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Példás összefogás: sterilszoba a leukémiás kisfiúnak 
Hónapok óta kereste a legmeg-
felelőbb elhelyezési lehetősé-
get a környei önkormányzat a 
9 esztendős, leukémiás J. Erik 
és családja számára, mígnem 
november elején mindannyian 
beköltözhettek új, átmeneti 
otthonukba. A Temető közben 
található házikóról egykori 
tulajdonosa rendelkezett az 
önkormányzat javára, az átala-
kításhoz szükséges munkálato-
kat önzetlenül, díjazás nélkül, az 
első hívó szóra vállalták környei 
vállalkozók, magánszemélyek.

E z év augusztusában, 61 
éves korában hunyt el 
Polgár Gyula, aki közmun-

kásként nagyon jó kapcsolatot alakított ki a 
környei önkormányzattal: lelkesen segített, 
vett részt a különböző munkákban még 
szabadidejében is. Ezért sem bizonyult 
meglepőnek, hogy végrendelkezésében 
az önkormányzatot jelölte meg örökösül 
a Temető közben található ingatlanára.  
A nagyjából 45 négyzetméteres házban 
két kisebb szoba, konyha, fürdőszoba, 
mosókonyha található.

Az idő tájt az önkormányzat már jó ideje 
keresett optimális lakhatási lehetőséget 
a 9 esztendős, a Homokdűlőben élő J. 
Erik és családja számára, mivel az akkor 
csontvelő transzplantációra váró kisfiúnak 
a beavatkozás után steril körülményeket 
kellett biztosítani. Végül a nem várt ha-
gyaték hordozta magában a megoldási 

lehetőséget: a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói folyamatosan egyeztettek a gyermek 
kezelőorvosával a biztosítandó körülmé-
nyekről, feltételekről, s október 15-én meg-
kezdődhetett a felújítás az önkormányzat 
finanszírozásában, környei vállalkozók, 
vállalkozások részvételével. A munkálatok 
során kicserélték a nyílászárók egy részét, a 
fürdőszobát teljes mértékben felújították és 
kicserélték a berendezését, ahol szükséges 
volt, gondoskodtak a vakolat kijavításáról, 
a mosókonyha mennyezetét hőszigetelték, 
belül álmennyezetet és szellőzőt alakítottak 
ki, s a teljes házat kifestették. A sterilszoba is 
elkészült Erik számára, a konyhából átnyúló 
cserépkályha melletti réseket bádogozás-
sal zárták le, így a szobába a külső terüle-
tekről nem jut be poros, szennyezett levegő.

A család átmeneti, új otthoná-
ba az önkormányzat több mint 
400 ezer forint értékben vásá-
rolt mosógépet, hűtőszekrényt, 
gáztűzhelyet, ágyakat, székeket, 
asztalokat, polcokat, bojlert, 
szekrényeket, amik természete-
sen nem üresen várták a transz-
plantációt követően a Szent 
László Kórházból hazaérkező 
Eriket és családját a napokban.  
A helyhatóság további majd-
nem 90 ezer forintért gondosko-
dott új ruhaneműkről, ágynemű-
ről, szobai, konyhai, fürdőszobai 
felszerelésekről.

A 9 esztendős kisfiú, két testvé-
re és édesanyja 2017 áprilisáig 
használhatja díjtalanul, szociális 

alapon az ingatlant, csupán a lakhatással 
járó rezsi kiadások terhelik a családot.

Köszönet a térítésmentes munkavégzé-
sért a Beck Style Kft.-nek (Varga Károly és 
munkatársai), a Lehőcz és társa Kft.-nek 
(Lehőcz Árpád és munkatársai), Rácz Im-
rének, Szabó Miklósnak, a Dörwin Bt.-nek 
(Dörner István, T. Papp János, Madai József), 
a Bernhardt Bútor Kft.-nek (Bernhardt Árpád 
és munkatársai), a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak, az önkormányzat köztisztasá-
gi szakfeladatát ellátóknak, s vezetőjüknek, 
Varga Sándornak!
Köszönet mindenkinek, akik az elmúlt idő-
szakban bármilyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy J. Erik a transzplantáció után 
a megfelelő körülmények között, családja 
körében léphessen a gyógyulás útjára!

A nagy érdeklődésre való tekintettel duplázik a Hyppolit, a lakáj Környén!
A Szigetszentmiklósi Sziget Színház a nagy érdeklődésre való tekintettel 
KÉTSZER mutatja be: Hyppolit, a lakáj – zenés vígjáték a környei Művelő-
dési Házban! A december 4-ei előadásra a jegyek már elkeltek, ezért 
december 3-án, csütörtökön 19 órától is látható a magyar filmtörténet 
klasszikussá vált vígjátékából született színpadi remekmű, amely kétszer 
egy órában rendületlenül kacagásra készteti a nézőt. 
A belépőjegy ára 1500, Környe Kártyával 1000 Ft! 
Jegyvásárlás hétköznapokon 10 és 17 óra között a Művelődési Házban 
(telefon: 473-091).
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Lehullott három falevél…
A szabadságharc áldozatai között egy 
22 éves helyi fiatalemberre is emlékez-
tek október 23-án Környebányán. Az 
1934. július 15-én született Puskás Sándor 
ötödéves orvostanhallgatóként utazott 
Környebányáról a fővárosba, ahol sebe-
sültmentés közben halálos lövés érte. Ő 
volt az első áldozatok egyike. Ma is csak 
annyit tudni, hogy 1956. október 23-án 
este fél 8 és fél 9 között érte a halálos 
fejlövés, s hogy családja sokáig hiába 
kereste. Évfolyamtársai találtak rá az Üllői 
úti Klinikákon, szerettei november 6-án kí-
sérhették utolsó útjára, temettethették el 
a Farkasréti temetőben. Puskás Sándorról 
Svétecz László önkormányzati képviselő 
emlékezett meg annál az emlékműnél, 
melyet a forradalom fél évszázados 
évfordulóján állíttattak, s melyen már-
ványtábla tiszteleg a mártírhalált halt 
fiatalember előtt.

K örnyén hagyományosan ökume-
nikus istentisztelet tel kezdődött 
a megemlékezés a református 

templomban, ahol a mosonmagyaróvári 
születésű Bedy Sándor plébános az 1956. 
október 26-ai sortűz és az azt követő napok 
borzalmas emlékeit idézte fel, amelyekről 
hosszú-hosszú évtizedekig még az otthon 
falai között, a családok sem mertek beszél-
ni. Az akkori borzalmakat fiatalemberként 
élte át. Ha gyermek lettem volna, talán 
most semmit sem tudnék, semmit sem 
értenék az eseményekből. Ha pár évvel 
idősebb vagyok, talán én is ott veszítem 
az életem – hangzott el a plébánostól, aki 
az emlékezés fontosságát emelte ki, hogy 
soha ne vesszenek homályba az 1956-os 
események.

Nagy Péter tiszteletes a prédikációját 
záró imában köszönetét fejezte ki, hogy 
azokra emlékezhetünk, akik kivívták e 
nemzet szabadságát, akik szembeszálltak 
megannyi szovjet tankkal, s szívvel-lélekkel 
harcoltak egy jobb hazáért: emlékezünk 
1956 hőseire, vértanúira, akik a szabad és 

független, keresztyén Magyarországért 
harcoltak. Add, Urunk, hogy mi utódok is 
méltók legyünk elődeinkhez, akik vérüket 
áldozták e hazáért. Add, hogy tudjuk úgy 
nevelni gyermekeinket, utódainkat, hogy 
mindig büszkén tekintsenek a magyar 
történelem e vértől piros napjára, amikor 
a szabadságunkat tankok láncai tiporták 
a sárba. 

