
Ez a karácsony csodája!

„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik.  
De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik.  

Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod.  
Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni.  

Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik.  
És kell ennél nagyobb ajándék?  

A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt.  
Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek.  

Csak ezek!... Ez a karácsony csodája!”

Csitáry-Hock Tamás gondolataival kívánok magam, a képviselő-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
nevében valamennyi Kedves Környei számára áldott, szeretetteljes ünnepet, s hogy az újesztendő minden napját kísérjék 
kedves szavak, őszinte, szívből jövő kívánságok, szerető érzések: a karácsony csodája!

Beke László

polgármester
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Advent
Több évtizedes hagyomány Környén, hogy 
az Adventi koszorú első izzójának bekap-
csolásával egy időben gyúlnak ki az ün-
nepi fények, s a falu lakói közösen kezdik 
meg a felkészülést a szeretet ünnepére 
a katolikus templomban, majd a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde előtti téren. 

S zakálné Gaál Monika előadásában, 
a karzatról csendült fel Advent első 
vasárnapján 16 órakor az Ave Maria 

a zsúfolásig megtelt környei katolikus temp-
lomban, ahol elsőként Dr. Árendás József 
köszöntötte a jelenlévőket. Az önkormány-
zati képviselő, az egyházközség tagja azt 
kívánta, hogy az adventi koszorú gyertyái 
mutassanak nekünk utat egymás felé, a 
szeretet felé, a békesség felé, a sebzett 
lelkek felé.

Vasárnaponként növekvő számban 
gyújtsuk meg tehát a gyertyákat! Gyújtsuk 
meg őket szüleinkért, gyermekeinkért, 
családunkért! Gyújtsuk meg a betege-
kért, az elesettekért, a gyengékért, sőt a 
lelki szegényekért is! De gyújtsuk meg az 
egészségesekért, a barátokért, egymásért, 

mindannyiunkért is! És gyújtsuk 
meg Hazánkért, Nemzetünkért! Lo-
bogjanak a gyertyalángok minden 
szerető szívért és az elmentekért, 
a már nem dobogó szívűekért is! 
Égjenek gyertyáink a szeretet nevé-
ben – fogalmazott, s Bedy Sándor 
plébános üzenetét is tolmácsolta: 
tiszta szívvel, bűnbánattal az Úr 
eljövetelére várva imádkozzatok!  
Imádkozzatok, hogy jöjjön Jézus, az 
Üdvözítő! Jöjjön Ő, aki szeretetével 
szabadulást hoz az embereknek!

Jézus szeretete ilyenkor azokat 
is megérinti, akik nem rendszeres 
vallásgyakorlók. Adventkor a keresztény 
világ közösen, együtt ünnepel. Ez mutatja 
az erőt, a hit erejét, aminek befogadására 
ebben az időszakban szinte minden szív 
megnyílik. Azonban ne felejtsük el, hogy 
bár ez az adventi időszak csodálatos, a 
hit és a szeretet nem csupán erre a négy 
hétre szól. Ez egy olyan ajándék, melyet egy 
életre kapunk, és ha elfogadjuk, akkor vé-
gig segít bennünket mindennapjainkban. 
Megtanít például együtt élni és együtt cse-

lekedni, hiszen egy közösséghez tartozunk, 
legyen az család, baráti kör vagy akár egy 
falu közössége – hangzott el Beke Lászlótól. 
A polgármester végül azt kívánta, hogy a 
közös ünnep is Környe hagyományaihoz 
méltóan segítse a felkészülést Karácsonyra, 
s hogy az adventi várakozást ebben az 
évben is az ünnep szeretetteli beteljesülése 
kövesse az otthonokban, a családoknál, a 
barátok között és az élet egész területén.

Õ 2. oldal
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Advent
…folytatás az első oldalról

Nagy Péter tiszteletes prédikációjában így 
fogalmazott: az ádventi időszak is minden 
esztendőben arra hívja fel a figyelmünket, 
hogy közeledik valami rendkívül fontos 
mozzanat. Nem elsősorban az ünnepre 
gondolok, hanem arra, hogy Isten lehajolt 
hozzánk, hogy Isten közénk jött. Nem ma-
radt távol attól az embervilágtól, amelyik 
sok mindenben hiányt szenved... Amikor 
ádventben járunk, akkor arra figyelhetünk, 
hogy Isten ezt a hiányt is pótolja, amikor 
közel lép hozzánk...

A környei önkormányzat, a falu egy-
házközségei, a Háromkirályok Alapítvány 
és a Környei Katolikus Karitász közös 
ünnepi rendezvényét a templomban 
az általános iskola énekkara, a Magyar 
Népdalkör, a Német Nemzetiségi Dalkör 
és a Vackor Óvoda és Bölcsőde kama-
rakórusának műsora, Szakálné Gaál 
Monika, Áncsák Lilla énekei és Popovics 
Milán orgona, Vidéki Erzsébet hegedűkí-
sérete tette meghittebbé, amikor pedig 

a Bet lehemi jászol , 
a község karácsonyi 
díszvilágítása mellett 
az Advent i  koszorú 
első izzójának fénye is 
kigyúlt, hagyományo-
san zsúfolásig megtelt 
az óvoda előtti tér. Ott 
a karácsonyi vásári 
por tékák mel let t  a 
kics iket meleg tea, 
a felnőt teket forralt 
bor várta, s az ez al-
kalomra készít tetet t 
adventi bögre. Az ön-
kormányzat már nyol-
cadik alkalommal tet-
te adventi kerámiával emlékezetesebbé 
a közös ünnepvárást: az eltelt években 
a falura jellemző motívumok díszítették 
a bögrét, idén pedig a Benki Lili nyolca-
dikos tanuló által megálmodott és rajzolt 
karácsonyi gyertya lángja. 

A gyerekek örömére a Télapó is megér-
kezett a térre és kis ajándékokkal hálálta 
meg a verseket, dalokat, rajzokat. Volt, aki 

apró mézeskalácsszívvel kedveskedett a 
fehér szakállúnak, de többen kívánság-
listát is készítettek, amiket a Télapó Manó 
segédje gondosan bélyegzet t, hogy 
eljusson a címzetthez. A szaloncukorból 
természetesen azoknak az apróságoknak 
is jutott, akik – bár kissé megilletődve – de 
elmesélték, hogy bizony olykor szeretnek 
rakoncátlankodni és nem mindig fogad-
nak szót anyunak.

Második Advent-elő
Második alkalommal 
szervezett Advent-elő 
kézműves vásárt és 
családi programot 
november 20 -án a 
környei Művelődési 
Ház. A rendezvény 
alapjait tavaly tették 
le, de azért – nem tit-
koltan – picit idén is 
aggódtak a szerve-
zők, hogy vajon sike-
rül-e idézni az adventi 
vásárok hangulatát? S 
bár odakinn az évsza-
kot meghazudtolóan 
szikrázott a napsütés, 
végül idén is sikerült.

B ár a több mint 
25 0 fős  s z ín -
ház teremben 

maradtak üres székek, szép számmal 
vonzotta a családokat a Hókirálynő Mese-
színpad előadása, ami után a gyerkőcök 
kézműveskedhettek az olvasóteremben, 
logikai játékokkal ismerkedhettek, s kora 
délutántól Magda Patrícia keze nyomán 
színesíthették az arcocskáikat, karjukat.  
A Relax Video délutáni 3D-s vetítései 
gyönyörű magyar tájakra, a Nyíregyházi 
Állatkertbe kalauzolt, de a speciális szem-
üvegek viselői a térhatású filmeknek kö-
szönhetően Új Zélandra is elruccanhattak, 
s szédületes kört tehettek a bécsi Práter 
lélegzetelállító hullámvasútján is. A díjtala-
nul látogatható műsoros programok sorát 
a 2012-ben alakult Bindi tánccsoport zárta 
az indiai filmipar színes, pörgős, lendületes, 
dinamikus táncával, a bollywood-al. 

Mindeközben a környei és környékbeli 
kézművesek, őstermelők összesen 23 
asztalánál egész nap válogathattak az 
érdeklődők a textil termékek, párnák, 
táskák, díszek, festett selyemsálak, gyógy-
teák, magőrlemények, hennával festett 
gyertyák, különböző technikákkal készült 
angyalkák, karácsonyi asztali díszek, koszo-
rúk, textilszobrász alkotások, pirográf képek, 
méz- és lekvárkülönlegességek, illóolajok, 
wellness szappanok, ásvány- és műgyanta 
ékszerek között, s az is megtalálta a kedvé-
re, pontosabban fogára valót, aki éppen 
füstölt sonkára, kolbászra, vagy diós, chilis, 
zöldfűszeres tehénsajtra, esetleg parenyi-
cára vágyott. 

A Vöröskereszt süteményes asztalánál 
is csak akkor „szűnt meg az érdeklődés”, 

amikor már szinte csak 
mutatóban maradt 
pár finom falat. Idén 
a tavalyinál jóval több 
süteménnyel készültek 
az aktivisták. A tálcák-
ról jól látható meny-
nyiségben fogytak az 
édes falatok, közben 
viszont gyűltek a fo-
rintok az adománylá-
dikában. A sütemé-
nyes felajánlásokból a 
szervezet végül 64.520 
forintot gyűjtött össze, 
ennyivel többet fordít-
hat tehát a karitatív 
feladatai során fel -
merülő kiadásaikra, a 
karácsonyi csomagok 
összeállítására, mellyel 
minden évben segítik 

a szegényebb körülmények között élőket. 
A Vöröskereszt környei szervezete ezúton 
köszöni a segítőknek a sütemények elké-
szítését, és a finomságok elfogyasztóinak 
az adományforintokat!

A Nő Klub tagjai sem tétlenkedéssel 
töltötték a napot. A klubtagok egy része az 
előtérben kínálta a portékákat, a többiek 
pedig az olvasóteremben berendezett 
díjtalan kézműves sarokba érkező gyerkő-
cökkel vágtak, ragasztottak, festettek, csil-
lámoztak, készítették a karácsonyi díszeket, 
apró ajándékokat. A hölgyek a nap végén 
jóleső elégedettséggel szusszantak fel, 
hiszen – ahogy vezetőjük, Németh Lajosné, 
Marika fogalmazott – volt, hogy azt sem 
tudták, hol áll a fejük, egyszerre annyi gyer-
kőc rohamozta meg a kézműves sarkot. 

Weihnachtsbäckerei és Karácsonyfa díszítés 
Mézeskalács- és fenyődíszítésre, valamint 
a „Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” 
felhívás eredményhirdetésére várta az 
érdeklődőket december 3-án a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe, a 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete, a 
Művelődési Ház és a Községi Könyvtár. 

A szervezők alaposan felszerelkez-
tek előre megsütött mézeskalács 
figurákból, így az érkezők a bőség 

zavarával küzdve válogathattak a különbö-
ző méretű rénszarvasok, télapók, fenyőfák, 
csillagok, angyalkák között, s díszíthették 
fel őket tetszésük szerint cukormázzal és 
színes, apró cukorgyöngyökkel. A mézes 
variációkhoz kiváló ihletet biztosíthattak 
azok az alkotások, melyeket a „Süssünk, süs-
sünk... mézeskalácsot” felhívásra készített el  

11 nevező, köztük egy kollektíva, s egy fiatal 
testvérpár is, a 9 éves Kaszap-Nagy Emma 
és 14 esztendős nővére, Sára.

