákra a megoldásokat, erősítve ezzel egymást, illetve 
segítve azt, hogy betegségük minél kevésbé legyen korláto-
zó tényező a mindennapi életben. Mert egy ilyen közösség 
tagjaként lehetőségük van az életviteli tapasztalatok kicse-
rélésére, közös programok szervezésére, vagy akár nagyon jó 
és hasznos receptek cserélésére is – fogalmazott, valamennyi 
jelenlévő számára azt kívánva, hogy érezzék jól magukat 
Környén, s hogy a rendezvény tapasztalatai, élményei járul-
janak hozzá, hogy a cukorbetegségük ellenére is még sokáig 
élhessenek teljes életet.

Ehhez nyújtottak segítséget a rendezvény előadói is –  
Dr. Békefi Dezsőné, Dr. Lázár Mónika, Péli Réka – akiktől az 
otthoni vércukormérés fontosságáról, a diabéteszes láb 
ápolásáról, megfelelő cipőhasználatról, valamint a diéta és 
étrend kiegészítőkről hallhattak a jelenlévők. 

A Dr. Dombi János Péter által 1994-ben létrehozott, a Jö-
vőért Hematológiai Alapítvány 2008-ban alapította meg 
a Kassay-Farkas Sándor Diabetológiai Díjat. A diabetikus 
főorvosról elnevezett díj bronz emlékérmét annak idején Szu-
nyogh László szobrászművész készítette el, s napjainkig tízen 
vehették át a Diabétesz Világnap alkalmából – ismertette az 
ünnepségen az idei díjazott személyének méltatása előtt az 
orvos-igazgató. A kuratórium elnöke hangsúlyozta, hogy a 
díjra javasolt személy kapcsán az igenlő döntés egybehang-
zóan született meg. 

A Dr. Kassay-Farkas Sándor Díjat idén Milu Józsefné vehette 
át, aki a megalakulása, azaz 1997 óta vezeti a Cukorbetegek 
Nyergesújfalui Klubját, s már ekkor csatlakoztak a megyei 
egyesülethez. Az eseményen hagyományosan a települése-
ken működő egyesületekért végzett munkát is megköszönték. 
Elismerő serleget vehetett át Esztergomból Balázs Szilárd, Tatá-
ról Bankó Róbert, Tardosról Dr. Zsótér Andor, Nyergesújfaluról 
Szadoczki Istvánné, Tatabányáról Tóth Ferencné, valamint 
Környéről Ferge Jánosné. Ferge Jánosné, Erzsi alapító tagja 
volt az 1996-ban megalakult környei klubnak. Ma már ő az 

egyetlen, aki a klub létrejötte óta rendszeresen vesz részt 
a foglalkozásokon, találkozókon, megyei rendezvényeken.  
A serleg átadásakor Handlné Wiszt Terézia a teljes tagság 
nevében kívánta, hogy eddigi lelkesedését és aktivitását 
őrizze meg továbbra is. 

K arácsonyi bajnokságot rendezett 
december 13-án Székesfehér-
váron a Kid Rock and Roll SE, az 

eseményen a környei csoport táncosai 
remek, aranyos teljesítményt nyújtottak. 
Kategóriájában az I. helyezéssel járó 
kupát vehette át és arany minősítést 
szerzett a Lightning Girls formáció, azaz 
Hetzl Panna, Gál Krisztina, Daróczi Vivi-
en, Daróczi Boglárka és Heszler Noémi. 
Ugyanilyen csillogóan szerepeltek a 

Tündérlányok, Gallai Alíz, Hetzl Nóra, 
Rajcsány Gréta és Lipót Hanna is a leg-
előkelőbb helyen végzett, szerezte meg 
az I. helyezésért járó kupát, valamint 
arany minősítést kategóriájában. Bár a 
Csibecsoda picit lemaradt a dobogó 
legmagasabb fokáról, Bokodi Szilvia, 
Szloska Rebeka, Bróda Liliána, Koczka 
Lili, Szabó Botond, Somogyi Boglárka és 
Tóvári Napsugár is ezüst minősítéssel 
dicsekedhet. 



10 11

Karácsonyi ráhangolódás
Útra keltünk , mert utazni jó! Különösen 
igaz ez akkor, ha jó társaság jön össze, ha 
korrekt az utazási iroda. A hajnal 2 órás 
indulás kicsit talán megviselt mindenkit, 
de csak egy nagyon-nagyon picit, hiszen 
a cél lebegett mindannyiunk szeme előtt 
és ez volt a legkevesebb, amit bevállal-
hattunk ezért. 