A megemlékezés újabb helyszínén, 
a Művelődési Házban Beke László pol-
gármester idézte fel a forradalmi ese-
ményeket, amelyek villámgyorsan és 
megállíthatatlanul követték egymást.  
A levert, földbetiport forradalomnak na-
gyon sok üzenete maradt számunkra, az 
egyik legfontosabb üzenet, szimbólum a 
lyukas zászló, mely a világon talán egye-
dülálló módon hirdeti a szabadságot.  
A jelképet hirtelen jött ötlettel hozta létre 
az eufórikus hangulatban lévő tömeg: 
egyszerűen kivágták a gyűlölt címert a 
nemzeti trikolór közepéből. – fogalmazott 
a polgármester, azt kívánva, hogy legyünk 
méltóak 1956 örökségére, méltóképpen 

vigyázzunk azokra az értékekre, melyek 
számunkra 2015-ben természetesek, de 
ne feledjük, hogy 59 esztendővel ezelőtt 
honfitársaink az életüket, szabadságukat 
áldozták érte. 

„Lehullott három falevél” – ezzel a cím-
mel következett szerkesztett összeállítás fia-
talok, gyermekek előadásában. Eisenbart 
Győzőné felkészítésében valódi, megrázó 
életképek elevenedtek meg. Úgy, ahogy 
akkor ősszel a lehulló, táncoló falevelek 
látták. Láttak egy kisfiút is, aki a hírhedt 
Andrássy út 60-as számú épület ajtaján 
kopogtat édesapját keresve, nem sejtve, 
hogy gyermeki őszinteségű kérdései, 
mondatai milyen halálos veszélyt hoznak 
másokra. A fiatalok megrázó, félelemmel 
és fájdalommal átitatott előadása után az 
emlékező közösség a Kegyeleti Parkban 
található Kopjafánál rótta le tiszteletét. 
Az önkormányzat nevében Beke László 
polgármester, s Orlovits Tímea jegyző 
helyezte el a kegyelet koszorúit, majd a 
testvértelepülés Tardoskedd, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe, pár-
tok, civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői, s a 
megjelentek tisztelegtek a hősök előtt, 
lobbantották lángra a kegyelet mécseseit, 
főhajtásukkal üzenve, hogy ma is vigyáz-
zák, őrzik 1956 csodáját. 

Köszönet a környebányai műsor résztve-
vőinek, Badó Szilviának, Szénási Csillának, 
Szénási Edinának, Bolemányi Magdolná-
nak és Bozó Kucskár Anikónak, a Környén 
előadott darab szereplőinek, Balaskó 
Rékának, Bartis Gábornak, Chnupa Vivi-
ennek, Czigle Pannának, Czigle Zsófiának, 
Fluxa Bernadettnek, Horváth Patriknak, 
Lóczi Petrának, Németh Ákosnak, Péter 
Bálintnak, Skrinyár Zsófiának, Szabó Kariná-
nak, Turán Ineznek, Valakovics Dominiknak, 
Varga Pannának és felkészítőjüknek, 
Eisenbart Győzőnének.

Három éves volt a legfiatalabb nevező
Bár picit szemerkélt az eső és egy ideig 
úgy tűnt, hogy nem kedvez az időjárás a 
programnak, az eltelt évek talán legné-
pesebb mezőnyét sikerült megmozgatni 
az október 23-ai Tó-futással. Sőt, akadtak 
nevezők, akik többször is teljesítették a 
távot, így ők „önmagukat duplázva” 
még továbbnövelték a létszámot.

A program hagyományosan a 
Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
tömegsport-sorozat állomása 

volt, másrészt pedig a szervezők évek óta 
a rendezvénnyel is tisztelegni kívánnak 
1956 hősei előtt. 

Az ovisokra a hetedik tó-futás során is 
500, a kisiskolásokra és családokra 1200 
méteres táv várt, a többi korosztályra 
pedig egy teljes tókör, amely nagyjából 
2,6 kilométer. 

A legkisebbeknél ezút tal is a fiúk 
bizonyultak aktívabbnak, bár az egyik 
kislány, aki születési dátumát tekintve 
az óvodások között rajtolhatott volna el, 
minthogy már első osztályos, önérzetesen 
kérte nevezésének átvezetését a kisisko-
lások közé, így Kakuk Róza egyedüli lány 
indulóként magabiztosan szerezte meg 
korcsoportjában az aranyérmet. A szurko-
lótábor már az ovisok rajtjánál rákezdett, 
a lelkesítő buzdításból bőségesen jutott 
mindenkinek, de talán a legtöbb a leg-
fiatalabb, 3 esztendős Ruff Botondnak, 
aki édesapja kezét fogva, megfontoltan 
lépkedve teljesítette a távot, amiért az 
eredményhirdetéskor különdíjat vehetett 
át. Mezőnyében az elsőséget Csík Ábel 
szerezte meg, második lett Szommer And-
rás, harmadik Juhász Kristóf. A kisiskolás 

lányoknál Szűcs Viktória vehette át az 
oklevelet Gubicza István szervezőtől és az 
aranyérmet Beke László polgármestertől, 
mögötte végzett Lopez Vega Emma, míg 
harmadikként Daróczi Boglárka futott be. 
A fiúknál az első helyet Alapi Krisztián 
szerezte meg, második lett Tóth Szabolcs, 
harmadik pedig Mosberger Martin.  
A felső tagozatosok között a Labossa 
testvérek mindenkit maguk mögöt t 
hagytak. A lányoknál Luca Adamek Lilit 
a képzeletbeli dobogó második, Mo-
nori-Kiss Vanesszát a harmadik fokára 
utasította. A fiúknál Döme mögött végzett 
Törös Szabolcs, a harmadik helyen pedig 
Tóth Hunor.

A középiskolás fiúk között Demeter 
Zalán bizonyult a leggyorsabbnak, 
második lett Weiger Ákos, harmadik Mo-
nori-Kiss Csaba. A felnőtt hölgyek mező-
nyében Tallódi Tünde érkezett elsőként 

célba, őt követte Dománné Pintér Petra. 
A férfiak versenyét Varga Tamás nyerte 
meg, ezüstérmet szerzett Fóthi Zoltán, 
bronzot Futó Zsolt. A senior hölgyeknél 
beerősített és aranyérmes teljesítményt 
nyújtott a tavaly harmadikként végző 
Demeter Éva, így az előző évi győztes-
nek, Bordás Karolinának meg kellett 
elégednie az ezüstéremmel, a harmadik 
leggyorsabb versenyző Labossa Ildikó 
volt. A senior férfiak nevezési listája 
csupán egyetlen nevet tartalmazott, így 
rajt-cél győzelmet aratott Nitas János, 
ám a családi megmérettetés során 
igazolta, hogy nem érdemtelenül, hiszen 
a famíliák versenyét a Nitas formáció 
nyerte meg. Második helyen végeztek 
a Vágtázó szappanbuborékok, azaz a 
Szommer család, harmadikon pedig 
Labossáék, akik így összesen két arany 
és két bronzérmet gyűjtöttek be. 