Az alkotásokra a facebookon és sze-
mélyesen lehetett voksolni, az interneten 
közzétett fotók összesen 637 lájkot gyűjtöt-
tek be, a Művelődési Házban elhelyezett 
szavazóláda pedig 160 cédulát rejtett.  
A hagyományteremtő kiállítás titkon remélt 
sikerét a szervezők mindazon nevezők szá-
mára, akik nem értek el dobogós helyezést, 
egy-egy üveg akácmézzel hálálták meg, 
hozzátéve, hogy jövőre ismét számítanak a 
szemet gyönyörködtető alkotásaikra.

A közönségszavazatok alapján a harma-
dik helyen a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
összeállítása végzett, a kollektíva 14 nagy, 
köztük többalakos figurát készített el, az 
egész asztalnyi kompozícióban a környei 
templom és a szökőkút is megjelent.

A második helyezettnek járó ajándékot 
az adventi koszorúkat mézeskaláccsá 
álmodó Szappanos Jánosné vehette át 
Tirhold Kármentől, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnökétől, vala-
mint a díjakat felajánló Simon Méhészet 
képviseletében Simonné Venter Évától. 
A legtöbb voksot Lehrreich Nikolet ta 

mézeskalács házikója gyűjtötte be, az ifjú 
hölgy nemcsak rendkívül tetszetősen, de 
igen ötletesen ötvözte az alapanyagokat: 
a házikó mellett álló fa törzse például 
ropiból, a hóba burkolózó koronája pat-
togatott kukoricából készült, a karácsonyi 
izzósor Zizi cukorkából, a tetőcserép töltött 
gabonapehelyből, s a kéményből még 
„füst” is szálldogált.

Az eredményhirdetést követte a falu ka-
rácsonyfájának ünnepi díszbe öltöztetése, 
amely nem kis feladatnak bizonyult, hiszen 
a Goór János által felajánlott normand 
fenyő jó tíz méter magasan emelkedik 
ki a földből, így el is kélt a tengernyi dísz.  
A színes ajándékdobozokat az iskola felsős 
diákjai öltöztették új köntösbe Sárosiné 
Rácz Gabriella és Horti Károlyné vezeté-
sével, a Nő Klub tagjainak keze munkáját 
dicsérik a gyönyörű tobozdíszek, Gergely 
Jánosné aranyszínű dobozfüzéreket készí-
tett, s idén először hatalmas szaloncukrok is 
ékesítik a karácsonyfát, köszönet a kreatív 
javaslatért Czigléné Major Juditnak! 

Köszönet a közmunkásoknak, akik évek 
óta Varga Sándor vezetésével gondoskod-
nak a falubeliek által felajánlott fenyők 
kivágásáról, elszállításáról és elhelyezé-
séről. Külön köszönet Béres Istvánnak a fa 
kivágásához nyújtott szakszerű segítségért, 
Prekob Györgynek, aki a karácsonyi idő-
szakban minden esztendőben önzetlenül 
segít darus autójával és munkatársaival 
az adventi vásár faházainak, a Betlehemi 
jászol és a falu karácsonyfájának szállítá-
sában. És végül, de egyáltalán nem utolsó 
sorban hálás köszönet a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó 
szakosztályának a fényfüzérek és a díszek 
elhelyezéséért, hogy a kitartó munkájuk és 
türelmük eredményeként a fenyő immáron 
valóban karácsonyfaként pompázik. 

Karácsonyi kézműves készülődés
Zsúfolásig megtelt december 10-én délután a Művelődési 
Ház, az előtér minden szegletében órákon keresztül lelkesen 
alkottak kicsik és nagyok: festettek, vágtak, ragasztottak, 
fűztek, készítették a karácsonyi díszeket, ajándékokat.

A kár azt a fordulatot is használhatnánk, hogy futósza-
lagszerűen készültek a karácsonyi ajándékok, díszek, 
hiszen minden asztalnál más-más technika és más-

más alapanyag várta a gyerkőcöket, akik kitartó türelemmel 
és lelkesedéssel alkottak mindaddig, míg olyan széppé nem 
vált a kis karácsonyfájuk, vagy angyalkájuk, amilyennek 
megálmodták. Környén hagyomány, hogy az adventi idő-
szak harmadik szombatján a Művelődési Házban karácsonyi 
ajándékkészítésre várják az érdeklődőket a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde dolgozói. A hölgyek – mint minden évben ka-
rácsonyhoz közeledve – ezúttal is sokféle tevékenységgel, 
kézműves technikával, számtalan alapanyaggal készültek, 
az érdeklődők pedig sorra érkeztek: az iskolások mellett az ovisok anyukájukkal, nagymamájukkal, de még egy-két apuka is elkísérte 
gyermekét. A csemeték készíthettek asztal- és ablakdíszeket, üzenőcsipeszt, angyalkákat, mikulásvirágot, s megannyi apróságot, ame-
lyekkel még szebbé és meghittebbé varázsolják majd a szépen feldíszített karácsonyfát, vagy az ünnepi asztalt. 



4 5

Karácsonyra készülve

S ógyurmából készültek mécses tartók az ünnepi asztalra december 3-án a 
környebányai Közösségi Házban, a gyerekeket ezúttal is a tatabányai Egyesí-
tett Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központjának munkatársai 

csalogatták adventi készülődésre. A kitartó türelem és odafigyelés meghozta az 
eredményét, aki ügyes volt, a kézműveskedés végén papírból hajtogatott és vágott 
karácsonyfát, könyvjelzőt, sóval hintett üveg, és sógyurmából formázott mécses tartót 
is hazavihetett. Ez utóbbit otthon ki, ki kedve szerint ki is süthette, száríthatta, majd 
lakkozhatta, vagy festhette. A központ munkatársai a különböző technikák mellett 
mézeskaláccsal is várták a gyerekeket, így aki kis szusszanásra vágyott, jóízűen fa-
latozhatott a formájában, illatában, s ízében karácsonyt idéző finomságból. 

Adventi lelkigyakorlat

A z idei adventi lelkigyakorlat meg-
hívottja Havassy Bálint László atya 
– a tatai Szent Kereszt Templom 

plébánosa volt. 2016. december 13-án és 
14-én szentmisét mutatott be azon kedves 

híveknek, akik a 
karácsonyi készü-
lődés forgatagá-
ban időt szántak 
saját maguk, szí-
vük megtisztításá-
ra. Mindannyiunk 

lelki épülésére szolgált e két alkalom. Első 
este Keresztelő Szent Jánosról hallhattunk. 
Mennyivel másabbnak képzelték el az 
emberek a Messiást, mint amilyen lett.  
Az ószövetségi ember a bosszúállást várta, 
ezzel szemben Jézus Isten jóságát hang-
súlyozta, hirdette. Azt a közismert mondást 
is említette a plébános úr, miszerint a kis 
Jézus csak a jó gyerekeknek hoz ajándékot, 
pedig ez nem így van. Bálint atya kiemelte, 
hogy mindenkinek hoz ajándékot, mert Ő 
maga a JÓSÁG. Második napon a szent-

beszédében Szűz Máriáról hallhattunk jó 
gondolatokat. A Szűzanya a szíve alatt 
hordozta gyermekét 9 hónapon keresztül, 
míg mi a szívünkben hordozhatjuk Jézust. 
Mária gyermekét mindig tenyerén hordoz-
ta, előtérbe állította. A környei templom 
gyönyörű oltárképén ezt láthatjuk is – a 
három királyok hódolata jelenetben.

Szeretet teljes, áldot t karácsonyt és 
boldog új esz tendőt kívánok kedves 
mindnyájuknak a Környei Római Katolikus 
Egyházközség nevében: Tremmel Kata (hittanár)

Minden idők legsikeresebb gyűjtése
Már tavaly is jóleső érzéssel summázhat-
tak a Környei Katolikus Karitász tagjai az 
Adventi gyűjtést követően a mennyiség 
láttán, hiszen a korábbiaknál lényegesen 
több forint és tartós élelmiszer gyűlt össze, 
idén azonban Kissné Ágoston Éva egysze-
rűen és széles mosollyal így fogalmazott: 
elképesztő.  

M ár a Krumpliebéd is szépen 
növelte az „adományalapot”, 
hiszen a kosár 227 ezer forintot 

rejtett, a tavalyinál 20, a két évvel ezelőtt 
összegyűlt forintoknál pedig majdnem  
45 ezerrel többet. A szentmise után több 
mint hatvanan fogyasztották el szerény 
ebédjüket a Közösségi és Tájházban, de 
volt, aki csak „beszaladt” a pénzbeli ado-
mánnyal és „elszaladt” egy lángossal... 

A karitász hölgy tagjai által készített dö-
dölléhez, tócsihoz, sült burgonyához idén 
is Reichnach György ajánlott fel egy zsák 
burgonyát és egy zsák hagymát, a falato-
kat Méri János szalonnájával ízesítették, a 
fogásokhoz Pákozdi Ferenc ajándékozott 
környei bort. A lángos idén is Csík Sándor-
né keze munkáját dicsérte, ő nemcsak 
dagasztotta és sütötte a finomságot, de 
az elkészítéséhez szükséges liszt, olaj mel-
lett a tejfölt és sajtot is ő vásárolta meg.  
A szerény, ámde annál ízletesebb menüt 
már negyedik alkalommal színesítette a 
Korona Étterem (Tiba Sándor), idén is gu-
lyáslevessel, melyhez a húst a tatabányai 
Pannon Húsbolt biztosította. 

A Krumpliebédből származó forintokat 
kiegészítve a karitatív szervezet idén  
14 ember t tud megajándékozni fe -
jenként 20-20 ezer forint tal az adventi 
időszakban.

Bár „hivatalosan” dec-
ember 6 -án és 7-én 
várta a karitász a tartós 
élelmiszeradományo-
kat, a védőnői szolgá-
lathoz még napokkal 
később is érkez tek. 
12-ére, a rendszerezés 
napjára már roska-
doztak a polcok, ami 
nem is csoda, hiszen 
majdnem száz környei 
mozdult meg a jóté-
konysági felhívásra, 
s összességében 638 
kilónyi élelmiszert aján-
lott fel szerényebb kö-
rülmények között élők számára. Az óvo-
dában is szervezték a gyűjtést, s olyan 
támogató is akadt, aki önállóan állított 
össze 5 csomagot, kérve, hogy azt válto-
zatlanul továbbítsák a rászorulóknak. Az 
összefogás, jószívű felajánlások mérlege 
kilogrammban: 100 liszt, 85 cukor, 81 olaj, 
55 tej, 50-50 tészta és konzerv, 35 bab, len-
cse, 30-30 alma, édesség, keksz, sütemény, 
20-20 szaloncukor, hagyma, 15-15: vaj, zsír, 
burgonya, ugyanennyi egyéb alapanyag 
sütéshez, 12 mák, 10 kakaó, 15 kilót nyomott 
az öt kész csomag, s teából 60 doboz gyűlt 
össze. Mindezekből a hölgyek 83 csomagot 
állítottak össze, melyekkel nehéz helyzet-
ben lévő, többségében nagycsaládok, 
vagy gyermekét egyedül nevelő, illetve 
idős ember karácsonyát szépítik meg a 
falubeliek.