I mmár sokadszor szervez Kerecsényi 
Józsi  utat mindazoknak akiknek 
szenvedélye az utazás, hogy részesei 

lehessenek más városok, emberek, kultú-
rák megismerésében,  s mindezt elérhető 
áron. Most sem történt másként; már jó 
előre terjesztette a hírt, hogy ez évben a 
Regensburg-Nürnberg-München  „hár-
mas” kerül sorra Advent idején, hogy 
bepillantást kaphassanak az utazók 
arról, miként várják a karácsony meghitt 
ünnepét más európai városok, ezen belül 
is a bajorok. 

Az út jó társaságban mindig hamar telik. 
Hatványozottan így van, amikor az ember 
fia, lánya falubeliekkel  van együtt. Mindig 
van téma beszélgetésre, és szinte észrevét-
lenül repül az idő. Persze vannak olyanok, 
akik éppen emiatt nem mernek bevállalni 
egy 800-1000 kilométeres utat, mert fárasz-
tó, mert hosszú, mert sosem érünk oda… 
De pedig igen, és nem annyira fárasztó, 
mert sok a pihenő és a látnivaló, és egy 
jó idegenvezetővel, mint jelen esetben is, 
mindig van „program” még a buszon is. 
Egy-egy tájékoztató, ismertető a következő 
városról, a mellettünk elsuhanó vidékről, az 
országról ahol éppen járunk, a praktikus 
tanácsok, mind-mind nagyon hasznosak. 
A szervezett utazások alatt az idegenveze-
tőre hárul az „anyaszerep”, aki óvva, féltve 
tereli a „kiscsibéit”, és valamennyiünknek 
ez ad biztonságot, no meg a mindenki 
ismer mindenkit  érzés, hiszen éppen ezért 
is figyel mindenki mindenkire, ha már fa-
lubelivel van együtt.

A Neszebár Travel utazási iroda jóvoltá-
ból, és persze a két igen higgadt, nyugodt 
gépkocsivezető érdeme kapcsán jutot-
tunk el Advent idején egy hétvégi kirán-
dulással egybekötve a fenti városokba. 

Sokunkban – ismerve a párizsban történt 
borzalmakat –, azért a félsz is benne volt 
(egy utas ebbéli félelmétől le is mondta 
az utat szinte az utolsó pillanatokban), de 
rettegésben nem lehet élni, és tenni kell 
a dolgunkat, tehát kizártuk ezt az érzést 
magunkból és próbáltunk a karácsonyi vá-
rakozás bűvöletének átadni magunkat. Azt 
gondolom, hogy nem csalódtunk. Személy 
szerint engem, de utastársaimat is minden 
bizonnyal, mindig elvarázsol más ország, 
más városok szépsége, az ottani emberek 
viselkedése, kultúrája, és ez így Advent 
idején talán még jobban felerősödik. 

Regensburgot megpillantva, a belvá-
rosban sétálgatva, rögtön tapasztaltuk a 

német, azon belül is a bajor rendszeretet. 
Magával ragadó az egyszerű, nem hival-
kodó, ámde mégis ünnepivé varázsolt 
városkép, az emberek kedvessége. Néze-
lődő, békésen borozgató helyiek vegyülnek 
a turisták közé, türelmesek, készségesek, 
nem kapkodnak és nem idegesek. Ha-
sonlókat tapasztaltunk tovább utazva 
Nürnbergben is, ahol megtekintettük a 
várat, ami monumentalitásával lenyűgö-
zött mindannyiunkat, egyben bepillantást 
engedett a régi időkbe, visszarepítve ben-
nünket a múltba. Voltak akik megmászták 
a vártorny ki tudja hány lépcsőfokát, hogy 
aztán szuszogva, de annál nagyobb él-
ménnyel telve meséljenek, hogy a kilátás 
mindenért kárpótolta őket. Egy kedves 
német bácsika, aki naponta talán ötven-
szer mondja el ugyanazt a szöveget a 
turistáknak, mosolyogva, vidáman tartott 
bemutatót a vár kútjánál, ami homokkőből 
építetten, 70 méteres mélységgel tátongott 
alattunk. Mindennek súlyát akkor érzékel-
tük, amikor egy kancsó vizet öntött a kútba 
és másodpercek múlva lehetett csak hal-
lani az első csobbanást, illetve látható volt 
a víz útja a falon lévő kivetítőn is. Még kis 
magyar leckét is vett tőlünk, aztán megtap-
soltuk igyekezetéért. Már besötétedett, ami-
kor a kacskaringós kis utcácskákon át lesé-
táltunk az adventi forgatagba, vagy még 
inkább egy mesés varázslatba találhattuk 