Betörőt értek tetten 
a környei polgárőrök
Telefonon értesítették 15-én reggel a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy feltehetően betörés van folyamatban 
az Ady Endre út 1. szám alatt. Az elnök azonnal riasztotta az otthon ké-
szenléti szolgálatot adó polgárőr egységeket és a rendőrség ügyeleti 
vonalán megtette a bejelentést. A riasztástól számított 3 percen belül 
a helyszínre érkeztek az első polgárőr egységek, akik tetten érték a 
fiatal elkövetőt. Ő, miután észrevette, hogy szorul a hurok, próbált el-
menekülni, de a polgárőrök a földre kényszerítve visszatartották, míg 
a rendőrség a helyszínre érkezett. A betöréssel gyanúsított környei Á. 
Ferencet a Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára szállították 
kihallgatásra. Posztós Gábor polgárőr, az egyesület alelnöke és a ké-
szenléti szolgálat vezetője a gyorsaságnak és a jó kommunikációnak 
köszönve könyvelte sikeresnek az akciót.

Női szabó 

Aradi Attiláné 
Környe, Dózsa György u. 52 

06/20-435 8027 
Vállalom:      Női felsőruha  

Öltözék kiegészítő 

Bébiruházat 

Lakéstextil varrását! 
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A környei diákok is felfedezték az erdőtMárton nap 
2004 óta emlékezik meg Környén a Kör-
nyei Németek Baráti Köre és Kultúregye-
sülete Szent Mártonról, akinek elsősorban 
Németországban, de szűkebb hazánk-
ban a németajkú településeken is őrzik le-
gendáját önzetlenségéről, adakozásáról, 
jószívűségéről. Az egyesület, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye tehát már tizenkettedik alkalommal 
szervezett Márton napi hagyományőrző 
találkozót a Művelődési Házban.

A mai Szombathely környékén szüle-
tett püspökhöz számos népszokás 
is kötődik. Ezekből szemezgetett a 

rendezvény résztvevőit köszöntve Tirhold 
Kármen, a nemzetiségi önkormányzat el-
nöke: Márton napon országszerte lakomá-
kat rendeztek, hogy egész esztendőben 
bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartot-
ták, minél többet isznak, annál több erőt 
és egészséget isznak magukba. Ilyenkor 
már le lehetett vágni a tömött libát. A liba 
húsából szokás volt a papnak is küldeni, 
mégpedig az állat hátsó részéből. Innen 
ered a „püspökfalat“ szavunk is. „A bornak 
Márton a bírója“- tartja a hiedelem, azaz 
ezen a napon a bort mindenképpen meg 
kell kóstolni. A must ilyenkor változott borrá, 
az egész évi fáradozás gyümölcse ekkor 
mutatkozott meg, az eredménnyel pedig 
szívesen el is dicsekedtek a boros gazdák. 
Márton a nagyobb borvidékeken az újbor 
védőszentjeként is ismert.

A gyerekek ilyenkor többnyire lampionos 
felvonulásokat tartanak, így a jelenleg 
21 apró óvodást számláló Német Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport fiúcskái, lány-
kái is apró mécsesek fényeinél léptek a szín-
padra Krállné Mózer Nikoletta és Könyvesné 
Beutl Anita felkészítésében, s arattak bájos 
előadásukkal hatalmas sikert és zsebeltek 
be mosolyt, kacagást, vastapsot. 

Őket követte a Hartmann Károlyné ve-
zette Dunaszentmiklósi Hagyományőrző 
Dalkör, amely az évek folyamán nem csak 

a megyében, de az ország más részein is 
hírnévre, ismertségre tett szert. A kórus a 
2002-es országos minősítő hangversenyen 
kitüntetéses arany minősítést szerzett, ab-
ból az alkalomból jelent meg első CD-jük. 

A Vértessomlói Német Nemzetiségi 
Népdalkör is színesítette a programot, 
vezetőjük, Hartdégen Józsefné dalos 
csokruk átadása előtt ajándékkal, és így 
kedveskedett a házigazdáknak: az üveg 
nem bort, hanem pálinkát rejt, hiszen a 
környei borokkal nem tudnának versen-
geni… A somlói dalkör Hartdégen Attila 
harmonika kíséretével vastapsos sikert 
aratott, igazolva, hogy méltán értek el a 
kétévenkénti minősítőkön négy alkalom-
mal is arany minősítést.

A színpadi programok sorát a Német 
Nemzetiségi Dalkör zárta, amely régi, 
környei dalokból adott ízelítőt, majd a finá-
léban az Ausztriából minden környei Már-
ton napi ünnepségre ideérkező Originale 
Sautanz-Musi kíséretében fakadtak dalra, 
s alapozták meg a hagyományőrző pro-

dukciókat követő bál hangulatát, ahol az 
osztrák, elsősorban az 50-es 60-as évek 
zenéit játszó zenekar éjszakába nyúlóan 
húzta a talpalávalót.

A rendezvényen Wéber István, a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
elnöke 50. házassági évfordulója alkal-
mából köszöntötte a Golda házaspárt.  
A virágcsokrot Golda András vette át, mi-
vel betegsége miatt nem lehetett jelen a 
jubiláló pár hölgy tagja, Becker Magdolna. 
Az ő számára távolból kívánt mielőbbi 
jobbulást, gyógyulást az egyesület vala-
mennyi tagja nevében az elnök.

A Környei Németek Baráti Köre és Kultúr-
egyesülete ezúton fejezi ki köszönetét a 
rendezvényhez nyújtott támogatásért Kör-
nye Község Önkormányzatának, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környének, a 
Kulman Kft.-nek, Sármán Zoltán mezőgaz-
dasági vállalkozónak, Sándor Jánosnak, 
illetve mindazoknak, akik adójuk 1 száza-
lékát az egyesület részére ajánlották fel. Tatabányai SZC. Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája

2870 Kisbér, Batthyány tér 2. • Tel: 34/352- 641 • Fax: 34/352-641/111
E-mail: kozpont@banki-kisber.sulinet.hu • OM: 203064

„Az iskola, ami biztos szakmát ad”

A 2016/2017-es tanévre az alábbi 8 és 10 osztályra épülő  
nappali tagozatos, iskolarendszerű  

OKJ-s szakmákat kínálja:

A 2015/2016-os tanév keresztfélévében esti tagozatos,  
felnőttoktatás keretében az alábbi iskolarendszerű  

OKJ-s szakmákat kínálja:

A képzés OKJ- száma Megnevezése A képzés OKJ- száma Megnevezése

34 543 02 asztalos 34 543 02 asztalos

34 521 03 gépi forgácsoló 34 341 01 eladó

34 542 06 női szabó 34 521 03 gépi forgácsoló

34 521 10 szerszámkészítő 34 521 06 hegesztő

34 542 06 női szabó

34 521 10 szerszámkészítő

Pályaválasztási felelős: Mór Antal igazgatóhelyettes +36/20-220-8199

Hatmilliárdos beruházással bővít  
a Becton Dickinson
Ünnepélyes alapkőletételi ceremóniával kezdődött meg november 12-én a Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Becton 
Dickinson (BD), új gyárcsarnokának építése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházással megvalósuló új gyáregység 100, 
döntően magasan kvalifikált munkahelyet hoz létre. A várhatóan 2017 elejére elkészülő új létesítményben innovatív 
gyógyászati termékek előállításához szükséges, magas hozzáadott értéket képviselő reagenseket gyártanak majd.
Az amerikai BD Medical-Pharmaceutical Systems üzemét 2010 áprilisában adták át, a 100 millió eurós beruházással épült 
gyárat 2014-ben további hárommilliárd forint ráfordításával bővítették. A társaság által közzétett beszámolók szerint a 
2014 októberében végződött pénzügyi évben 11,8 milliárd forintos árbevételt ért el, ebből közel tíz milliárd forint exportból 
származott, túlnyomó többségében Írországból. A vállalat a pénzügyi évet 2,1 milliárd forint nyereséggel zárta, 650 főt 
foglalkoztatva. A Becton Dickinson Company a világ egyik legnagyobb orvostechnológiai vállalata, mely a Tatabánya-
Környe ipari parkban a gyógyszergyártó és a biotechnológiai cégek számára állít elő előretölthető fecskendőket. 

„Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!” – e 
jelmondat jegyében tett eleget osztá-
lyunk, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
7.b osztálya, szeptember végén a XIX. Er-
dők Hete rendezvénysorozat keretén belül 
a Vértesi Erdő Zrt. meghívásának. Az Erdők 
Hete fent említett jelmondata összefoglal-
ja mindazt, ami az 1997 óta rendszeresen 
megszervezett eseménysorozat fő célja.

E zúttal egy kirándulás szerepelt a 
programajánlatban, mely lehető-
vé tette, hogy ellátogathassunk a 

Tatabányai Erdészet területén található 
Körtvélyespusztára, ahol a Kopasz-hegyen 
egy új kilátó épült.

Az iskolából a 2. óra után indultunk 
osztályfőnökünkkel, Teri nénivel busszal 
Tatabányára. Az erdő széléig vitt a busz, 
ahol már fogadtak bennünket az Erdészet 
részéről. Innen gyalogosan folytattuk utun-
kat Szigetközi Márton műszaki vezetővel és 
Gombos Katával, aki rengeteg képben örö-
kítette meg a kirándulást. Útközben Marci 
bácsi beszélt nekünk az ottani erdőről és 
a benne folyó munkáról. Utunk a kilátóhoz 
Csákányospusztán át, a Mária-szakadék 

mentén vezetett, ami időnként ügyessé-
günket is próbára tette. A szakadék egy 
kb. 500 méter hosszú, áttöréses völgy, amit 
az egykor nagy víztömeggel rendelkező 
Csákány-patak vájt ki. Nevezetes az it t 
magasló Nagy-Csákány-hegy is, amely 
az egész Vértes legmagasabb pontja. Né-
hány rövid pihenő után, melyekben Marci 
bácsi az erdei állatok életéről is mesélt 
nekünk, megérkeztünk a Kopasz hegyre, 
ahol a kilátó található. 

A kilátó fából épült, de nagyon stabil, im-
pozáns építmény. Meglátva természetesen 
azonnal megrohantuk és igyekeztünk minél 
előbb „bevenni”. A tetejére érve körbenéz-
tünk és csodálatos panorámában lehetett 
részünk. Szerencsénk volt, mert egészen 
Környéig el lehetett látni. Közvetlenül a 
kilátó alatt terül el az egykori nevezetes 
Bánhidai-csata helyszíne, amit egy általunk 
rögtönzött történelem órával idéztünk fel. 

Felolvastuk a Bánhidai-csata eseménye-
it, ami 907-ben zajlott, a Honfoglalás után.
Ezután lesétáltunk, kicsit megpihentünk a 
kilátó mellett elhelyezett padokon, ettünk, 
ittunk, majd tovább indultunk. Az országos 
kék jelzést követve jutottunk el a körtvélyesi 

erdei temetőhöz, ahol jelenleg tizenöt 
síremlék látható. További pár perc séta 
után az erdőben folyó fakitermelő munkát 
is megszemlélhettük, majd megérkeztünk 
egy tisztásra, ahol tábortűz várt minket.
Mindenki helyet foglalt a tűz körül lévő pa-
dokon és elővettük az ennivalónkat. Sokan 
szalonnát, kolbászt, kenyeret sütöttek. Kap-
tunk nyársat, arra szúrtuk fel az ennivalókat, 
majd vártuk, míg megsülnek. Közben sokat 
viccelődtünk, ugrattuk egymást.  

Marci bácsi és Kata néni is velünk töl-
tötték a napot, így hallhattunk néhány 
vadásztörténetet is. Hogy a kalóriadús 
ebédet ledolgozzuk, később fára másztunk 
és sokat futkároztunk.  A tisztáson lévő ká-
polnát is megnéztük, ahova nemrég került 
új harang, mert a régit ellopták. Délután 
három órakor a tisztáshoz jött értünk a busz. 
Megköszönve kísérőinknek a szép napot, 
elbúcsúztunk tőlük, majd felszálltunk a 
buszra és visszaindultunk Környére. 

Mindenki nagyon jól érezte magát ezen 
a rövid kis túrán, melyet ezúton is köszönünk 
Teri néninek és a Tatabányai Erdészetnek.

Kaszap-Nagy Sára, Lengyel Renáta

a 7.b osztály tanulói 
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Megérkeztünk!Születésnaposok

650 ezer forint értékű fatelepítés
Negyven platán és nyolc éger facsemetét 
ültettek el az önkormányzat munkatársa nov-
ember 11-én ató partján. Az ötéves, jó három 
méter magas csemetéket a Környe-zetünk 
Jövőjéért Alapítvány vásárolta 650 ezer forint 
értékben, ezzel járult hozzá a tófarokban 
természetes módon kialakult égeres kiserdő 
pótlásához, s ahhoz, hogy a sétányt haszná-
lókat pár év múlva napsütésben is kellemes 
árnyék várja.

A Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány az áprilisi Föld Napi 
ünnephez kapcsolódva már több alkalommal vásárolt 
facsemetéket, s szervezett fásítást, ezúttal az önkormány-

zat őszi faültetési programját támogatták meg a platán és éger 
csemeték megvásárlásával. Ha sikeresen átvészelik a telet, akkor 

az öt esztendős, nagyjából három méter ma-
gas, konténeres platán csemeték jövőre már 
lombkoronát bontanak, az egészséges fejlő-
désük érdekében a gödörbe talajfertőtlenítő 
is került, hogy ne veszélyeztethesse a csimasz, 
azaz cserebogár pajor. A platán csemeték a 
„kőgáttól” a tófarokig sorjáznak a sétány déli, 
délnyugati oldalán, így a gyors és erőteljes nö-
vekedésű, dús lombozatú díszfák néhány esz-
tendő elteltével már hűsítő árnyékot nyújtanak 
a sétálóknak, kocogóknak a nyári hőségben. 

A faültetés során kiválóra vizsgázott az a lyukfúró adapter, melyet 
a közelmúltban vásárolt az önkormányzat a már meglévő trakto-
rához, s amellyel pillanatok alatt készültek el a megfelelő méretű 
gödrök. A berendezés nem csupán a fásítási munkálatokat segíti, 
de kerítésépítésnél is hasznosítható lesz majd.

Trianontól Párizsig
Trianontól a II. világháborúig tekintette 
át a magyar történelmet november 13-
án Bőhm Martin, a Magyar királyi „Szent 
István” 3. honvéd gyalogezred Hagyo-
mányőrző Egyesületének tagja a Feszty 
Árpád Polgári Kör „Les-hegyi esték” 
programsorozatának újabb előadásán. 
A Művelődési Házba látogatók Laborc 
György Péter baji gyűjtő, a korhoz 
kapcsolódó militarista gyűjteményét is 
megtekinthették.