Súlyát tekintve nem sokat nyom a latban, 
de annál kedvesebb gesztus volt Kovács 
Eszter felajánlása, aki 12 db belépőjegyet 
vásárolt a Grincs című mesebalett környei 

előadására, s ajánlotta fel ajándékként 
gyermekeknek. Szintén gyermekeknek 
kívánt kedveskedni idén első alkalommal 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége, amely karácsonyi „cipős 
doboz” felhívást tett közzé, kérve, hogy az 
ajándékcsomagokon tüntessék fel, hány 
esztendős fiúnak, lánynak szánják. A felhí-
vásra 41 doboz gyűlt össze, főként játékokat, 
könyveket, sportszereket, plüssöket, de 
ruhaneműket is rejtve. A Katolikus Karitász 
aktivistái az élelmiszercsomagok mellett 
ezeket az ajándékokat is eljuttatták, eljut-
tatják a hátrányosabb helyzetű családok 
számára. Az iskola szülői munkaközössége 
ezúton is köszöni a szülők aktivitását!
A Környei Katolikus Karitász hálás köszö-
netét fejezi ki mindazok számára, akik 
évről-évre és egyre növekvőbb számban 
segítenek, hogy megkönnyítsék, meg-
szépítsék a szerényebb körülmények 
között és krízishelyzetben élő környeiek 
karácsonyát.

Akiket megérintett az angyal szárnya …
Ilyenkor, a karácsonyi ünnepek köze-
ledtével még inkább érzékennyé válunk 
nélkülöző embertársaink nehéz sorsa iránt. 
Talán az adakozás egy-egy hálaimát takar 
a Teremtő felé, köszönetet, hogy nekünk 
nem kell nélkülöznünk. 

T ermészetesen a többség nem érzi úgy, 
hogy mindene megvan, de az nem 
is lenne jó. Annyi anyagival azonban 

rendelkezünk, hogy a nálunk szerényebb 
körülmények között élőknek egy kis hiány-
pótló aprósággal mosolyt tudjunk csalni 
az arcára. S míg készül a szeretetcsomag, 
átjárja lelkünket az adakozás öröme.

Országosan és községünkben is több 
adománygyűjtő akciót hirdetnek meg a kü-
lönböző segítő szervezetek, tehát bőven van 
lehetőségünk a jótékonykodást gyakorolni. 
Ezért is tartom nagy dolognak, hogy a csán-
gó gyermekek számára tett felhívásunkat 
sokan meghallották. Köszönet a fürge kezű 

asszonyoknak, akik sok sálat-sapkát kötöttek, 
hogy a moldvai kemény télben ne kelljen 
fázniuk a gyerekeknek.  Volt, akinek nem volt 
ideje a kézimunkára, ők készen vásároltak 
egy-egy meleg téli ruhadarabot. Több doboz 
jó minőségű ruhát is össze tudtunk csoma-
golni. A papír, színes ceruzák, filcek, faragók 
mellett plüss játékokat is tudtunk küldeni, amit 
biztosan nagy örömmel fogadnak majd az 
apróságok. Jó, hogy többen édességet hoz-
tak a csomagba.Nagy örömmel tölt el, hogy 

nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek 
szívében is él az adakozás iránti vágy. Kis 
tanítványaimnak meséltem egy régi törté-
netet, amikor Böjte Csaba árváinak küldtek 
az iskolások csokoládét, édességet. Az egyik 
kislány odajött hozzám, hogy jó lenne, ha 
megint szerveznénk ilyet. Ő szívesen felajánl a 
mikulástól kapott nyalánkságából a szegény 
sorsú gyerekeknek. Lelkes adakozását több 
társa követte. Az édesség mellé egy-egy ba-
rátságos levelet is írtak. Kívánom, hogy igaza 
legyen Adam J. Jacksonnak, aki egy helyütt 
ezt írta: „Vagyona egy részét megosztva és 
azt a rászorulóknak átadva a pénz az áldás 
forrásává alakul át, és megsokszorozódva tér 
vissza Önökhöz.”

Szeretnék mindnyájuknak hálatelt szívvel 
köszönetet mondani, akik bármivel is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a magyarfalusi és 
szitási gyermekeknek szebb, boldogabb 
karácsonya legyen. 

Láng Éva

Bolondos, vidám ajándék
Ma nem Télapós mesét láthattok, hanem 
egy bolondos királyságba repítünk el 
benneteket. Ez a mi ajándékunk – köszön-
tötte az általános iskola alsó tagozatos 
diákjait december 6-án a Művelődési Ház 
színháztermében Láng Éva, hiszen már 
évek óta hagyomány, hogy a színjátszó 
szakkörös kisdiákok ilyenkor mesejátékkal 
kedveskednek társaiknak és az óvoda 
apróságainak.

L áng Éva és Odlerné Takács Zsuzsa fel-
készítők, no meg a kikiáltók, a komák, 
a király, a királylány, a komornák, az 

udvari bolond és a sörény görény már jó 
ideje izgatottan készült az előadásra, s ju-
talmuk nem is maradt el. A gyerekek együtt 
éltek a darabbal, kacagtak, ámultak, egy 
kislány a királylány színrelépésekor például 
hangosan felsóhajtott: milyen szép!

Méltán zsebelhették be tehát az előadás 
végén a vastapsot, majd maguk a szerep-
lők is lekucorogtak a színpad szélén, várva, 
hogy megérkezzen a Télapó. 

A fehérszakállú bekopogtatásáig Rácz-
né Wiszt Vilma és Horti Károlyné azoknak 
a gyerekeknek gratulált és nyújtot t át 
ajándékot, akik a legjobban szerepeltek 
az egészségvédelmi hónap alkalmából 
meghirdetett Ökoiskolai versenyen, melyre 
a diákok rajzokat és verseket készíthettek. 
Az ajándék színes ceruzákat, tollakat és 
füzeteket, melyek természetesen újrahasz-
nosított anyagokból készültek, a környei 

önkormányzat támoga-
tásával vásárolta meg az 
intézmény.

A legkisebbeknél a 
Szikra csapat, azaz Fúró 
Csenge, Kakuk Róza és 
Kutenics Regina bizonyult 
a legügyesebbnek. Má-
sodik helyen végeztek 
a Fogharcosok, Gallyas 
Botond, Nyári Adrián Erik 
és Vizkeleti Gábor Kál-
mán, harmadik helyen a 
Gyümölcsharcosok, Horthy Balázs, Matics 
Bálint Tamás és Soós Ádám Balázs. A máso-
dikosoknál Rajcsány Gréta és Bucsi Tímea 
vehette át az aranyérmes ajándékot, má-
sodik lett a Reichnach Bálint, Borka Zsom-
bor, Mosberger Martin és Schlepp Tamás, 
harmadik a Szloska Rebeka, Pokornyi Tímea 
és Schnaubl Viktor összeállítású csapat. 
A harmadikosok között egy hölgynégyes, 
Kovács Zsófia, Domán Dóra, Budai-Kurcz 
Eszter és Sternhardt Réka végzett az élen, 
maguk mögé utasítva Szabó Bálintot és 
Lóczi Attilát. A negyedikesek eredmény-
hirdetésénél hangos ovációban törtek ki 
a diákok, amikor kiderült, hogy Bencze 
Emese és Riezing Csongor lett az első. Ízelítő 
az alkalmi költőpáros alkalmi alkotásából: 
Ne dőlj be a reklámnak, Hallgasd meg a 
mamádat. Csoki, cukor, ez mind nem jó, 
Zöldség, gyümölcs, ez a nyerő. Büdös a 
hal és a fokhagyma? Fűszerezd jól, és edd 

meg ma! Hús is kell, de mértékkel, Erős légy, 
de ne hízz el!

A negyedikesek közöt t második let t 
Matics Gergely, a harmadik helyen Vá-
radi Kíra végzett. A felsősöknél a végzős 
Hörömpöli Ádám egyedüli nevezőként 
„mindent vitt”, azaz magabiztosan szerezte 
meg valamennyi dobogós helyet.

Az eredményhirdetést követően a Télapó 
sejtelmesen még mindig váratott magára 
picit. Előreküldte két krampuszát, akiknek 
sikerült megénekeltetni az izgatott gye-
rekeket, s a nótaszó végül becsalogatta 
a várva várt fehérszakállút, az osztályok 
pedig versekkel, dalokkal hálálták meg 
a bőséges ajándékokat. Az egyik osztály 
semmit sem bízott a véletlenre, hiszen 
versében így fogalmazott: jöjj be, rakd le 
zsákodat! Csevegj velünk, jót pihenj! Mi 
könnyítünk terheden: hagyd itt, amit rejt a 
zsák, komótosan menj tovább!
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Én iskolám, köszönöm most neked... 
Valamennyi környei képviselő elfogadta 
a december 15-ei ülésen a köznevelési in-
tézmények állami működtetésbe vételéről 
szóló előterjesztést. Ha nem így tesznek, 
biztosított a jogszabályi lehetőség, hogy 
miniszteri határozattal vegyék állami va-
gyonkezelésbe az iskolát. A szavazás előtt 
Beke László polgármester lényegre törően 
fogalmazott: itt már túl sok mozgásterünk 
nincs. Ultimátumot kaptunk. Az elfogadott 
határozat: Környe Község Önkormányzata 
akként határoz, hogy a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal kényszerűség-
ből, a törvénnyel ránk erőltetett módon, 
de aláírja a megállapodásokat.

A köznevelési intézmények állami 
működtetésbe vételéről szóló elő-
terjesztés tárgyalásával kezdte a 

napirendek sorát a környei képviselő-testü-
let december 15-én, az ülésen az igazgató 
távollétében Balogh Gábor referens kép-
viselte a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Tatabányai Tankerületét, s bár 
többször elhangzott, hogy a döntéshozatal 
nem őt terheli, kapott hideget, meleget, 
az ülés végén pedig postás megbízatást 
ajándék kézbesítésére.

A köznevelési törvény hatálybalépésével 
az önkormányzat először a fenntartói jogo-
kat vesztette el, s általában az volt az érzé-
sünk, mintha ezzel azt üzenték volna: nem 
vagyunk alkalmasak a feladat ellátására. 
Most a működtetési jogot is elveszi az állam 
– szólt a száraz tényekről az ülés kezdetén 
Beke László polgármester, leszögezve, hogy 
a döntést a magyar parlament hozta meg, 
ugyanakkor a jövő kapcsán hozzátette: 
azt kívánja, a KLIK legyen olyan működte-
tője a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának, mint amilyen 
az önkormányzat volt. Akkor mindenki elé-

gedett lesz... de azt is 
megjegyezte, hogy ez 
a KLIK számára nem 
lesz könnyű feladat. A 
városiak számára talán 
kevésbé ismert érzelmi 
kötődésről is szólt, arról, 
hogy legyen szó közsé-
gi ünnepekről, idősek 
köszöntéséről, táncos 
rendezvényről, az is-
kolásokra, az általuk 
összeállítot t műsorra 
mindig számíthattak a 
környeiek. Falun sokkal 
szorosabb a viszony 
az önkormányzat és 
az iskola között, hiszen 
ezer szállal kötődnek 
egymáshoz – érzé -
keltet te a tankerület 
referense számára, 
hogy miér t is olyan 
fájó a környeieknek 
a döntéshozatal, me-
lyet – a magyar parla-
ment döntése alapján 
– nem tudnak megkerülni, elkerülni, s miért 
rossz alapvetően a képviselők szája íze, s 
vélik úgy, hogy rossz irányba tart a magyar 
köznevelés.