magunkat. Azt hiszem az érzés, mintha pici 
gyerek volna az ember, és hinne a me-
sékben, nem múlik el felnőttként sem, ha 
valami mesebelit lát. Persze szombat este 
lévén  volt tömeg rengeteg turistával, de 
ugyanakkor jó kedv, béke, borozgatás, be-
szélgető csoportok, babakocsis családok, 
és a mindenféle finomságok felfedezése 
dominált. A lovak kimért kopogása, amint 
a városnéző postakocsit húzván békésen 
sétáltak a tömegben, a szép muzsika, a 
hosszú félméteres kiflibe rejtett ugyancsak 
fél méteres kolbász  igazi bajor mustárral, a 
különféle forralt borok, puncsok fogyasztá-
sa csak fokozta a hangulatot. Mindez egy 
olyan környezetben, ahol az volt az érzése 
az embernek, hogy sem az égiek, sem a 
város nem fukarkodott annak érdekében, 
hogy aki ellátogat hozzájuk, az jól érezze 
magát, és vigyen valami nagyon-nagyon 
szépet a szívében tőlük hazatérve. 

Német precizitásra, tisztaságra igényes, 
kényelmes szállásunkon eltöltött éjszaka, 
és egy bőséges svédasztalos reggeli után 
száz egynéhány kilométert magunk mö-
gött hagyva érkeztünk meg Münchenbe. 
A város szélén már messziről tolakodott 
monumentális látványával, a nap sugara-
itól fénylő, szinte egy jövőutazást jelképező 
építmény, az Alianz Aréna, amely egészen 
elképesztően magasodik ki formájával a 
környezetéből. Érdekességként mesélte az 

idegenvezetőnk, hogy a „huligánbiztos” 
székeket a stadion számára egy pápai 
cég készítette.  Milyen kicsi is a világ, és 
magyarok mindenütt vannak benne...

München gyönyörű. Ebben az egy szó-
ban minden benne foglaltatik. Csodálatos 
a belváros, és a rengeteg ember ellenére 
makulátlanul tiszta, sehol egy szemét, el-
dobott szalvéta, papírpohár, csikk (de ez 
jellemző németekre szerte az országban. 
Ki tudja mi a titkuk?) Valószínű ilyen szép 
lehet az egész város akkor is, amikor nincs 
adventi időszak, zöldek a fák, virágosak a 
parkok. Ahogy Nürnberg sem - lévén az első 
európai város, ahol adventi vásári forgata-
got rendeztek – fukarkodott ízlésesen szép, 
egyszerű és mégis varázslatos látvánnyal, 
nos ugyanez talán még hatványozottab-
ban mondható el Münchenről, amit sajnos 
csak nappal, világosban volt szerencsénk 
látni, ennek ellenére is magával ragadó 
volt elsősorban a városháza és környéke, 
de az összes környező utca, tér, épületek, 
ablakok, homlokzatok díszítése egyaránt. 
Déli 12 órakor izgatottan vártuk a városháza 
tornyában lévő  órajáték „szoborszereplőit”, 
hogy a zenére életre keljenek. Mint a gye-
rekek bámultuk percekig az „előadást”. 
Persze voltak akik ha már Münchenben 
jártak, gondolták a jóféle bajor HB csapolt 
sört is meg kellene kóstolni, és ellátogattak 
a Sörházba, ami elmondásuk szerint monu-
mentálisan nagy, és nagyon-nagyon finom 

sört mérnek benne. Azért nem hagytuk ki 
a forralt bor élvezetét Münchenben sem, 
pedig nehéz volt választani a sokféle, igen 
finoman elkészített melengető, alkoholos, 
vagy alkoholmentes italok között, és még 
csak utána következett a dilemma, hogy 
a sokadik bögrét megvásároljuk vajon és  
hazavigyük-e emlékbe, vagy a finom nedű 
elkortyolgatása után fájó szívvel adjuk visz-
sza 2 euróért cserébe. Talán nem árulok el 
nagy titkot, hogy nem az utóbbi megoldás 
mellett döntött a többség…