B őhm Martin végzős történelem-
könyvtár szakos hallgató tekintette 
át pénteken Trianontól a II. világ-

háborúig a magyar történelmet, amely 
az előadó fiatal korát tekintve tán furcsá-
nak hathatott, de mint bevezetőjében 
a 22 esztendős fiatalember elmondta, 
kutatásait már hat esztendeje folytatja, 
így igencsak elmerült a témakörben. Elő-
adásában a korszak életét, értékrendjét 
katonasorsokon keresztül mutatta be: a 
kadétokat hősies hazaszeretetre, Trianon 
tagadására, erkölcsi tartásra nevelték.  
Katonai körökben már az 1920-as évektől 
téma volt egy újabb háború. Bismarck, 
a német vaskancellár fogalmazta meg 
azt, hogy a háborúhoz megfelelő szö-
vetséges kell, a figyelem a mezőgazda-
ságra fókuszáljon, s hogy békekötésnél 
a legyőzött ellenfelet nem szabad meg-
alázni, mert az újabb háborúhoz vezet.  

Az I. világháborút lezáró békék nem tö-
rődtek ezzel az elvvel.  A Horthy korszak 
kezdetén még a Szovjetunió is felmerült, 
mint lehetséges partner az ország egye-
sítéséhez. Az előadás során több érdekes 
felvetés, gondolat hangzott el Horthy 
István repülőgép balesetéről, egy ma 
100 éves katonatiszt II. világháborús és 
az orosz fogságban eltöltött visszaem-
lékezéseiről, az Ukrajnai megszállásról. 
Az előadást követően Bőhm Martin La-

borc György Péter baji militarista gyűjtő 
katonaruháiról is szólt. Elhangzott, hogy 
azért maradt fenn nagyobb számban a 
tisztek által használt nagyon szép, míves 
társasági ruha, mert nekik maguknak 
kellett megvásárolni viseletüket, míg a 
sorkatonákat a kincstár öltöztette, s ha 
elhasználódtak ezek a darabok, leselej-
tezték. Ma már hihetetlennek tűnik, de 
egy-egy tiszti társasági ruha a tiszt teljes 
éves fizetésébe is kerülhetett.

„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 
Pirityi Józsefnét, 

aki november 22-én ünnepelte 
75. születésnapját.  

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 kisfiú és három 
kisleány érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Szommer Ákos és Boda Viktória  
kisfiát Szabolcsot,

Prekob Gábor és Szabó Magdolna  
kisfiát Leventét,

Csóti Csaba és Babocsai Georgina  
kislányát Viktóriát,

Román Gábor és Dr. Orlovits Éva  
kislányát Szofit,

Rácz Ferenc és Mónus Anna  
kislányát Laurát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

Idén 220-an nyújtották karjukat

A z idei esz tendő első három, 
Környén szervezet t önkéntes 
véradásán 165-en jelentek meg, 

október 27-én, a 2015-ös év utolsó le-
hetőségével pedig 55 -en éltek, így 
összességében 220-an nyújtották eb-
ben az évben karjukat a községben.  
A Vöröskereszt helyi szervezete ezúttal 
is kitett magáért, a vendéglátásra nem 
panaszkodhattak a donorok, akik közül 
tizennégyük levett vére irányítottan három 
embernek nyújtott közvetlenül segítséget. 
Mindemellett a rendszeresen résztvevők 
és az első alkalmasak létszámát sem érhe-
ti panasz, az év utolsó véradásán hárman 
debütáltak: Tallódi Lajosné, Venterné Wiszt 
Mária és Heitz Ágnes. 

Őszibarack sütemény
20 dkg zsírt, vagy vajat, 30 dkg cukrot, 2 tojássárgájával habosra keverünk, hozzáadunk  
3 evőkanál lisztet, 1 kiskanál szódabikarbónát, 2 dl tejjel jól eldolgozzuk, majd 2 óráig állni 
hagyjuk. Ezután hozzáadunk 75 dkg lisztet. Kb. 2,5 cm átmérőjű kis gombócokat formálunk 
belőle, és ritkásan sütőlemezre rakva megsütjük. Ha kihűlt, óvatosan kikaparjuk a közepét. 
A kikapart tésztához adunk 1,5 dl rumot és állni hagyjuk.

A töltelék: 15 dkg vaj, 3 evőkanál porcukor,  
1 evőkanál kristálycukor, 2 evőkanál kakaó, 3 
evőkanál liszt, 2 dl tej. Ezeket az anyagokat felfőz-
zük, a krémet a rumos péppel összekeverjük, és  
a kikapart tészta közepébe töltjük. Kb. barackmag 
nagyságú mennyiséget.

Összeragasztjuk a két felet, majd az egyik oldalát vérnarancs aromával, míg a másik oldalát 
keserűmandula aromával kicsit megkenjük (nem kell teljesen bekenni, csak díszítésként 
egy kis színt felvinni). Ezután a két tojás fehérjébe (amit villával egy kicsit meglazítottunk) 
meghempergetjük, majd durva kristálycukorban megforgatjuk. Igazi zöld levéllel díszíthet-
jük. Érdemes két-három nappal korábban készíteni, hogy egy kicsit puhuljon. Minden sváb 
lakodalom kínálatában szerepelt!

Köszönjük a receptet Bogyó Antalnénak!

Helyesbítés

A Környei Hírhozó előző számában 
tudósítottunk a környei delegá-
ció steffenbergi útjáról, amely 

során községünk és a németországi tele-
pülés egy többnapos rendezvénysorozat 
legünnepélyesebb mozzanataként a tíz 
esztendős partnerkapcsolatot köszöntöt-
te. Az eseményen a két önkormányzat 
köszönetét fejezte ki mindazok számára, 
akik az elmúlt 10 évben sokat tettek 
az együttműködésért, ám Steffenberg 
részéről sajnos nem mindenki szerepelt 
a felsorolásban. A hiányosságot ezúton 
pótoljuk, s fejezzük ki köszönetünket 
Adelheit és Dieter Meissner számára, 
hiszen a házaspár is nagyon sokat tett 
az együttműködésért. Köszönjük az ed-
digi és jövőbeni együttmunkálkodást, 
s a házaspár, valamint környei barátai 
elnézését kérjük!
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Felajánlás a vásárosoktól
A Művelődési Ház valamennyi „hadra 
fogható” asztala zsúfolásig megtelt por-
tékákkal november 7-én délután az őszi 
adok-veszek vásáron, de a ruhaneműkből 
bőven jutott még szárítókra is. 

A programot akár kincsvadászatnak 
is nevezhetnénk, hiszen a gyermek, 
felnőtt ruhanemű, cipők, csizmák 

mellett megannyi játék, háztartási és lakbe-
rendezési tárgy, konyhai felszerelés, könyv, 
műsoros DVD, bizsu, korcsolya, esernyő, 
de még bárszék, busó álarc és denevér 
jelmez is gazdára várt. Ez utóbbi egy kisfiú 
„standján” kellette magát a többi, otthon 
gondosan kiválogatott fiús játék mellett, 
merthogy – mint az édesanyjától megtud-
tuk – az alkalmi ifjú árus új rollerre gyűjt, 
ezért a vásáron kívánta szaporítani forintjait.    