A hozzászólások sorát Dr. Beke Ernő 
nyitotta. Mint a környeiek előtt jól ismert, ő 
sokszorosan is érintett a kérdésben, ezért 
– bár a napirendet tárgyaló bizottságok 
elfogadásra javasolták a határozati javas-
latot – megosztotta személyes véleményét 
és emlékeit. A képviselő 1963-ban került 
Környére, s lett tanító. Ahogy felidézte, 
az iskolai körülmények akkor furcsák és 
érdekesek voltak: a felső tagozat délelőtt 
járt, az alsó délután. Három tagiskola 

működött, Tagyoson, 
S ze n tg yö rg yö n  é s 
Környebányán, s volt, 
amikor a létszám meg-
haladta a 800-at, ne-
héz feladat volt ilyen 
körülmények között ta-
nítani. 1970-ben kapta 
a felkérést, hogy vállal-
ja el a falu vezetését. 
Arra is ígéretet kapott, 
hogy építhet Környé-
nek egy szép iskolát. 
Végül igent mondott. 
Az iskola építése során 
jóformán minden tégla 
a szeme előt t került 
a helyére. Környeiek 
tervezték, környeiek 
építették, s környeiek 
kapták meg ezt az is-
kolát – fogalmazott. 
Aztán a sors úgy hozta, 
hogy a tíz esztendős 
településvezetői idő-
szakát örökös, a faluért 

folytatott vita jellemezte a felettesekkel, 
ezért 1980. szeptember 1-jén, az iskola ava-
tásán már ismét pedagógusként vett részt, 
bár a falut irányító testületben megőrizte 
tagságát. Hogy milyen gazda volt 1990-től 
az önkormányzat? – tette fel a kérdést az 
ülésen, a választ pedig azok számára, akik 
nem tudnák, így fogalmazta meg: végig 
kell menni az iskolán és meg kell nézni.  
Az önkormányzat a kötelező költségek 
biztosítása mellett a tavalyi esztendőben 
további 105 millió forintot fordított az épület-
re. Ilyen gazda volt az önkormányzat, a köz-
ség... Arra a kérdésre, amit sokan feltettek a 
faluban, hogy miért történik ez, a képviselő 
nem kívánt találgatásokba bocsátkozni: 
meg lettünk fenyegetve – fogalmazott.  
A kérdésre nem várok választ senkitől. Nem 
a szavak, hanem a jövőbeni tettek adják 
majd meg a választ...  

Bár a történet minden pontját ismertem, 
megrázott, amit hallottam – kezdte hozzá-
szólását Dr. Árendás József. Ő szintén saját 
példáját idézte, hiszen – mint mondta – 
mindig is igyekezett úgy dolgozni, hogy 
lehetőség szerint több lábon álljon a szak-
májában, hogy jól teljesítsen. Azért, hogy 
jól álljak a lábaimon, mindig kellett egy 
biztos pont. Ez a család volt és értsék bele 
az önkormányzatot is. Rengeteg fizikai és 
lelki muníciót kaptam az önkormányzattól 
és tudom, hogy ugyanezt az iskola vezetése 
is megkapta. Más nem tudja megadni ezt 
úgy, ahogy a helyiek. Vérző szívvel fogom 
felemelni a kezem... Nem értem, hogy azt, 
ami jó és nagyon jó, azt miért kell felrúgni? 
Mindenhonnan azt hallom, hogy még 
egy ilyen önkormányzat nincs, amely így 
segítené az iskoláját. Akkor miért kell ezt 
megváltoztatni? – hangzott el a képviselő-
től a költői kérdés... 

Svétecz László képviselő nem kívánta meg-
ismételni a társaitól elhangzottakat, de 
hozzászólásában ő is kiemelte az érzelmi 
feltöltődöttségüket, ami érthető, hiszen vala-
mennyien „itt kezdték”, családtagjaik, gyer-
mekeik, unokáik is az iskolában folytatták 
tanulmányaikat. A legnagyobb közösségi 
vezető ereje az iskola volt. Bármikor, bármi-
lyen jellegű kérés érkezett, az önkormányzat 
mellett mindenki támogatta az iskolát: ma-
gánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társa-
ságok. Ettől lett, volt ilyen sikeres intézmény... 
Az itt végzők és innen továbbtanulók komoly 
tudással gyarapították nemcsak Környét, de 
az ország egészét. Félünk a jövőtől, de sajnos 
nem tudjuk befolyásolni. Természetesen to-
vábbra is segítjük az iskolát, de lesznek olyan 
döntési jogosultságok, amelyek elkerülnek 
Környétől – fogalmazott. 

A szavazás előtt ismét Beke László vette át 
a szót, s hangzott el tőle, hogy „itt már túl sok 
mozgásterünk nincs. Ultimátumot kaptunk. 
Egyet tehettünk. Az utolsó negyedévben 
mindennel felszereltük az iskolát, amiről úgy 
gondoltuk, hogy még szükséges lehet...” Ezt 
követően ismertette a határozati javaslatot, 
melyet a következő szövegezéssel fogadtak 
el a képviselők: Környe Község Önkormány-
zata akként határoz, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kényszerű-
ségből, a törvénnyel ránk erőltetett módon, 
de aláírja a megállapodásokat.

A határozathozatalt követően a polgár-
mester sajnálatát fejezte ki, amiért a tan-
kerületi igazgató nem vett részt az ülésen, 
s arra kérte a delegált referenst, hogy adja 
át számára az önkormányzat ajándékát. 
Egy kiadványt, melyet a „Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 1990 – 2016. december 31.” címmel 

készíttetett az önkor-
mányzat, s amely a 
teljesség igénye nél-
kül mutatja be an-
nak az időszaknak 
a fejlesztéseit, törté-
néseit, eredményeit, 
amíg az intézmény 
a község fenntar-
tásában működött. 
A kiadványban a 
„száraz tényadatok”, 
a kisfaludys diákok 
kedves jellemzései 
mellet t az alábbi 
három idézet is ol-
vasható:

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen  
a ma iskolája.” (Szent-Györgyi Albert)

„A kultúra abban a tudatban gyökerezik, 
hogy vannak dolgok, melyek nem haszonért 

valók, és mégis nélkülözhetetlenek.” 
(Zenta Maurina)

„Én iskolám, köszönöm most neked,  
hogy az eljött élet-csaták között volt mindig 

hozzám víg üzeneted. Tápláltad tovább  
bennem az erőt, szeretni az embert  

és küzdeni, s hűn állni meg  
Isten s ember előtt.”

Ady Endre:  
Üzenet egykori iskolámba (részlet)

Főbb vonalakban az állami vagyonkeze-
lésbe adásról: 2017. január 1-től az állam 
gondoskodik a köznevelési feladat ellá-
tásáról, a tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerülnek az oktatási 
intézmények. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanra teherként tüntetik fel az 

állami vagyonkezelői jogot. A jog gyakorlá-
sának ideje alatt az önkormányzatok nem 
adhatják el, nem terhelhetik meg, bérbe 
sem adhatják az épületet, annak termeit. 
Környe esetében az iskolában számos 
közösségi és sportprogram valósult meg.  
A tárgyalások során a környei önkormány-
zatnak sikerült elérnie, hogy a sportegye-
sület három szakosztálya, valamint a 
Gyémánt Kempo Sport Egyesület térítés-
mentesen használhassa a tornatermet 
az edzéseikhez, illetve a közösségi prog-
ramokhoz az önkormányzat, valamint a 
hagyományos rendezvényekhez a szerve-
zők. A közüzemi számlák is átkerülnek az 
új fenntartóhoz, de a környei önkormány-
zat vállalta a víz és csatornadíj 100%-os 
megfizetését. További „jó” hír, hogy a 
tárgyalások során sikerült garanciákat 
beépíteni az állagmegóvásra, arra, hogy 
ha az állam lemondana a vagyonkezelői 
jog gyakorlásáról, akkor az átvett állapot-
ban adja vissza az épületet... 

Főbb beruházások a teljesség igénye nélkül
• 2000: salakos futópálya, súlylökő kör, 

távolugró gödör kialakítása önkormány-
zati beruházásban, társadalmi munká-
ban az iskola játszótere.

• 2002: projektor vásárlása és hangosító 
rendszer kiépítése, mini mozizás lehető-
ségének megteremtése a könyvtárban, 
amire 15 évvel ezelőtt nagyobb intézmé-
nyekben sem igen volt példa.

• 2002: a régi olajfűtést kiváltandó 
korszerű kondenzációs kazánok vásárlása

• 2003: a régi parkettás padlózat cse-
réje műanyag borítású sportpadlóra a 
tornateremben.

• 2006: a beázások megszüntetése, 
hőszigetelés érdekében sátortető kiala-
kítása a kisépületen, 2008-ban a nagy-
épületen is.

• 2006-2016: nyílászárók cseréje.
• 2008: tankonyha kialakítása, egy infor-

matikai terem átalakítása nyelvi laborrá.
• 2007: a 2000-ben elkészült játszótér 

helyén új, az európai szabványnak megfe-
lelő, korszerű kialakítása, a tornaterembe 
térelválasztó vásárlása, felszerelése.

• 2010: akadálymentes közlekedés 
biztosítása a bejáratoknál.

• 2011: kamerarendszer kiépítése, elekt-
romos ajtónyitó felszerelése.

• interaktív táblák: 2007-2008-ban  
14 darab vásárlása, melyből 2 tábla 
önkormányzati finanszírozású. 2011-ben 
sikeres pályázattal újabb 8 beszerzése, 
2016-ban ismét helyhatósági költségve-
tésből 4 vásárlása.

• 2013-2016: fűtéskorszerűsítés több 
szakaszban. Gépészeti átalakítások a 
kazánházban, a korszerűtlen radiátorok 
teljes cseréje, termosztátos radiátorszele-
pek elhelyezése.

• 2015: a kisépületben mosdók felújí-
tása, teljes bútorzat, parketta cseréje, 
játszószőnyegek vásárlása, a főépületben 
vizesblokkok rekonstrukciója.

• a konyha felújítása és korszerű esz-
közökkel történő fejlesztése folyamatos.

• 2016: hat nagyképernyős TV/moni-
tor vásárlása azokba a tantermekbe, 
melyek nem rendelkeznek interaktív 
táblával, a tornatermi folyosóra tároló 
szekrény beszerzése, ezzel lezárult az 
intézmény egységes bútorzattal történő 
felszerelése.

Bár 2013-tól nem Környe Község Önkor-
mányzata az iskola szakmai fenntartója

• a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelőn az eltelt három esztendőben is bizto-
sított az osztálykirándulásokhoz anyagi tá-
mogatást, hogy a szülők számára kevésbé 
legyen megterhelő, illetve karácsony előtt 
pénzügyi segítséget nyújtott a rászoruló 
diákok családjai részére.

• 2013-tól finanszírozza logopédus 
alkalmazását, a technika tantárgyhoz 
és grafika tanszakhoz segédanyagokat, 
mikroszkópokat vásárolt.

• Biztosítja a versenyek nevezési dí-
jait, gondoskodik a diákok versenyekre, 
fellépésekre, rendezvényekre történő 
szállításáról.

• 2014-ben 26 db új számítógép kon-
figurációt vásárolt, 2015-ben pedig tan-
tárgyanként új oktatási szoftvereket az 
interaktív táblák használatához.

• 2016 -ban tornatermi eszközöket, 
zsámolyokat, szőnyegeket, ötrészes torna-
szekrényt, dobbantót vásárolt.