München minden egyes részletét, a 
szépségének,  meghitt hangulatának 
összes darabkáját emlékezetünkbe vésve 
indultunk hazafelé koradélután, hiszen 
hosszú út állt előt tünk. Felejthetetlen 
élményekkel gazdagodva, bóbiskolva, 
filmeket nézve hagytuk magunk mögött 
a kilométereket, miközben várt ránk még 
egy szépséges látvány út közben Salzburg 
felé. Az Alpok hegyvonulatának hófödte 
csúcsai integettek nekünk búcsúzásként, 
hogy aztán pár óra múltán az autópálya 
tetejéről leereszkedve már Bécs pazar 
látványának fényei táruljanak elénk, 
ahonnan csak egy „ugrás” volt már Kör-
nye... Mi magyar emberek hajlamosak 
vagyunk összehasonlítani, és természetes 
az is, hogy figyeljük az árakat ha utazunk. 
De bizton állíthatjuk, hogy egy-egy forralt 
bor, bajor kolbász, knédli elérhető áron volt 
kapható, vagy talán vetekedett a hazai, 

illetve budapesti vásári forgatag áraival. 
És ha már az összehasonlításnál tartunk, 
elgondolkodtam azon is, hogy mi lehet a 
titka a megtekintett három város mesébe 
illő adventi hangulatának, a harmóniá-
nak, mitől szebb többnyire a hazaitól sok 
esetben? Rá kellett jöjjek, hogy nincs is 
titok, vagyis egy egészen pici dolog, ami 
a varázslatot előidézi, az nem más, mint a 
díszítésre használt meleg, egységet alkotó 
sárga kis fénynyalábok ezrei semmilyen 
más színnel nem kombinálva. Hiszen ez a 
szín a gyertya színe, ami a remény, az örök-
kévalóság jelképe is egyben, és a titok, a 
szépség ebben az apró, nem harsányan 
hivalkodó, egyszerű megoldásban rejlik. 

Talán az útitársaim is osztják velem vé-
leményüket, hogy annál csodálatosabb 
karácsonyi ajándék kevés van, mint utazni, 
világot látni, kikapcsolódni és élményeket 
gyűjteni, hogy aztán legyen miből töltekez-
ni nehezebb napokon.  

Engedjék meg Kedves Olvasók, hogy 
megköszönjem egész évi figyelmüket, 
mindannyiuknak áldott, békés, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog, egészségben gazdag új évet 
kívánjak annak reményében is, hogy aki 
még nem próbálta és teheti, tapasztalja 
meg a világban rejlő csodákat egy-egy 
utazás alkalmával, hiszen ez az az élmény, 
amit senki nem vehet el tőlünk.

Varga Katalin

Kedves Olvasó,  
Kedves Környeiek!
Folytatjuk sváb receptsorozatunkat a Környei Hírhozó ha-
sábjain. Terveink között szerepel a későbbiekben egy, a 
Művelődési Házzal közösen szervezett sütemény kiállítás is, 
így javasoljuk, ne csak gyűjtsék a megjelenő recepteket, 
de készítsék is el az ízletes ételeket, finomságokat. S termé-
szetesen Önöktől is szívesen fogadjuk a sváb süteményes 
recepteket!

Tirhold Kármen – E-mail: nemetnemzetiseg@kornye.hu, telefon: 06 70 389 1308

Sváb kuglóf
Hozzávalók: • 25 dkg liszt • 25 dkg Rama • 25 dkg porcukor • 1 teáskanál sütőpor

• 1 teáskanál vanília aroma • 4 db tojás • 2 evőkanál tej • 2 teáskanál kakaópor
• Tetejére: porcukor

A tésztához a lisztet és az élesztőt mély 
tálba rakjuk (a lisztet szitáljuk, az élesztőt 
felfuttatjuk). Belekeverjük a cukrot, majd 
a Ramát, a tojásokat, a tejet, meg az 
aromát, és fényesre keverjük. Kivajazott, 
kilisztezett, lyukas közepű kuglóf formába 
kanalazzuk a felét úgy, hogy lehetőleg 
az egyes adagok között kis hézagokat 
hagyunk (ha nem megy az se baj). A 
maradék tésztához keverjük a kakaóport 
és a hézagokba kanalazzuk, vagy a fehér tészta tetejére. Éles késsel meg-
szúrjuk a tésztát több helyen, hogy jól összefolyhasson majd a kétszínű 
tészta. Közepesen meleg sütőben 45-50 perc alatt megsütjük. Akkor jó, ha 
ujjunkkal megnyomva a tészta “visszarúg”. A formában hagyjuk 5-10 percig, 
majd kiborítjuk, kihűtjük. Porcukorral tálaljuk.

Köszönjük a receptet Macher Jánosnénak!



Programok

Főhajtás  
a doni áldozatok előtt

A doni tragédia 73. évfordulójának 
és hőseinek emlékére ajánlja fel 
Bedy Sándor plébános a 2016. ja-
nuár 17-én, 11 órakor kezdődő 
szentmisét a környei katolikus temp-
lomban. Az emlékező szentmisén 
közreműködik a Német Nemzetiségi 
Dalkör. A mise után a templomkert-
ben lévő Hősi Emlékműnél Nagy 
Péter református tiszteletes tart em-
lékező beszédet, az esemény koszo-
rúzással zárul. A megemlékezésre az 
önkormányzat, valamint a katolikus 
és a református egyházközség a falu 
valamennyi lakóját tisztelettel hívja 
és várja!