Aki tehát úgy döntött, hogy ellátogat a 
vásárra, biztosan nem bánta meg és az ala-
pos mustra után nem távozott üres kézzel, 
bár sajnos a kínálat ezúttal is „legyőzte” a 
keresletet. Igaz, olyan anyuka is volt, aki egy, 
a közkedvelt közösségi oldalon posztolt fotó 
láttán ült azonnal autóba, és érkezett a 
Művelődési Házba, hogy megvásárolja a 

régóta vágyott, ám az üzletekben megle-
hetősen borsos áron kínált terméket. 

A rendezvény végül jótékony célt is szol-
gált. Több vásáros úgy határozott, hogy 
nem szívesen utaztatja meg még egyszer 
az igaz használt, ámde tökéletes, gyakran 
újszerű állapotban lévő ruhaneműit, így 
felajánlották a szerényebb körülmények kö-
zött élők számára. A kilenc zsáknyi ruhából 
Svétecz László képviselő koordinálásában 
még az ünnepek előtt válogathatnak a 
külterületeken élők.

A szervezők és árusok abban is egyet-
értettek, hogy kitartanak: tavasszal ismét 
meghirdetik a programot abban a remény-
ben, hogy mind több ember látogat el az 
igazán pénztárcabarát rendezvényre, s 
a vásári forgatagban egymásra talál a 
kínálat, kereslet. 

Tök jó móka
Tök jó! Ne töketlenkedj! Hú de tökös! – ok-
tóber 30-án megsokasodtak a „tök” szó 
különböző verziói a Művelődési Házban, 
de nem mintha bárki is öncélú, illetlen 
beszédre törekedett volna, egyszerűen 
adta magát a szójáték. 

A Művelődési Ház és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe első, 
hagyományteremtő közös rendez-

vénye, a Tökölő és KÜRBLIS-SCHNITZE tök 
jó mókát kínált nem csak tökmagoknak, 
s bizony nem csupán a kicsik, hanem a 
nagyobbak, anyukák, apukák, nagyszülők 
is tök jól érezték magukat.

A vendégeket majdnem negyvenféle tö-
kös óriás fajáték várta: egy részük az épü-
let előtt és mellett, így bőven akadtak, akik 
a ragyogó napsütésben birkóztak meg 
a célba dobással, labirintussal, képkira-
kással, majd következhetett a tökfaragás. 
Egy-két „alany” igencsak keményfejű-
nek bizonyult, s elkélt a „skalpolásnál” a 
férfikéz, de végül valamennyi megadta 
magát, s egy idő után már bájos, vagy 
bájosan ijesztőnek ható töklámpásként 
sorakoztak az asztalon. 

S hogy ne csak a szemnek, kéznek 
kedvezzenek a szervezők, tökös falatok is 
kellették magukat: az Idősek Klubjának 
köszönhető 9 kilónyi sült tök a program vé-
gére az utolsó darabig elkelt, a tökös meg-
mérettetésre nevezők ajándéka pedig a 
Szökőkút Büfé által készített sütőtökös muffin 
volt, amit még – az édesanya elmondása 
szerint – az a kislány is jóízűen fogyasztott el, 
aki a világért meg nem enné a sütőtököt…

A tökös súlyverseny végül nem akármi-
lyen eredménnyel zárult. Tizenhatan nevez-
tek, s egy ideig kisebb, 2-3 kilós darabokkal 
érkeztek a gyerkőcök. Aztán úgy tűnt, Huj-

ber Dorina Miranda lesz a befutó pontosan 
7 kilós terményével, ám később Lengyel 
Gergely egy 12,1 kilós tököt cipelt be, de 
a fődíjhoz, a tökformájú termetes csokolá-
dés tortához fűződő reményei 16 óra körül 
szertefoszlottak: a Králl testvérek apukája 
molnár kocsin tolt be egy hatalmas, 55,5 
kilós példányt, s mellé „csak úgy” egy 25,5 
kilósat. Jártak is csodájára, készültek a 
fotók, szelfik, s a nemzetiségi önkormány-
zat az eredményhirdetést követően „le is 
csapott” a tökökre, melyek a Márton napi 
ünnepségen díszítették a színpadot. Tökös 
legény volt, aki kifaragta őket…       

Negyedszer hangzott el a kérdés: segíthetek?  
Hazánkban évente 26 ezer, azaz 
naponta 70 embert ér hirtelen 
keringésleállás, hirtelen szívhalál. 
Többségük életét veszíti, pedig 
sokan megmenthetők lenné-
nek. A riasztó adatok alapján 
akár a címbéli „segíthetek?” 
kérdés is lehetett volna a mottója  
Dr. Árendás József környei házior-
vos november 10-ei előadásának 
a Művelődési Házban. 

A háziorvos első alkalommal 
2013 áprilisában hívta, vár-
ta az érdeklődőket újra-

élesztési előadásra, hiszen „fejébe 
vette”, hogy létrehozza a segítés 
faluját, ahol minden negyedik 
ember, azaz családonként legalább egy 
tudja, mit kell tenni ilyen helyzetben. A ked-
di tájékoztatóig összességében nagyjából 
120-an vettek részt valamely programján, 
így, ha araszolva is, de halad kitűzött célja 
felé, amely szerinte nem elérhetetlen… és 
az is csak elhatározás kérdése, hogy valaki 
akar-e segíteni. 

Eszméletvizsgálatkor fontos, hogy az 
eszméletlen, vagy annak tűnő embert 

hangosan szólítsuk meg, tegyük fel a „Mi 
történt? Segíthetek?” kérdéseket, s közben 
erélyesen rázzuk meg a vállát. Ha nem 
tapasztalunk reakciót, akkor szintén han-
gosan kérjük a környéken lévő emberek 
segítségét is, közben a fej hátrahajtásával 
és az áll előreemelésével szabadítsuk fel 
a légutakat, s legfeljebb tíz másodperc 
alatt állapítsuk meg, hogy normális-e a 
légzése. Mert ha nem az, vagy egyálta-

lán nem lélegzik, akkor minden 
pillanat számít, hiszen az agyi 
vérkeringés megszűnése után 
4-5 perc áll csak rendelkezésre 
az újraélesztésre… - hangzott el 
az előadás kezdetén, amikor az 
orvos a túlélési lánc legfonto-
sabb elemét, a „korai” szót hang-
súlyozta. Azaz, az életmentés, 
azt követően pedig a felépülés 
kulcsa a korai felismerés és se-
gélyhívás, a korai újraélesztés, 
korai defibrilláció, azt követően 
a terápia kora megkezdése.

Az előadás résztvevői megtud-
hatták a legfontosabb teendőket 
és az ambu babán gyakorolhat-
ták is az újraélesztést, a helyes 

mellkaskompressziót, befúvásos lélegez-
tetést, a defibrillátor használatát, s azt is, 
hogyan kell helyesen mentőt hívni, hiszen 
korántsem biztos, hogy minden járműben 
található AED, ezért fontos, hogy riasztáskor 
hangsúlyozzuk: életmentéshez kérjük a 
segítséget.
De mindenekelőtt a legfontosabb: akar-
junk segíteni, s soha ne menjünk el közö-
nyösen bajbajutott embertársunk mellett!