• A tankönyvek és tanári kézikönyvek, 
szakkönyvek beszerzéséhez külön keretet 
biztosít.
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Agapé – idén Környe volt a házigazda 
Az agapé görög eredetű szó, jelentése: 
szeretet, vendégség. Az első kereszté-
nyek közös étkezéseit jelenti, amiket 
az egyházközséget összekötő szeretet 
kinyilvánítására és megélésére tartottak. 
Agapéra gyülekeztek december 4-én a 
Közösségi és Tájházban Környe Római 
Katolikus Egyházközsége, a Háromkirályok 
Alapítvány, az egyházkerülethez tartozó 
másik két falu, Várgesztes és Vértessom-
ló gyülekezeteinek képviselői, valamint 
polgármesterei.

E lső alkalommal 13 esztendeje, dr. Kis 
József világi lelkipásztori munkatárs 
kezdeményezésére ültek fehér asztal-

hoz Advent időszakában 
Várgesztes, Vértessomló 
és Környe római katolikus 
közösségének tagjai, 
hogy egyeztessék prog-
ramjaikat, s mind jobban 
megismerjék egymás 
hitéleti tevékenységét. 
Az esemény házigaz-
dai stafétáját évente 
átadják, hiszen minden 
esztendőben más-más 
község látja vendégül a 
híveket.

dr. K is József  idén 
betegsége miatt nem 
tudot t rész t venni a 
rendezvényen, ezért a 
kezdeményezés múltjá-
ra rövid köszöntőjében 
Bedy Sándor plébános 
tekintett vissza, kiemelve, 
hogy ezek az alkalmak 
szolgálják azt a baráti légkört, amire 
mindnyájunknak szüksége van. Ezeket a 
találkozókat okosan, jól felhasználni igen 
nagy kincs számunkra – fogalmazott.

Rising Károlyné, Várgesztes polgármeste-
re egy évvel ezelőtt azt a reményét fejezte 
ki, hogy béke lesz a falujukban, a vasárnapi 
agapén pedig örömmel számolt be róla, 

hogy valóra vált: nincsenek pereskedések, 
együtt dolgozunk. Köszönöm az egyház-
nak, Sándor atyának az együttműködő 
napokat és perceket. Ennél rosszabb évünk 
ne legyen! – szólt az idei kívánsága. 

Vértessomló esetében elmondható, 
hogy kicsit megújult az egyházközség, 
megfiatalodott, komoly lendülettel vetették 
bele magukat a munkába, s ennek már 
most látszik az eredménye, amit a falu és 
a magam részéről is csak köszönni tudok – 
hangzott el Igó István polgármestertől, aki 
szintén örömét fejezte ki az évenkénti baráti 
összejövetel kapcsán.

Nagy szeretettel és odafigyeléssel ké-
szültek a környeiek, hogy ugyanolyan 

színvonalasan lássák vendégül a többieket, 
ahogy ezt náluk is megtapasztaljuk. A mai 
kis vendéglátásban ismét benne van az az 
együttmunkálkodás, ami az élet területén 
mindenhol jellemző. Az önkormányzatokkal 
együtt dolgozunk a kistérségben, s ezek a 
kapcsolatok a településen belül is nagyon 
jól működnek. Környe példáját véve, a Ka-

tolikus Karitász együttműködik a faluval, az 
egyházzal, a szociális ellátórendszerrel, de 
ugyanilyen kiváló az együttműködés a Há-
romkirályok Alapítvánnyal is, s mindezekre 
méltán lehetünk büszkék – fogalmazott a 
házigazdák polgármestere. Beke László 
az idén 150 éves környei templomhoz 
kapcsolódó ünnepi eseményt is felidézte, 
amely szintén csak összefogással valósul-
hatott meg.

A környei Katolikus Karitász is mozgalmas 
évet tudhat maga mögött. Tíz családnak 
ajándékoztak vetőmagot, Béres cseppet 
is osztottak, a nagyböjti gyűjtésből 63 
család részére készítettek élelmiszercso-
magot, az óvodába 200 joghurtot juttattak 

el, májusban hatvan 
család között 880 kiló 
almát osztottak szét, s 
augusztusban 15 gyer-
meknek biztosítottak be-
iskoláztatási támogatást 
– summázott Dr. Árendás 
József.  

A karitatív feladatellá-
tásért mondott köszöne-
tet Horváth Boldizsár, a 
Környei Római Katolikus 
Egyházközség Képvise-
lőtestületének elnöke, aki 
a karitász öt tagja, Kissné 
Ágoston Éva, Pankotai Mi-
hályné, Rácz Mátyásné, 
Budaházi Jánosné és Dr. 
Árendás József áldozatos 
munkáját apró ajándé-
kokkal hálálta meg.

Az Agapé további ré-
szében Tremmel Kata és 

Popovics Milán adott képes ízelítőt a három 
település egyházi, illetve közös szervezésű 
rendezvényeiből, valamint az ifjúsági 
hitéletből, melynek egyik legfontosabb 
pillére, hogy megismertessék egymással 
a különböző településeken élő gyermeke-
ket, s biztosítsák számukra a lehetőséget a 
kapcsolattartásra. 

Saláta készült a finomságokból

F okhagyma! Krumpli! – kisebb bakikat is elkövettek a gyerekek novem-
ber végén, amikor a Vöröskereszt környei szervezetének képviseletében 
gyümölcsökkel teli ládákkal kopogtatott be a csoportokhoz Andor 

Ildikó titkár és Budaházi Jánosné. Nagyjából évtizedes múltra tekint vissza, 
hogy az egészségnevelési hónapban, azaz november napjainak egyikén 
a szervezet ízletes, különleges, s legfőképpen egészséges finomságokkal 
ajándékozza meg az apróságokat, ezúttal több mint 30 ezer forint értékben 
vásárolt be a titkár. A kicsik többsége természetesen azonnal felismerte  
a banánt, ananászt, narancsot, kivit, kókuszdiót, mandarint, a datolyaszilva, 
grapefruit és pomelo azonban már okozott némi fejtörést, egy kisfiú pedig 
határozottan állította, hogy ez utóbbi óriás citrus az ő kertjükben is megtalál-
ható. A finomságokból a gyerkőcök – mint ahogy eddig minden évben – az 
óvodapedagógusok segítségével gyümölcssalátát készítettek, amitől – ezt 
is kórusban zengték – nagyon egészségesek lesznek. 

Az igazi ellenség nem valamely szomszédos ország
Az ellenség – igazi ellenségünk – nem 
valamely szomszédos ország, hanem az 
éhezés, a fázás, a szegénység, a meg-
szokás, a babona és az előítéletek. Henry 
Dunant, a Vöröskereszt alapítójának gon-
dolataival köszöntötte november 23-án, az 
egészségvédelmi nap kezdetén Láng Éva 
a kisfaludys diákokat. 

A Vöröskereszt környei szerveze-
tének tanárelnöke, a program 
szervezője a lassan két évtizede 

meghonosítot t novemberi rendezvény 
bevezetőjeként nem csupán a helyes táp-
lálkozás és mozgás, a lelki béke és harmó-
nia megteremtésének fontosságáról szólt, 
hanem arról is, hogy nyújtsunk segítő kezet 
a rászorulóknak. 

A tanulók ezúttal is az iskola tornatermé-
ben gyülekeztek, s miután a Vöröskereszt 
környei szervezete is hosszú évek óta 
ünnepli és támogatja novemberben az 
egészséges életmódot, a diákokat Andor 
Ildikó titkár is köszöntötte, s ajándékként 
valamennyi diák egy-egy finom és egész-
séges Túró Rudit vehetett át.

A rövid megnyitót követően a legki-
sebbek máris belevetették magukat az 
izgalmas folytatásba, amelyben szerepelt 
társasjáték, megérkezési célként termé-
szetesen az „egészség” kitűzve. Egy másik 
teremben az egészséges és egészségte-
len ételek kapcsán versenyeztek a fiúk is 
lányok, s bizony láthatóan olykor fejtörést 
okozott számukra, hogy például a joghurt, 

hová sorolandó? 
Egy újabb állomá-
son nem csupán el-
méleti kérdésekkel 
tesztelték a peda-
gógusok a gyere-
kek gyümölcsökkel 
kapcsolatos tudá-
sát, hanem meg is 
ízlelhették az azok-
ból elkészített ízletes 
salátát. 

Szabad megen-
ni a fogkrémet? – 
hangzott el a kérdés 
egy másik terem-
ben, a kicsiktől pe-
dig érkezett a válasz: iiiiigen, ha finom.  
A tanító néniknek a remények szerint 
sikerült eloszlatni ezt a tévhitet, s mellette 
még számos fontos fogápolási tudnivalót 
beleplántálni a fejecskékbe.    

Mozgás, lelki egészség, egészséges 
táplálkozás – a felsősöknél hagyományo-
san ezek szerepeltek a programok közép-
pontjában. A diákok forgószínpadszerűen 
választhattak az igazán bőséges kínálat-
ból, hiszen a 16 helyszínnel az eltelt évek 
legszínesebb palettáját állították össze 
a szervezők.  Az iskola tantermeiben – a 
többi között – szó volt az élelmiszereken 
feltüntetett E számokról, a szervezetünkre 
gyakorolt hatásukról, az energiaitalok 
veszélyeiről, a tejtermékek szerepéről és 
hatásáról, a házi elsősegélynyújtásról, 

sókamrás gyógyulásról. A lelki egészségre 
fókuszálva a stresszoldást, konfliktuskeze-
lési technikákat, kineziológát, szenvedély-
betegségeket is beépítették az előadások 
sorába, a mozgásos állomásokon thai 
chi, gyógytorna, aerobic és pilates várta  
a tanulókat, akik a Vöröskereszt múltjával, 
jelenével interaktív foglalkozás keretében 
ismerkedhet tek meg, a lányok pedig  
a majdani anyaságra készülve a kisbabák 
ápolásáról, a velük való foglalkozásról, 
mondókás talpmasszázsról hallhattak, 
láthattak.    

Az iskola ezúton fejezi ki köszönetét  
a gyümölcsökért Reichnach Györgynek, 
s valamennyi résztvevőnek, segítőnek, 
előadónak, akik hozzájárultak az idei 
egészségvédelmi nap sikeréhez.

Megérkeztünk!Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

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

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

85 esztendős
Csizmadia Zsigmondné sz. Talabér Gizella  

(december 8.)
75 esztendős

Dubász Györgyné sz. Czigle Ilona (december 4.)
Göltl Éva Piroska (december 10.)

70 esztendős
Csákberényi László (december 2.) 

Németh Ernő (december 20.) 
Erl Jánosné sz. Horváth Ilona (december 25.)

Hartman Józsefné sz. Kluber Anna (december 26.)

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 kisfiúval gyara-
podott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit,

Borbély József és Vida Szandra  
kisfiát József Milánt, valamint

Jakab Krisztián András és Kovács Ivett  
kisfiát Noelt.

A két kisfiúnak és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei számára 
egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek meg-
születésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 
éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, 
önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 
21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos Képzési 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!
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Márton nap – fiatalokat is jutalmaztak 
Három környei fiatal tett idén német nyelv-
ből sikeres középfokú nyelvvizsgát, az idei 
Márton napi ünnepségen őket is jutalmaz-
ta a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe elnöke. A Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete 2004 óta em-
lékezik meg minden esztendőben Szent 
Mártonról, akinek legendáját elsősorban 
a németajkú településeken őrzik önzet-
lenségéről, adakozásáról, jószívűségéről. 