A Német Nemzetiségi  
Önkormányzat Környe ajánlja

Környei BÚCSÚ

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe szeretné feleleveníteni a bú-
csút, annak hagyományát, ezért 2016. 
január 10-én, vasárnap a szentmisét 
követően, 12 órától az Óvodatéren 
mindenkit szeretettel várnak forralt 
borral, teával és pogácsával, vala-
mint a Schwowischi Buam zenekar 
térzenéjével.

Svábbál

A Tatai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat meghívja Önt és család-
ját a MEGYEI SVÁBBÁLRA, amely 
2016. január 16-án, 19 órakor kez-
dődik a tatai Eötvös József Gimná-
zium sportcsarnokában. Fellépnek:  
• Heimatkreis Nikló • Kecskédi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport • Pötörke 
Táncegyüttes Tata. Zene: Heimattöne 
Együttes (Vértessomló), Schwowischi 
Buam (Környe). Belépődíj: 3500 Ft. 
Jegyek vásárolhatók: Tirhold Kármen 
70/3891308, Erl Péter  30/3529733

  Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kíván  
a Német Nemzetiségi  
Önkormányzat Környe.

Wenn es draussen kalt wird und es schneit,
Ein Gläschen Wein man geniesst zu zweit,
In Besinnlichkeit die Freunde lädt man ein,

Hat man Freude, so muss es sein.
Nicht immer hetzen und eilen,

An Weihnachten auch mal veweilen,
Chaos braucht man sicher nicht,

Hat getan das ganze Jahr seine Pflicht.
Tut dieser kleine Reim zur Weihnachtszeit,

Ein bisschen Freude bringen und Heiterkeit.
Noch einen guten Rusch ins 2016.

SZILVESZTERI  
BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és 
környékbelieket a már hagyo-
mányos SZILVESZTERI BATYUS 
BÁL az ál talános iskolában.  
A talpalávalóról és vidám han-
gulatról a Tatabánya-felsőgallai 
Schwab ’N’ Roll gondoskodik.  
A jótékonysági rendezvény bevé-
telével a szervezők az iskolát és 
óvodát támogatják.Érdeklődni 
és helyet foglalni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-
Csapágy Üzletben, az Alkotmány 
út 80. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 
201 3891.

A KÖRNYEI RÓMAI KATOLIKUS  
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

ÉJFÉLI MISE

December 24-én, Szenteste 22.30-kor 
kezdődik az éjféli mise a Római Katolikus 
Templomban.

Búcsú

Évszázadok óta Környén tartják Magyar-
ország első búcsúját, hiszen községünk 
Római Katolikus Vízkereszt Templomát a 
Három Királyok tiszteletére szentelték fel.
Az ország első búcsúját ezúttal az újesz-
tendő második vasárnapján, 10-én tart-
ják, a búcsúi mise 11 órakor kezdődik.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A Művelődési Ház, a Községi Könyvtár, valamint a Szökőkút Büfé 2015. december 
28-ától január 3-áig zárva tart. 

PROGRAMOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Szabad a téka!

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a részére felajánlott könyvekből szervez 
jótékonysági vásárt január 22-én (péntek) 14 és 18 óra, valamint 23-án 
(szombat) 10 -18 óra között. A nagyjából másfél ezres kínálatban megtalálhatóak 
szakácskönyvek, szépirodalmi művek, utazással, a nagyvilággal kapcsolatos ismeret-
terjesztők, mesekönyvek, ifjúsági regények, egészségügyi és kertészeti szakkönyvek. 
A könyvekből az érdeklődők díjmentesen válogathatnak, esetleges adományaikkal 
a Vöröskereszt környei szervezetét támogatják!

Indul a bakterház

A Tardosi Színjátszókör előadásában látható a 
Rideg Sándor regényéből készített színdarab, az 
„Indul a bakterház” január 23-án, szomba-
ton 18 órától a környei Művelődési Házban 
(telefon: 34/473-091). Jegyek január 4-étől vásá-
rolhatók 400 Ft-os áron, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 200 
Ft-ért! Mindenkit szeretettel vár Regős Bendegúz, 
Buga Jóska, Csámpás Rozi, a bakter és a nya-
nya, a csendőrök, no meg a többiek!    

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 3874690

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