A szentély…

J óleső érzés, amikor más településről érkezők elámulnak: milyen szép Környén 
a Művelődési Ház. Egyszer egy kislány, amikor belépett a színházterembe, ezt 
mondta nagyot sóhajtva: mint az igazi színház!  Becsüljük meg, vigyázzunk rá, 

hogy évek múltán is elámulhassanak az ideérkezők, s hogy mi, környeiek továbbra is 
büszkélkedhessünk, továbbra is méltó környezetben lehessünk ünnepeink, kulturális, 
színházi, szabadidős programjaink részesei… és tiszteljük a „szentélyt, amely teret és 
lehetőséget biztosít az alkotóknak, hogy csodát tegyenek benne, s lehetőséget ad 
a közönségnek is, hogy újra felfedezze magában a gyermeket…” Kérjük, tiszteljük 
meg az alkotókat, legyen az gyermek, legyen felnőtt, legyen amatőr, legyen profi 
színész, énekes. És tiszteljük meg a szentélyt is… azzal, hogy ott nem fogyasztunk 
ételt, italt! Kérjük és köszönjük a Kedves Közönség értékmegőrző együttműködését! 

Könnyed, barokk zenei időutazás Velencébe,  
Londonba és Lipcsébe Környén

Rákász Gergely, aki 15 évesen adta első 
orgonahangversenyét, tanult és koncer-
tezett az Egyesült Államokban, november 
7-én este már nem első alkalommal 
adott koncertet Környén. Ezúttal a Római 
Katolikus Templomban tett tanúbizony-
ságot arról, hogy olyan könnyedséggel 
kedvelteti meg a műfajt bárkivel, mint 
ahogy Gordon Ramsay főz. 

R ákász Gergely 2005 óta él újra 
Magyarországon. Máig több mint 
1000 hangversenyt adott Amerika 

és Európa nagyvárosaiban, mindig friss 
látásmódot mutatva a klasszikus zenében. 
Látványkoncertek, tematikus koncertek, 
zenetörténeti időutazások, rádióműsor és 
egy Klasszikus Iskolaprogram kapcsolód-
nak a nevéhez. 

A barokk kor nagymestere Johann 
Sebastian Bach idén 330 éve született. 
Kortársai Vivaldi, Händel, Pachelbel, 
mind jóravaló úriemberek voltak, ki az 
egyház, ki főnemesek, ki leginkább ön-
maga szolgálatában. Volt köztük pap, 
aki mellkasi fájdalmakra panaszkodott, 
hogy ne kelljen miséznie és komponál-
hasson. Volt nagyvállalkozó, aki az ujjai 
köré csavarta a zenei életet királyostól, 
és úgy érezte a divat trendjeit, mint 
manapság Lady Gaga. Volt, aki üzleti 

vacsorákat adott, 
de vendégeinek 
a rosszabbik borát 
szolgálta fel, míg 
ő a jobbikat iszo-
gat ta egyedül a 
konyhában. Volt, 
aki már életében 
a tengerentúlon is 
ismert volt, aki 20 
gyermeket nem-
zett, akit szobafog-
ságra í tél tek , és 
olyan, aki kilóga-
tot t egy szoprán 
énekest az abla-
kon. De vajon ki 
kicsoda? Rákász 
Gergely turnéjá-
nak környei állomásán a titkokra is fény 
derült, hiszen személyes hangulatú kom-
mentárjaival tette még érdekesebbé az 
ismerős zeneműveket, s vezette be az 
érdeklődőket a komolyzenei klasszikusok 
kulisszái mögé. 

Az egyik oldalról összekacsinthatunk a 
közönséggel egy érdekes történet kap-
csán, de úgy vélem, akkor van értelme 
bármit is létrehozni, ha a résztvevő attól 
a lelkében épül. Mind a közönség, mind 
az előadó. Éreznünk kell emberi mivol-

tunk súlyát egy-egy remekmű tükrében. 
Embernek lenni rang, ami nem arról 
szól, hogy kiérdemeltük a gyakori és jó 
ennivalót, illetve a folyamatos TV adást.  
Az Emberi rang akkor jár, ha kapcsolatunk 
van Rembrandttal, Vivaldival, és azzal az 
ismeretlennel, aki az első képet felfestette 
egy barlang falára… - vallja a művész, aki 
koncertjeire nem is szórakozni, hanem 
feltöltődni hívja hallgatóit, mert a „vala-
mirevaló ember, nem szórja szét magát, 
hanem töltekezik…”
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Programok

Krumpliebéd

Környei otthonokban a Betlehemi Láng
December 19-én, a Diótörő című mesebalett után, várhatóan 19.15 
perctől a környeiek is átvehetik, hazavihetik otthonaikba a Betlehemi 
Szeretetlángot.

A „Betlehemi Láng” ötlete valamikor 1986-ban egy felsőausztriai 
televízió stúdiójában született meg, majd adventi hagyománnyá 
vált. Azóta minden év adventjében az ausztriai cserkészek elmennek 
Betlehembe és Jézus Krisztus születésének helyén, a Születés Templo-
mában égő örökmécsesről származó lángot repülővel viszik Bécsbe, 
ahol az egyes országok nemzeti cserkész-küldöttségei veszik át és jut-
tatják el saját hazájukba. Magyarországon a lángot először 2008-ban 
hozták Gödöllőre, s azóta innen jut el az ország távolabbi részeibe is.  
A térségben Héregen, a katolikus templomban gyullad meg először a 
Szeretet lángja december 18-án, ahol Beke László polgármester veszi 
át, s hozza el Környére, hogy másnap, december 19-én este a falu 
karácsonyfájánál községünk lakói is átvehessék. (A láng átvételéhez 
az önkormányzat biztosít gyertyákat.) A Betlehemi Láng idei mottója 
„Béke veled!” Jézus Krisztus tanítására használjuk ezt a köszöntést.  
A békeláng-szimbólum mellett idén ez a mottó is felhívja a figyel-
met arra, hogy a Betlehemi Láng átadása, átvétele ne csak egy 
üres jelkép legyen, hanem fényével együtt a béke is beragyogja az 
otthonokat.

koncertje 
december 5-én 17 órától Környén,  

a Római katolikus templomban.
Jegyek a korlátozott férőhelyek miatt elővételben vásárolhatóak november 23-ától  
1000 Ft-os áron a környei Művelődési Házban hétköznapokon 10 és 17 óra között  

(telefon: 34/473-091). A belépőjegy ára Környe Kártyával 500 Ft! 

Műsoron:

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utób-
bi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális 
együttesévé vált. Alapítója és művészeti vezetője a Liszt-dí-
jas Bubnó Tamás. Az együttes tagjai kivételes hangi adott-
ságokkal és zenei képzettséggel rendelkező énekesek.  
A férfikar fő célja a bizánci rítusú keresztény világ vokális 
örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése,  
a bizánci zene szépségének és misztériumának megis-
mertetése.

KÖZSÉGÜNK ADVENTI PROGRAMJAI
ADVENT – november 29. Advent első vasárnapján, idén november 29-én, hagyományosan a katolikus templomban 
kezdjük a közös felkészülést a Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 16 órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekkara, a Német Nemzetiségi Dalkör, a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa, a Ma-
gyar Népdalkör és Szakálné Gaál Monika. A műsor után gyulladnak fel községünk ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, majd a 
program zárásaként az óvoda előtti téren mindenkit karácsonyi vásár, a kicsiket forró tea, a felnőtteket forralt bor várja. Mindenkit 
szeretettel várnak Egyházközségeink, Környe Község Önkormányzata, a Három Királyok Alapítvány és a Környei Katolikus Karitász.

Karácsonyfa díszítés és Holle Anyó – A HeMo Musical Stúdió új produkciója, a HOLLE ANYÓ tekinthető meg december 
5-én, Advent második szombatján 14 órától a Művelődési Házban. Belépőjegy ára: 600, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 300 Ft.  
A hagyományokhoz híven Advent második hétvégéjén öltöztetjük ünnepi díszbe a falu karácsonyfáját. A Holle Anyó után, 15 
órától szeretettel várjuk a gyerekeket, felnőtteket, hogy közösen varázsoljuk karácsonyfává a Művelődési Ház előtt felállított fenyőt.

KARÁCSONYI SZÖSZMÖTÖLŐ – december 12. – A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde karácsonyi szöszmötölőre (ajándé-
kok, dekorációk készítése) várja a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket december 13-án, szombaton délután 2 és 5 óra között a 
Művelődési Házban. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA – december 18. Községünk szép hagyománya Advent negyedik hétvégéjén az Idősek Karácsonya, 
melyre természetesen nem csak a 70 év feletti szép korúakat várjuk. Idén december 18-án délután 2 órakor kezdődik az ünnep-
ség a Művelődési Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai, a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a 
Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa. 

Az adventi ünnepi programokra minden környeit szeretettel hív és vár a község önkormányzata!

SZILVESZTERI BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és környék-
belieket a már hagyományos SZILVESZ-
TERI BATYUS BÁL az általános iskolában.  
A talpalávalóról és vidám hangulatról 
a Tatabánya-felsőgallai Schwab ’N’ Roll 
gondoskodik. A jótékonysági rendezvény 
bevételével a szervezők az iskolát és óvo-
dát támogatják.

Érdeklődni és helyet foglalni Török 
Mihály képviselőnél lehet a Csavar-
Csapágy Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. 
alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891.

Karácsony Kupa  
december 19-én

Idén december 19-én 8 órától rendezi 
meg a környei önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága az általános 
iskola tornatermében a Karácsony Kupát, 
amely már több mint három évtizede vár-
ja a labdarúgócsapatokat és szurkolókat.

Az első három helyezett serleg elisme-
résben részesül, valamint a szervezők a 
Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák. 

A nevezési díj csapatonként 12 000 
forint, az összeg együttesenként egy láda 
sört és a már hagyományos zsíros kenye-
ret is tartalmazza, a szervezők az első 8 
együttes nevezését fogadják el! 

Érdeklődni és nevezni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

Az eddigi évekhez hasonlóan ebben az esztendőben 
a természetbeni adományok, tartós élelmiszerek gyűj-
tése december 9-én, 10-én és 11-én, (szerda, 
csütörtök, péntek) 14 és 17 között lesz a gyermek-
rendelőben lévő raktárban. Előre is köszönjük minden 
kedves adományozó személynek, cégnek és szervezet-
nek a segítségét. A karácsonyi csomagokat néhány 
napon belül eljuttatjuk a legjobban rászorultaknak.

Tisztelettel: Környei Katolikus Karitász

Lelki „csomag” karácsonyra

Az idei adventi lelkigyakorlatot Kovács Csaba Albert 
atya, a tatai kapucinus templom új plébánosa tartja 
december 17-én (csütörtökön) és 18-án (pén-
teken) 18 órától a környei katolikus templomban. (Fél 
6-tól gyónási lehetőséget biztosítva.) Ezen alkalmak jó 
lehetőséget kínálnak arra, hogy szívünket, lelkünket is 
felkészítsük karácsonyra! Tartsuk fontosnak bensőnk 
megtisztulását is! A katolikus egyházközség sok szere-
tettel vár minden kedves érdeklődőt e szentmisékre!

Advent harmadik vasárnapján, december 13-án, 
a szentmise után, 12 és 14 óra között a Környei 
Katolikus Karitász az előző évekhez hasonlóan ismét 
megszervezi a „krumliebédet”. A Közösségi és Tájház-
ban szeretettel várjuk azokat a jóakaratú és nem csak 
hívő embereket, akik aznapi ebédjük árát felajánl-
ják néhány rászoruló, esetleg krízishelyzetben lévő 
testvérüknek. Cserébe a szeretetet, a megbecsülést, 
hálánkat valamint szerény, krumpliból és hagymából 
álló ebédet ajánlunk, melyet közösen fogyasztunk el. 
Az összegyűlt pénzadományt még Szent Karácsony 
előtt eljuttatjuk a leginkább szükséget szenvedőknek.

Élelmiszergyűjtés



Közérdekű információk

Gyűjtés menhelyi  
kutyusoknak

Wicha Zsuzsanna menhelyről fogadott örökbe kutyusokat, s 
állatbarátként évről-évre szeretné picit megszépíteni azon 
kutyák karácsonyi ünnepét is, akiket nem vihet, nem vihetett 
haza. A volt Kongyik zöldségesben ezért az ünnep előtt – im-
már harmadik esztendeje – ismét gyűjtést tart, amely során 
tartós kutyaeledelt vár a gazdikra vágyó ebek számára.  
Az adományokat karácsony előtt 1-2 nappal szállítja el az 
oroszlányi menhelyre. 

Iskola – hírek

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola pedagógusai december 
1-jén 17 órától fogadó órát tartanak, melyre 
várják az érdeklődő szülőket. Az iskolában a 
téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 
18-án lesz, a szünet utáni első tanítási nap 
2016. január 4-e, hétfő.

December 1-jén elmarad  
a falugazdász ügyfélfogadása

Katona Mária falugazdász értesíti az érdeklődőket, hogy dec-
ember 1-jén elmarad az ügyfélfogadása. A falugazdász 
az érintettek figyelmét aktuális kötelezettségként 

a nitrát adatszolgáltatásra hívja fel: a 2014/2015. gaz-
dálkodási évben felhasznált nitrogén mű- és szervestrágya 
felhasználásáról kötelező adatot szolgáltatni az úgynevezett 
nitrát-jelentés során. A kötelezettséget elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül kell teljesítenie minden nitrátérzékeny 
területen gazdálkodónak (hogy ki kötelezett, azt a területalapú 
támogatásból tudják meg) és a háztartási igényt megha-
ladó mértékű állattartást végzőknek. Az adatszolgáltatást 
december 31-éig kell teljesíteni. A vonatkozó rendelet 
értelmében tilos trágyát kijuttatni február 15-éig. 
Szervestrágyával maximum 170 kg/ha nitrogén hatóanyag 
juttatható ki. Műtrágyát kijuttatni csak talajvizsgálatokra ala-
pozottan lehetséges, ezért minden nitrátérzékeny blokkban 
elhelyezkedő parcellán talajvizsgálatot kell elvégeztetni, 
valamint gazdálkodási naplót kell vezetni.

Katona Mária falugazdász telefonon a 06 70/489-3827-es 
számon érhető el, ügyfélfogadását a Művelődési Ház olvasó-
termében tartja keddenként 12.30 és 16 óra között. 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva az idei esztendő utolsó képviselői fogadó-
óráját december 7-én, hétfőn tartja 17 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában.  
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik segítséget, 
vagy tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen problé-
májuk megoldásához. 

PSZICHIÁTRIAI SZEREK  
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

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