A tizenharmadik Márton napi ha-
gyományőrző találkozó kezdetén 
Tirhold Kármen, a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke köszöntötte a vendé-
geket, s idézte fel a 316-ban, a mai Szom-
bathely területén született Szent Márton 
alakját. Szent Mártont a következő történet 
tette világhírűvé: egy téli este nélkülöző 
koldussal találkozott, akit rablók fosztottak 
ki és vertek meg. Márton saját köpenyét 
kettévágta kardjával, egyik felét a koldus 
vállára borította. Álmában Jézus jelent meg 
a koldusnak adott köpenydarabban.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe idén pályázatot hirdetett azon 
tanulói jogviszonnyal rendelkező környei 
fiatalok számára, akik sikeresen tettek 
német nyelvből középfokú nyelvvizsgát.  
A pályázat feltételeinek hárman feleltek 
meg, Lengyel Boglárka, Pribéli Levente és 
Tóth Pál. A hagyományőrző csoportok színre 
lépése előtt őket részesítette jutalomban az 
elnök, azt is hozzátéve, hogy reményei sze-
rint jövőre még több fiatalnak gratulálhat. 

Márton napjához kapcsolódónak szá-
mos helyen a legkisebbek többnyire lampi-
onos felvonulásokat tartanak, így a Német 
Hagyományőrző Gyermekcsoport is apró 
mécsesek fényeinél lépett a színpadra 
Krállné Mózer Nikoletta felkészítésében, s 
bár az apróságok léptei olykor bizonytalan-
ná váltak, s kérdő tekintettel, mosolyogva 
keresték párjukat, integettek szüleiknek, 
nagyszüleiknek, bájos hagyományőrző 
előadásuk méltán érdemelt vastapsot. 

A „kicsivel” nagyobb környei 
gyerekek, a László Márta ve-
zetésével működő, magyar 
és nemzetiségi táncokkal, 
hagyományokkal egyaránt 
foglalkozó, az évkör jeles 
napjait folyamatosan meg-
ünneplő Szivárvány Tánc-
együttes is ütemes tapsra 
sarkallta vendégeket, s a 
jó hangulatot tovább fo-
kozta az 1990-től működő 
Alsógallai Dalkör, amely a 
Magyarországi Német Nem-
zetiségi Énekkarok Országos 
Minősítő Találkozóján három 
alkalommal is arany minősí-
tést ért el.

A szári tánccsoport 1998 
októberében alakult, s Kör-
nyén is igazolták, hogy céljuk 
a mai napig változatlan, 
s fellépéseik során szinte 
kirúgják a ház oldalát, úgy 
adnak ízelítőt a híres szári 
jókedvből, az örökbe kapott 
sváb kultúrából. 

Régi barátként, immár har-
madik alkalommal érkezett 
a Márton napi ünnepségre 
a Várgesztesi Német Nemze-
tiségi Dalkör, s a Hartdégen 
Sándorné vezette énekkar 
ezúttal is remek hangulatot 
teremtet t. A dalkör 1991-
ben alakult, a helyi hagyo-
mányok, dalok, valamint 
a nyelvjárás megőrzését 
tűzte ki célul. Évente 20-25 fellépésük van, 
s csaknem kétszáz dalt gyűjtöttek össze. 
Ezekből nyújtottak át – hagyományosan 
hatalmas sikerrel – egy csokrot, egy másik, 
pezsgőkből összeállított kíséretében a há-
zigazdáknak és vendégeknek.    

A színpadi programok sorát a környei Né-
met 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 Ist-

ván, a Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete elnöke 
50. házassági évfordulója al-
kalmából három házaspárt is 
köszöntött: személyesen Erdei 
Józsefet és feleségét, valamint 
távollétében Balaskó Mihályt 
és feleségét, illetve Erl Jánost 
és feleségét. 

A Környei Németek Bará-
t i Köre és Kultúregyesülete 
ezúton fejezi ki köszönetét a 
rendezvényhez nyújtott támo-
gatásért a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környének, 
Sándor Jánosnak, az egyesü-
let tagjainak, valamint mind-
azoknak, akik adójuk 1 szá-
zalékát az egyesület részére 
ajánlották fel.

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok...
Ön tudta, hogy környeiként az ország leg 
csillagászatibb régiójában él? Ebben a 
térségben található ugyanis a legtöbb 
kisebb-nagyobb csillagvizsgáló. Környe 
határában annak idején kettő is volt, egy 
Tagyoson és egy másik Erdőtagyoson 
– a többi között ezek az információk is el-
hangzottak december 2-án a Művelődési 
Házban, ahová a Feszty Árpád Polgári Kör 
meghívására érkezett Bartha Lajos.

A csillagásztör ténész „Barátok a 
csillagos ég alatt” címmel tartott 
előadást, így nem is volt meglepő, 

hogy Futóné Bánáti Ildikó a rövid köszöntő-
jét követően a „Csillagok, csillagok, szépen 
ragyogjatok...” kezdetű népdal eléneklé-
sére kérte az érdeklődőket, majd Bartha 
Lajos ezekkel a gondolatokkal vette át a 
szót: úgy indul, mint egy mese... Egyszer volt, 
hol nem volt...

A „mesében” megelevenedett Posz-
tóczky Károly földbirtokos személye is, 
aki 1914-ben, 34 esztendősen határozta 
el, hogy az erdőtagyos-pusztai kúriája 
mellett csillagvizsgálót rendez be. Birtoka 
határos volt a magyarországi csillagászat 
újjáteremtőjének, Konkoly Thege Miklós egy 
kisebb földbirtok részével, Nagytagyossal. Az 
idősödő Konkoly ott 1904-ben egy kisebb 
csillagvizsgálót szerelt fel, itt ismerkedhetett 
meg az ifjú Posztóczky a tekintélyes tudóssal, 
no meg a csillagos éggel. Konkoly barátsá-
gába fogadta, s neki ajándékozta kis úti táv-
csövét, melyet gyakori utazásai során bárho-
vá magával vihetett. Posztóczky alighanem 
Konkoly hatására kezdett érdeklődni a csil-
lagászati fényképezés iránt is, erdőtagyosi 
hagyatékában több, asztrofotográfiai célra 
szánt eszköz is található. 

A csillagásztörténész 
részletesen szólt az 
abban az időben 
a ku l t ú rá l lamok-
ban egyre inkább 
kialakuló érdeklő -
désről a csi l lagá-
szat iránt, Konkoly 
tudományos kuta-
tásairól, Posztóczky 
erdőtagyosi obszer-
vatóriumáról, amely 
semmivel sem ma-
radt el a kor számos 
egyetemi oktató-csil-
lagvizsgálójának színvonalától, majd az 
1919-es „államosítási hullámról” és a vele 
járó atrocitásokról, melyet úgy igyekezett 
elkerülni Posztóczky, hogy maga ajánlotta 
fel a tanácskormány kulturális népbiztossá-
gának a csillagvizsgálót.

Valószínű, hogy a program kezdetén 
felcsendülő népdal az égiekhez is eljutott, 
hiszen az előadást követően a távcsöves 
pásztázásra tökéletesen alkalmas, tiszta 
időben sétálhattak az érdeklődők a tó-
partra, s kémlelhették az eget, amely a 
csillagok mellett a Marsot és az Andromé-
da ködöt is látni engedte.   

„Posztoczky Károly nevét nem jelentős 
felfedezések, vagy kiterjedt megfigyelési 
sorozatok teszik emlékezetessé számunkra. 
A magyar amatőrcsillagászat két háború 
közti korszakában két név emelkedik ki és 
szolgálhatott mintául, követendő példái-
ként: a festőművész Komáromi Katz Endre, 
az 1920. évi Nova Cygni felfedezője, és a 
földbirtokos Posztoczky Károly. Bár nem 
sok írásuk jelent meg, példájuk hatott, és 
hozzájárult az 1950-es évektől a magyar-

országi amatőr mozgalom fellendüléséhez. 
Az is kétségtelen, hogy Posztoczky Károly 
magán-obszervatóriuma volt a XX. sz. első 
felében a legjobban berendezett, minta-
szerű  amatőr-csillagvizsgáló. Eszközeivel 
és berendezésével ma is megállná a he-
lyét... Posztoczky hagyatéka – ha csonkán 
is – nem veszett kárba.  Könyvtárát az ELTE 
szombathelyi Gothard Jenő Csillagvizs-
gálója, megmaradt műszereit, az értékes 
felszerelést Tata városa és múzeuma men-
tette meg... Szomorú, és korfestő tény, hogy 
a Posztoczky hagyatékából berendezett 
csillagvizsgálót évekig nem lehetett az 
egykori földbirtokosról „Posztoczky Károly 
Bemutató Csillagvizsgáló”-nak nevezni. 
Ma már azonban a tatai csillagvizsgáló 
nyíltan hirdetheti a nevét. És megörökítet-
ték már a nevét az égen is. A 2001. február 
27-én felfedezett 2001 DQ86 ideiglenes 
jelű kisbolygó, amely az újra fellelést köve-
tően a 178 796. sorszámmal láttak el, 2009-
ben a POSZTOCZKY elnevezést kapta.” 
(részlet Bartha Lajos csillagásztörténész 
előadásából.)

Szerencsekívánó kotyolók 
Talán soha nem fog kiderülni, hogy 
mennyire hoz valóban szerencsét 
minden év december 13-án a 
környei táncos kotyoló fiúk sze-
rencseszalmája, az viszont biztos, 
hogy rajtuk nem múlik: László 
Márta kezdeményezésére negyed-
százada kelnek útra Luca napján, 
s kotyolnak az iskola valamennyi 
osztályában, a Polgármesteri 
Hivatalban, a Vackor Óvoda és 
Bölcsődében és a Takarékszövet-
kezetben. 

S zabad-e a kendtek tisztességes, be-
csületes házánál Lucázni? Szabad-e 
kotyolni? – hangzik ilyenkor a fehér 

ruhába öltözött, arcukat eltakaró fiúk kér-
dése, s bármennyire is tűnhetnek ijesztőnek, 
a válasz természetesen mindenhol „igen” 
– annak reményében, hogy mindenkinek 
jut a szerencseszalmából. Merthogy a Zala 

megyei Garaboncról származó kotyolás 
hiedelme szerint a szerencsekívánó stró-
fák – mint például „Annyi malaca legyen 
kendtek disznajának, hogy az egyik ólból 
kifussanak, a másikba befussanak, és még 
a harmadikba is jussanak! Annyi kolbászuk 
legyen, hogy kertet lehessen vele keríteni! 
– közben elszórt szalma szerencsét hoz. 

De csak akkor, ha az utolsó szemig 
felszedik a földről, s erre a fiúk figyel-
meztetik is a házigazdákat: „a szalma 
a földön ne maradjon, mert elviszi a 
szerencsét!”

 „Meghálálta” magát a hagyo-
mány 25 évvel ezelőtti „meghono-
sítása”, hiszen bár a legkisebbek 
közül többen megszeppentek kissé 
az óvodában, a nagyobbak már fel-
ismerték az ajtó előtt várakozó, fehér 
ruhába öltözött fiúkat, s integetve 
mondták: jönnek a lucázók! S ha az 
ovisokon múlik, akkor igencsak szép 

esztendőnek néznek elébe, hiszen az apró-
ságok egyetlen szalmaszálat sem hagytak 
kárba veszni. 

A szerencsekívánó, termésvarázsló út a 
fiúk számára mindenesetre azonnal kézzel 
fogható, elfogyasztható bőséget termett 
Luca napján, hiszen a kosaruk szokás szerint 
megtelt édességgel és gyümölccsel. 
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Bublovics István: pörgős félév áll mögötte

J ó i d e j e  n e m 
adtunk hí r t  a 
t e h e t s é g e s 

Bublovics Istvánról, 
akiről korábban gyak-
ran elhangzott, hogy 
milyen kiváló úszóre-
ménység. István ta-
valy az úszóversenyek 
nyári szünete alatt a 
tatai klubnál belevágott a kajakozásba, 

s azóta ebben a sportágban is szépen bi-
zonyít, gyűjti a jobbnál-jobb helyezéseket.  
A második félév kajakversenyeinek mér-
lege: Országos Diák Kupa, Gárdony:  
7. helyezés négyesben. Nemzetközi Kupa, 
Komárno: 4. helyezés egyéniben. Régiós 
Bajnokság, Győr: bronzérem egyéniben. Vi-
dék Bajnokság, Velence (országos verseny): 
4×500 m váltóval bronzérem, 2000 méteren 
egyéniben 4. hely. Magyar Bajnokság, 
Velence: mini kajak ezüstérem. Oroszlány 

Kupa, Tata Kupa, Lábatlan (kis versenyek): 
2000 méter, mini kajak aranyérem. Orszá-
gos Keretfeltöltő Verseny, Velence: 2000 
méter, mini kajak ezüstérem. István nov-
emberben hét havi úszáskihagyás, azaz 
hobbiúszás mellett Tatabányán a Diák 
Olimpián állt rajtkőre, s az 50 méteres mell-
úszás után magabiztos versenyzésének 
köszönhetően a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott, az 50 méteres gyorsúszást 
pedig a harmadik helyen zárta.

A 2017-es VB-n is ott lesz Budai Anita
T izenhét aranyérmet szerzett három meg-
mérettetésen a környei Gyémánt Kempo 
Sport Egyesület három kiválósága, Budai 
Anita, Budai Levente és Gacs Dániel. 

A világbajnok Budai Anita október 
elején a Katana Kupán brillírozott, 
ahol egyedül önvédelemben talált 

legyőzőre, a formagyakorlat, fegyveres 
formagyakorlat, földharc, c-viadal és stop 
semi contact után a dobogó legmaga-
sabb fokára állhatott. Október közepén 
a Hanshi Kupán mindhárom versenyző 
szerepelt, a megmérettetést Budai Anita 
6 arany, 3 ezüst, Budai Levente 3 ezüst,  
2 bronz, Gacs Dániel 2 aranyéremmel zárta. 
Egy hónappal később Budai Levente volt 
érdekelt a Csákvár Kupa küzdelmeiben, 
hat versenyszámban indult és hat érmet 

szerzett: aranyérmet vehetett át a forma-
gyakorlat, fegyveres formagyakorlat, ön-
védelem és stop semi contact után, míg 
ezüstöt a földharcot és C viadalt követően. 
Már csak hab a tortán, pontosabban az 
év végi éremesőn, a hír, hogy Budai Anita 
idén is megszerezte a válogatott keret-
tagságot, tehát ismét szurkolhatunk neki 
a portugáliai világbajnokságon, ahová 
címvédőként érkezik 2017 áprilisában. 
A Gyémánt Kempo Sport Egyesület to-
vábbra is sok szeretettel vár az edzéseire 
minden kedves érdeklődőt 6-99 éves korig. 
Az év végéhez közeledve Bognár Levente 
László 2.dan (Zen Bu Kan Kempo) ezúton 
köszöni a sok-sok szülői segítséget, a szur-
kolást és a támogatók hozzájárulását, 
hiszen mindezek nélkül nem lehetnének 
ilyen sikeresek. 

Egyetlen kincsünk...
Összességében nagyjából százra tehető 
azoknak a környei gyerekeknek, férfiak-
nak, asszonyoknak a száma, akiket az 
eltelt öt év alatt karácsonyhoz közeledve 
megajándékozott a környei Nő Klub.  
Az idén öt esztendős klub tagjai napjain-
kig megközelítően 700-800 ezer forintot 
fordítottak jótékonykodásra.

E zek a számszerű adatok, de az igazi 
érték máshol rejlik: a megszám-
lálhatatlan munkaórában, amíg 

készülnek a forintokra váltható kézműves 
termékek, majd a felcsillanó tekintetben, a 
hálás mosolyban a gyermekek arcocskáin, 
és a gond, a leélt évek redőivel barázdált 
arcokon.  

Az idei ünnepség meghívott vendé-
gei, mint ahogy eddig minden eszten-
dőben, egy ideig kissé megilletődve 
tekintgettek egymásra és a hölgyekre, 
de a környebányai Magyar Dalkör és 
az iskola énekkaros diákjainak szívme-
lengető összeállítása hamar eloszlatta 
az elfogódottságot, s – ahogy Odlerné 
Takács Zsuzsanna köszöntőjében is elhang-

zott – először a mosolygós 
gyermekszemekben tűnt fel 
a karácsony. Advent idején 
talán kicsivel több a mosoly, 
a megértés és a törődés... fel-
lobbannak a megértés szikrái. 
Őrizzük ezt a lángocskát, ne 
hagyjuk kihunyni az ünnepet 
követő hétköznapokon sem.  
A Nő Klub tagja Selye Já-
nos gondolatával k ívánt 
valamennyiük számára békés, 
boldog karácsonyt: Egyetlen 
kincsünk, ami örökre a miénk 
marad, az a szeretet megszerzésének a 
képessége...

A szerényebb körülmények között élő 
gyerekeknek ez alkalommal ruhavásárlás-
ra fordítható utalványokat, s természetesen 
Mikuláscsomagokat nyújtott át Németh 
Lajosné Marika, míg a felnőtteknek élel-
miszerből, tisztítószerekből állítottak össze 
gazdag csomagot a hölgyek, s jövőre 
kilenc operabarát tanulók látnak vendégül 
a hagyományos bérletes színházi látoga-
tásaik során. Nagy dolgokat tenni nem tu-

dunk, csak kicsiket, nagy szeretettel – Teréz 
anya gondolatát is mottóul választották a 
hölgyek, miközben kicsinek nem igazán 
nevezhető az öt éve megkezdett és azóta 
is lelkesen folytatott jótékonykodás. A Nő 
Klub ezúton fejezi ki köszönetét mindazok 
számára, akik a kézműves tárgyaik meg-
vásárlásával hozzájárultak, hogy idén is 
gazdagon ajándékozhassanak. S köszönet 
annak a tatabányai támogató hölgynek, 
aki neve mellőzését kérve havi 5 ezer forint-
tal gyarapítja az adományalapot!  

A legszebb ajándék
Rohanunk, nincs megállás. Hajtani kell. 
A fiatalnak azért, hogy megfeleljen az 
iskolai követelményeknek; a tananyag, 
a különórák, nyelvvizsga, szakkörök, 
mind-mind megkövetelik a tempót. Az-
tán az áhított diploma, szaktudás meg-
szerzése után a munkahelyi megfelelés 
hajt, elvállalva minden feladatot akár 
túlórák, sokszor hazavitt munka árán, 
csakhogy biztos legyen az állásunk, a 
megélhetés.

É s ott van még a családalapítás, az 
otthon felépítése, a lakásvásárlás, 
az anyagi biztonság megteremté-

se, hogy szebb jövő várjon a gyerekekre, 
a hitel ami nem kevés, azt is törleszteni 
kell, de el is kellene jutni valaho-
va csak egyetlen hétre pihenni, 
hogy a nyomás kicsit enyhüljön, 
kicsit másféle gondolatok kös-
senek le legalább pár napra 
feledve az állandó stresszt.  Em-
beri, baráti kapcsolatokra, talál-
kozásokra, összejövetelekre szánt 
pillanatok szinte már elképzelhe-
tetlenek. Mikor? Még a szülőkre, 
barátokra sincs idő, néha egy 
röpke telefon: jól vagy? – jól, jön 
a válasz, de a gondolatok már 
másfelé, a következő feladaton 
járnak oda sem figyelve a másik-
ra. Nincs megállás, mert az egyik 
nap után jön a másik, taposómalommá, 
mókuskerékké változtatva életünket.  
Van egy mondás, hogy időt arra tudunk 
szánni amire vagy akire nagyon akarunk, 
vagy arra, ami számunkra nagyon fontos. 
Karácsony közeleg, és versenyt futunk az 
idővel. Ajándékok utáni rohanás, élelem 
beszerzése, sütés, főzés, takarítás. Hol 
van már az, amikor le tudtunk ülni, hogy 
képeslapot írjunk ünnepekre a szeretett 
közeli hozzátartozóknak, vagy távol élő 
barátoknak... Mára már leszűkítettük 

ezt a szép szokást is, lassan a telefont 
sem emeljük fel, - ami talán valamelyest 
személyes lenne-, hanem a facebookon, 
vagy sms-ben pillanatok alatt intézzük 
el az üdvözléseket. Egy-két kattintás 
és ki van pipálva ez is, lelkiismeretünk 
megnyugszik, nem felejtettünk el sen-
kit. Mondhatnánk és mondjuk is, hogy 
mindezek mögött az időhiány bújik meg, 
hiszen abból van a legkevesebb, és ott 
slankítunk belőle, ahol csak tudunk. Még 
pár nap és itt van a szent ünnep. Gon-
dolkodunk, töprengünk, járjuk a boltokat, 
hogy mit is adhatnánk ajándékba, ami-
vel örömet szerezhetünk, amit csak mi ad-
hatunk, s közben észre sem vesszük, nem 
is jut eszünkbe, hogy a legszebb ajándék, 

amivel a társunkat, gyerekeinket, szüle-
inket, barátainkat megajándékozhatjuk 
az nem más, mint az IDŐ. De nem ám 
akármilyen idő, hanem a minőségi idő, 
amikor csak egymásra figyelünk, amikor 
nem zavar közben a televízió, a mobilte-
lefon, a facebook csilingelése, amikor 
a kérdésre, hogy – hogy vagy? meg is 
várjuk a választ, amikor meghallgatjuk 
a másik gondját, baját, örömét, még ha 
századszor is mondja el ugyanazt, mert 
neki bizonyára fontos, hogy meghallgas-

sák, hogy jusson rá idő.  Az idő a legszebb 
ajándék és a legdrágább kincs, ha nem 
ragadjuk meg a pillanatot elszáll, mint 
a felhők az égen. Persze kellenek aján-
dékként a tárgyak, amibe gyönyörköd-
hetünk, a gyerekeknek a boldogságot 
okozó játékok, melyeket bármikor elő-
elő lehet venni, de kellenek a mesék, a 
bekuckózós beszélgetések, a meghitt 
együttlétek kütyük nélkül. Mert az időt, 
amit egymással tölthetünk, tölthetnénk, a 
perc, amikor szeretteinkkel, barátainkkal 
beszélgethetnénk, és nem tesszük meg, 
azt már soha többé nem pótolhatjuk. 
Az elszalasztott pillanatot nem tudjuk 
ismét elővenni, ha nem élünk vele akkor, 
amikor ott van nekünk. Néha felejtsük 

el a szót, szavakat, hogy „majd” 
vagy „nem érek rá, mert ezer 
dolgom van”.  Ajándékozzunk 
karácsonyra, és minden ünnepre, 
hétköznapra egymásnak időt, 
ami a legcsodálatosabb aján-
dék annak aki kapja és annak is, 
aki adja, hiszen „átnyújtásakor” 
a megajándékozottat figyelve, 
egészen biztos ott  tükröződik 
majd a szemében  a köszönet 
és a hála. 

Ahogy ezeket a sorokat írtam 
megrohantak a gyerekkorom 
szerény, ám de annál nagyobb 
szeretetben eltöltött karácsonyi 

emlékei, és végig vanília illatot érez-
tem, azt a vanília illatot, ami belengte 
ilyenkor karácsony előtt a konyhát a 
szülői házban, amikor édesanyám az 
elmaradhatatlan süteményeket sütötte.  
A pozsonyi kiflijének, a bájglijának, 
hájasának íze… azokat az ízeket sajnos 
már nem tudja visszaadni senki. Kará-
csony közeledtével kívánom Kedves 
Olvasók, hogy legyen áldott, vanília 
illatú ünnepük!

Varga Katalin

Közeleg a karácsony!

Ajándékozzon szeretteinek  
talpmasszázst, vagy gyógyító,  

kényeztetô masszázst.
Ajándékutalvány vásárlás esetén  

a hirdetés felmutatója  
10% kedvezményt kap.

Szeretettel várok mindenkit.

Kerper Eszter Tel.: 30/2744-920

Dunsti Wurst
A környei sváboknál régen nem a halászlé és a rántott hal, vagy esetleg a 
töltött káposzta volt az ünnepi vacsora. Még emlékszem mikor nagymamám 
készítette ezt a hagyományos sváb ételt, és az illata bejárta az egész házat.
 

Dunsti Wurst, vagyis  
dinsztelt kolbász
 
A füstölt kolbászt kb. 10 cm-es darabokra 
vágta, és kevés vízzel, sok hagymával fel-
tette főzni. Amikor már puha volt a kolbász, 
hagyta, hogy a főzőleve elpárologjon, majd 
ezt felöntötte borral és még kb. 10 percig 
főzte. (Voltak családok, akik bor helyett 
paradicsomot, vagy egy pici ecetet használtak bor helyett.)  
Frissen reszelt tormával és fehérkenyérrel tálalta.

Tirhold Kármen
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Jegyek december 19-étől vásárolhatók 1000 Ft-os áron.  

A KÖRNYE KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐK KEDVEZMÉNYESEN,  
500 forintért válthatják meg jegyüket.

Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. • Telefon: 06 34 473 091, 06 30 646 2147

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN  
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

JANUÁR 20–26.: Szabad a téka!
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a részére felajánlott könyvekből tart 
jótékonysági vásárt a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 20-ától 26-áig 
hétköznapokon 10 és 17 óra között, hétvégén rendezvények ideje alatt. A felaján-
lásoknak köszönhetően egyre frissülő kínálatban megtalálhatóak szépirodalmi 
művek, utazással, a nagyvilággal kapcsolatos ismeretterjesztők, mesekönyvek, 
ifjúsági kiadványok és ponyvaregények. A könyvekből az érdeklődők díjmente-
sen válogathatnak, esetleges adományaikkal a Vöröskereszt környei szervezetét 
támogatják!

JANUÁR 20.:  
KUKORICA JANCSI, A VITÉZ!  
Rendhagyóan, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programokhoz kap-
csolódóan a Művelődési Házban zárulnak január 20-án a művészeti iskolás nép-
táncosok csoportvizsgái. 16 órától László Márta vezetésével népi játszóház várja 
a falu apraját-nagyját, 16.30-tól a felvidéki Ekecsről érkező Kuttyomfitty Társu-
lat előadásában a „Kukorica Jancsi, a Vitéz!” tekinthető meg. A műsorban Pe-
tőfi Sándor elbeszélő költeményét dolgozza fel a Kuttyomfitty Társulat humorral 
és tánccal bőven fűszerezve. A varázslatos történeten keresztül a nagyérdemű 
olyan érdekességeket is láthat, mint török hastáncot, barokk menüettet. Az elő-
adásra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet hétköznapokon 10 és 17 óra között. Telefon: 473-091.

JANUÁR 21.: MESETÁR  

BOLONDOS KIRÁLYSÁG  
– „JÓL CSAK A SZÍVÉVEL LÁT AZ EMBER” 
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó cso-
portja január 21-én 15 órától bemutatja a Bolondos királyság című improvizatív 
mesejátékot. Színpadon: Sayah Hani, Juhász Milán, Kakuk Róza, Sternhardt Réka, 
Budai-Kurcz Eszter, Baranyák Dávid, Kakuk Mihály, Odler Márton, Sztancsik 
Márton, Sztancsik Mátyás, Bognár Lilla, Deli Zsófia, Domán Dóra, Izing Kincső, 
Kiss Hanna, Kovács Zsófia, Laczó Mira, Szücs Viktória. Felkészítők: Láng Éva és 
Odlerné Takács Zsuzsa. 

A királyi bolondság után „Jól csak a szívével lát az ember” – egy mese tele 
örökérvényű igazságokkal a Művelődési Ház színjátszó csoportja és vendégmű-
vészeik előadásában. Mindannyiunk számára ismert a Kis herceg története. Az ő 
bőrébe bújva mutatják be, milyen „furcsák is a felnőttek.” Komoly gondolatokat 
közvetítenek, de játékuk önfeledt és őszinte.

A MESETÁR előadásaira a belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk!

JANUÁR 22.: KRÉMES 
Az Orfeusz Társulat január 22-én, 18 órától bemutatja: KRÉMES – vígjáték egy 
felvonásban. Jegyek 1000 Ft-os áron vásárolhatók, a KÖRNYE KÁRTYÁVAL REN-
DELKEZŐK KEDVEZMÉNYESEN, 500 forintért válthatják meg jegyüket. 

A Művelődési Ház, a Községi Könyvtár, valamint a Szökőkút Büfé  
2016. december 27-étől január 2-áig zárva tart. 



Közérdekű információk

Programok

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2. 

A kiadásért felel:  
Beke László polgármester 

06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák:  
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

A sokszorosításért felel:   
Jávor Zsolt ügyvezető

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nél-
küli mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban. 
A szolgáltatótól kapott információk alapján 
az idei év utolsó házhoz menő szelektív 
gyűjtése december 23-án lesz Környén. 

2017-ben az alábbi időpontokban lesz 
házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

január 16. és 30., április 10., május 9.,  
június 13., július 13., augusztus 11.,  

szeptember 8., október 5., november 13. 

KÖRNYÉN 
január 10. és 24., április 25., május 23.,  

június 19., július 18., augusztus 22.,  
szeptember 26., október 30., november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladék gyűjtése
KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
január 9., február 7., március 2., április 3., 
május 2., június 1., július 4., augusztus 1., 
szeptember 1., október 2., november 5., 

december 7.

Búcsú

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe tisztelettel meghívja Környe Község 
lakosságát a 2017. január 8-án tartandó 
Búcsúra az Óvoda térre. Az ünnepi szent-
mise után mindenkit várunk forralt borral, 
teával, pogácsával és térzenével. Muzsikál 
a Schwowischi Buam zenekar. Az idei év-
hez hasonlóan szeretnénk felidézni a régi 
környei búcsúk hangulatát, ahol természe-
tesen lesz hinta, horgászás és játékvásár!

 Tirhold Kármen 

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Főhajtás a doni  
áldozatok előtt

A doni tragédia 74. évfordulójának és hő-
seinek emlékére ajánlja fel Bedy Sándor 
plébános a 2017. január 15-én, 11 órakor 
kezdődő szentmisét a környei katolikus 
templomban. Az emlékező szentmisén 
közreműködik a Német Nemzetiségi Dalkör.

A mise után a Boldog II. János Pál pápa 
téren lévő Hősi Emlékműnél Nagy Péter re-
formátus tiszteletes tart emlékező beszédet, 
az esemény koszorúzással zárul. A meg-
emlékezésre az önkormányzat, valamint 
a katolikus és a református egyházközség 
a falu valamennyi lakóját tisztelettel hívja 
és várja!

KÖRNYÉN 

január 23., február 21., március 21., április 
24., május 25., június 20., július 24.,  

augusztus 25., szeptember 25., október 24., 
november 24., december 29.

A szolgáltató 2017 januárjában két alka-
lommal gyűjti össze a zöldhulladékot, ekkor 
kerül sor a fenyőfák gyűjtésére, melyet 
idegen anyagoktól mentesen (pl. csillag-
szóróktól, fényfüzérektől, egyéb díszektől) 
kell a közterületre kihelyezni a szelektivitás 
és az újrahasznosíthatóság érdekében.

Szabadság miatt  
szünetel a rendelés

Dr. Bublovics Péter december 27-étől 30-áig 
szabadságát tölti, ez idő alatt Dr. Árendás 
József gondoskodik a helyettesítésről saját 
rendelési idejében a Rákóczi úti Szent Ró-
kus rendelőben.
 

Gyermekorvosi  
rendelés január 6-án

A gyermekorvosi rendelőben január 
6-án 12 és 15 óra között tart rendelést Dr. 
Szegeczky Zsófia. 

Változott a vasúti menetrend

December 11-én lépett életbe az új vasúti 
menetrend, amely a Környéről vonattal 
közlekedőket is érinti. A vasúttársaság 
tájékoztatása szerint a hétvégeken válto-
zatlanul a jelenlegi menetrend érvényes, 

munkanapokon viszont egy új vonatpár 
beállításával az eddigi Budapest-Déli 
pályaudvar és Tatabánya vasútállomás kö-
zött közlekedő vonatok meghosszabbított 
útvonalon, Oroszlányig közlekednek, így 
átszállásmentes kapcsolatot alakítottak ki 
a főváros és Oroszlány között.

Az új munkanapi menetrendben Tatabá-
nyáról 5.20, 6.20 és 7.20 órakor, majd 7.44-től 
20.44-ig óránként indulnak a személyvona-
tok Oroszlány felé, ezek Budapest-Déli pá-
lyaudvarról 6.50 és 19.50 óra között indulnak 
60 percenként.

Oroszlányból 4.44 és 20.44 között indul-
nak a korszerű FLIRT motorvonatok, 4.44 
és 18.44 között valamennyi Budapestig, a 
19.44 és 20.44 órakor induló járatok Tatabá-
nyáig közlekednek.

Áldott ünnepet kívánunk  
a Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Környe nevében:
 
Ein gemütliches Zuhause,
ein Gläßchen Wein,
ein guter Braten bei Kerzenschein.
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine frohe Weihnachtszeit!
 

Kedves Olvasó, ezzel a régi környei  
újévi verssel kívánunk mindenkinek  

boldog új esztendőt:  
(Nagypapám minden újévkor elmondta)

 
Ich wünsche Euch ein glüchliches Jahr, 
Christkind mit lockigem Haar, 
Langes Leben, gesundes Leben, 
Frieden, Einigkeit, 
nach dem Tot das Himmelreich.
Ich wünsche Euch ein goldenes Bett
rundherum mit Rosen ausgesteckt
in der Mitte der heilige Geist
der Euch in den Himmel weist.

Tirhold Kármen,  

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke


