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Környei otthonokban a Betlehemi Láng
December 20-án számos környei ott-
honban is a Betlehemi Lángtól gyúl-
hatott fel az adventi koszorú negyedik 
gyertyája. A Szeretetlángot Környe 
nevében Beke László polgármester 
vette át 18-án a héregi átadási ünnep-
ségen, majd Nagy Péter tiszteletessel 
és Nagy Péterné tiszteletes asszonnyal 
adta tovább másnap mindazoknak, 
akik szerették volna hazavinni, hogy 
fényével együtt a béke is beragyogja 
az otthonukat.

A betlehemi Szeretetláng Jézus 
Krisztus születésének helyéről in-
dult Európába. A Születés Temp-

lomában égő örökmécsesről származó 
lángot repülővel vitték Bécsbe, ahol az 
egyes országok nemzeti cserkész-kül-
döttségei vették át és juttatták el saját 
hazájukba. Magyarországra a láng 
először 2008-ban érkezett Gödöllőre, s 
tavaly első alkalommal térségünkbe, 
Héregre, melynek katolikus templomá-
ban december 18-án Környe nevében 
Beke László polgármester vette át a 
hagyományos környei sváb ruházatot 
viselő Hartman Ivett és Popovics Milán 
kíséretében.

A hit, a remény, a béke és a szeretet 
fontosságát erősíti majd az otthonokban 
ez a láng, s azt, hogy mindezek nem 
csupán karácsonykor, hanem az élet 
minden napján nélkülözhetetlenek – 
fogalmazott a polgármester 19-én este, 

a láng környei átadási összejövetelén a 
falu karácsonyfájánál.

A Művelődési Ház elé nagyjából 
százan, gyermekek, felnőttek egyaránt 
érkeztek átvenni a Szeretetlángot, mely-
nek fényénél Nagy Péter tiszteletes így 
fogalmazott: advent idején, amikor a 
gyermeket várjuk, aki a saját világába 
jött, de az övéi nem fogadták be őt, 
komolyan mérlegre kell tennünk éle-
tünket, szándékunkat, gondolatainkat, 
cselekvésünket. Befogadunk, vagy 
kirekesztünk? Részvétlenné váltunk 
már, vagy még meg tudunk indulni?... 

Kegyelmet kaptunk, irgalmat, befoga-
dást. Adjuk tovább úgy, ahogy most 
mindenki hazaviszi ezt a kis lángocskát 
az otthonába, hogy mindenki köré gyűl-
jön, megcsodálja. A szeretet lángjában 
benne van mindaz, amit Isten nekünk, 
embereknek ajándékozott: az ő egyszü-
lött fia, Jézus Krisztus. És ha ezt átérezzük, 
megérezzük, megtapasztaljuk, akkor 
már reményteljesen tudunk az életünkre 
gondolni, hogy van kegyelem, és ez tart 
meg bennünket, és nem csak most, az 
adventi időben, hanem életünk minden 
idejében.

Búcsú és búcsúi hangulat
Évszázadok óta Környén tartják Ma-
gyarország első búcsúját, hiszen a falu 
Római Katolikus Vízkereszt Templomát 
a Három Királyok tiszteletére szentelték 
fel. Az egyházi ünnephez kapcsolódó 
vásáros hagyomány az eltelt eszten-
dőkben kissé megkopott, ezt kívánta 
idén feleleveníteni a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe. A kezdeménye-
zés sikeresnek bizonyult.

K örnye arról is nevezetes, hogy itt 
tartják hazánkban az év első bú-
csúját. Így van ez már az 1800-as 

évek vége óta, hiszen a község Római Ka-
tolikus Vízkereszt Templomát a Három Ki-
rályok tiszteletére szentelték fel. Az ország 
első búcsúját ezúttal az újesztendő má-
sodik vasárnapján, tizedikén tartották, a 
katolikus templomban hagyományosan 
Bedy Sándor plébános celebrált misét. 

Míg az eltelt esztendőkben olyannyira 
megkopott az ünnephez kapcsolódó 
kirakodás, hogy tavaly egyetlen vásáros 
árválkodott a sportpálya mellett, addig 
ezúttal nemcsak az árusok, hintások, de 
a misét követően az érdeklődők is meg-
töltötték az óvoda előtti teret, ahol a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
pogácsával, teával, forralt borral kínálta 
a vendégeket. Õ 2. oldal
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Búcsú és búcsúi hangulat
…folytatás az első oldalról

Mindeközben a Schwowischi Buam ze-
nekar térzenével szórakoztatott. Annak 
idején a nagymamám 12 féle sütemény-
nyel készült erre a napra, disznót vág-
tunk, érkeztek a távoli rokonok, s az év 
egyik legjelentősebb családi, közösségi 
megmozdulásának számított a búcsú. 
Ezt szeretnénk feleleveníteni – mondta 
el Tirhold Kármen elnök, aki szerint a ne-
gatív folyamatban a szeszélyes, gyakran 
igencsak kedvezőtlen időjárás is szerepet 
játszhatott, ennek ellenére úgy véli, hogy 
kitartással, szervezéssel ismét felidézhető, 
megőrizhető a hagyomány, melynek 
kiváló helyszínéül szolgál a templom 
mellett, a falu központjában található 
óvodatér.

A hívek, a katolikus templomba érkezők 
a búcsúi misén tapasztalhatták meg első 
alkalommal az összesen 101 folyóméter 

Két Mikulás is érkezett

Vackorkarácsony 
Mit ünneplünk ilyenkor? – tette fel 
a kérdést Nikáné Vadász Erzsébet 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
apróságainak december köze-
pén, ők pedig kórusban feleltek: 
a karácsonyt! A kis Jézuskát!  
A kislányok, kisfiúk valameny-
nyien csinosan, az alkalomhoz 
illő ünnepi ruhában gyülekeztek 
az aulában, ahol már harmadik 
alkalommal tartottak közös Vac-
korkarácsonyt.

A c sopor t szobákban a 
kicsiket már reggel a 
Reichnach György által felaján-

lott, s ünnepi díszbe öltöztetett fenyők 
fogadták, később pedig összességé-
ben több, mint 500 ezer forint értékben 
számtalan különböző játék, fejlesztő és 
szerepjátszó eszköz. 

A csomagok kibontása előtt azonban 
a legnagyobbak Betlehemi játékáé volt 
a főszerep, később a csoportonkénti 
közös verselésé, énekléssé, majd pe-
dig a szeretetlángé, melyet egy évvel 
korábban vettek át és őriztek meg a 
legidősebb gyermekek, hogy amikor 

utolsó alkalommal töltik együtt a szere-
tet ünnepét az óvodában, átadhassák 
kisebb társaiknak.

A gyerekek már jó ideje készülődtek 
az ünnepre. Verseket, dalokat tanultak, 
elkészítették apró ajándékaikat anyunak, 
apunak, testvéreiknek, a nagyszülőknek, 
s az ünnepvárás időszakában hagyomá-
nyosan a katolikus templomba is elláto-
gattak. Ott Vidéki Józsefné kántor mesélt 
Szűz Mária és Szent József Betlehembe 
utazásáról, a kis Jézus megszületéséről 
az istállóban, a hatalmas fényességről, 

s az angyalokról, akik így nyugtat-
ták meg az ijedt pásztorokat: ne 
féljenek, megszületett a kis Jézus, 
menjenek, s köszöntsék. Itt nálunk 
nem csak a kis Jézus születésének 
az ünnepe a karácsony, hanem a 
templom búcsúünnepe is, hiszen a 
Három Királyok tiszteletére szentelt 
a templomunk – mondta el Erzsi 
néni a gyerkőcöknek, akiktől azt 
kérte, hogy Jézust a születésnapján 
azzal ajándékozzák meg, hogy jók 
lesznek, szeretik egymást, a szülei-
ket, az óvónéniket, s mindenkit. 

Már nagyjából másfél évtizedes 
múltra tekint vissza, hogy a környei Vackor 
Óvoda és Bölcsőde apróságai Advent 
időszakában ellátogatnak a katolikus 
templomba. Ilyenkor minden egyes cso-
port karácsonyi verssel ajándékozza meg 
társait, az intézmény kamarakórusa pedig 
meghitt hangulatú, ünnepváró dalokkal. 
A kicsik ezúttal is meglepetten tekintgettek 
a karzat felé, amikor felcsendültek az első 
akkordok, hiszen – mint minden évben 
– Erzsi néni gyönyörű orgonajátékának 
kíséretében közös énekléssel zárult az 
adventi program. 

A Doni hősökre emlékeztünk
A Doni katasztrófában elhunyt áldozato-
kért ajánlotta fel Bedy Sándor plébános a 
január 17-ei szentmise áldozatát a katoli-
kus templomban, ahol az édesapja által 
elmeséltek alapján szólt a borzalmakról. 
A mise után a templomkertben lévő Hősi 
Emlékműnél Nagy Péter református tisz-
teletes tartott megemlékező beszédet.

É vtizedeken keresztül nem lehetett 
róla beszélni. Arról, hogy a Donnál a 
messzi távoli vidékekről érkezett em-

berek percenként haltak meg. Még ma 
sem tudni pontosan, hányan vesztek oda 
– hangzott el Bedy Sándor plébánostól a 
január 17-ei szentmisén, melynek áldoza-
tát a doni hősökért, halottaiért ajánlotta 
fel a tragédia 73. évfordulója alkalmából. 
Édesapám az első napon megsebesült, 
ezért mindig hátrébb és hátrébb vitték, az 
életét ennek köszönhette. Később mesélt 
az átéltekről. Arról, hogy a mínusz 30-40 
fokos hidegben nyári öltözetet viseltek 

a katonák, élelmük alig volt, meleg teát 
néha-néha kaptak, és a fegyverzetük 
szinte a nullával volt egyenlő. Azok az 
emberek, akiket odavezényeltek, addig is 
iszonyatos szenvedéseken estek keresztül, 
míg hősi halált nem haltak – fogalmazott 
a plébános, aki hangsúlyozta: ha ezeken 
a megemlékezéseken keresztül közelebb 
jutunk az eseményekhez, a történtekhez, 
akkor átérezzük, hogy az odaveszett ka-
tonákért imádkoznunk kell! Tiszta szívből 
imádkoznunk…

A misét követően a templomkertben 
lévő Hősi Emlékműnél Vadász Éva, a kép-
viselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottságának elnöke idézte 
fel a borzalmakat: 1943. január 12-ét, a 
doni áttörés kezdetét, amely a magyarok 
részéről a II. világháború egyik legtöbb 
áldozatot követelő csatájának bizonyult. 
A 200 ezer fős seregből 150 ezren soha 
nem tértek haza, a magyar családok tra-
gédiáját számos környei is elszenvedte. 

Emlékezzünk a katonák, köz tük a 
környeiek hősiességére, akik – esküjükhöz 
híven – kilátástalan küzdelmüket vívták 
a többszörös túlerővel szemben – zárta 
gondolatait, majd Nagy Péter református 
tiszteletes a Krónikák Könyvéből, régi harc 
történetét idézve így fogalmazott: Isten 
bennünket szüntelenül harcba küld. De 
ettől nem szabad megijednünk. Lehet, 
hogy szembe jönnek velünk a gondok, 
a problémák, a személyes életünk konf-
liktusai, oly sok minden szembe jöhet 
velünk. De a harcot vállalni kell. 1942-
ben is vállalni kellett, amikor a 2. magyar 
hadsereg bekapcsolódott a harcokba 
és elindultak a Don kanyar felé. Azok 
a férfiak harcoltak a maguk módján, 
s voltak közöttük nagyon sokan, akik 
nem élték túl a megpróbáltatásokat, 
akik nem térhettek haza, akik idegen 
földben nyugszanak, akik még ennyi 
idő elteltével is hiányoznak szerette-
iknek. Nagy Péter igehirdetése során 
hálát adott azoknak a testvéreknek az 
életéért, akik értünk hullatták vérüket, 
akikről talán nem is tudjuk, hogy hol 
nyugszanak, akik azonban életükben 
mégis győzedelmeskedtek. 

A megemlékezés zárásaként a Hősi 
Emlékműnél az önkormányzat nevében 
Pákozdi Ferenc alpolgármester, Vadász 
Éva bizottsági elnök, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat képviseletében Tirhold 
Kármen elnök és Erl Péter képviselő, a 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
részéről Kerecsényi József és Erl János 
helyezte el a kegyelet virágait, majd a 
jelenlévők az örök emlékezés mécseseit, 
s végül az Il Silenzió csendült fel a hősök 
tiszteletére.

hosszban kialakított padfűtés előnyeit is, 
melynek 2,5 millió forintos kialakítási költ-
ségét a falu önkormányzata biztosította. 
A padra szerelt, igen energiatakarékos 
fóliafűtőtest mellett azért határozott a 

helyhatóság, mert csak ott fejti ki a hatá-
sát, ahol ráülnek, s nem a levegőt, hanem 
a padban ülőt melegíti, s a leghidegebb 
téli napon is csak 380 forintos üzemelte-
tési költséget jelent óránként.

T élapó az állatok között – ezzel a 
mesejátékkal ajándékozták meg 
az óvodásokat és az alsó tagoza-

tosokat tavaly decemberben a Műve-
lődési Házban az iskola apró színjátszó 
szakkörös diákjai, a kis vendégek pedig 
olyan ámulattal és átéléssel követték 
a cselekményt, mintha igazi színészek 
bújtak volna jelmezbe, s varázsoltak 
volna hóesést, fogcsikorgató telet, Miku-
lásváró hangulatot a terembe. Láng Éva 
és Odlerné Takács Zsuzsa, a színjátszó 

szakkör vezetői évekkel ezelőtt terem-
tették meg a mesés Mikulásajándék 
hagyományát, s így, december elején 
évről évre új történettel örvendeztetik 
meg az ovisokat, kisiskolásokat, akik – a 
mese fordulatait követve – hol kacagnak, 
hol álmélkodnak, hol megilletődnek, hol 
a szereplőkkel együtt dudorásznak. Ők, 
a megajándékozottak, az átélésükkel, a 
tágra nyílt, mosolygós tekintetükkel aján-
dékozzák viszont a színre lépő gyerekeket, 
s felkészítőiket.  Az alsó tagozatosok még 

alig eszméltek fel a mese bűvöletéből, 
amikor újabb meglepetés, újabb Mikulás 
érkezett, így már két, egy kisebb és egy 
nagyobb Télapónak szólt (egyáltalán 
nem hiába) a kedves invitálás: Mikulás, 
Mikulás, Kedves Mikulás! Gyere már, gye-
re már, minden gyerek vár! A „nagyobb” 
Mikulás a Szülői Munkaközösségnek kö-
szönhetően igazán bőkezűnek bizonyult, 
s bár némely gyerkőc nem titkolt büszke-
séggel állította, hogy ő bizony szeret rosz-
szalkodni, nekik is jutott a finomságokból.  
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Iskolai karácsony
A családok otthonát, a szenteste meg-
hitt hangulatát idézték a Művelődési 
Ház falai közé december 18-án délelőtt 
az általános iskolások. Számos ének, 
dal fogalmazta már meg a karácsony, 
a legszebb ünnep szépségét. Ezekből 
készültek egy csokorral, s nyújtották át 
a jelenlévőknek az énekkarosok, Szarka 
Katalin felkészítésében az intézmény 
hagyományos karácsonyi ünnepségén, 
majd a negyedik évfolyam diákjai vará-
zsoltak a szívükkel, lelkükkel.

F ény és sötétség, fény és árnyék kéz 
a kézben jár kint a természetben 
és bent a szívekben is. A Kubicza 

Mihályné és Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes által megálmodott műsorban 
főszerephez jutott a fény és árnyék varázs-
latos különbözőségére alapuló egység is. 
Versekkel, zenével, fénnyel és árnyékkal 
meséltek a negyedikesek arról, mi minden 
rejlik az ember szívében a szürke hétköz-
napokban és advent idején: elutasítás 
és gyámolítás, közöny és együttérzés, 
magány és egymásra találás, fájdalom 
és öröm, elfordulás és szeretet…

A műsort készítéséhez nyújtott sok-sok 
segítségért és részvételért a diákok és 
felkészítőik ezúton fejezik ki köszönetüket 
Kongyik Kingának, Málnásné Herczeg 
Katalinnak, Vanya Balázsnak és Burainé 
Murányi Magdolnának. 

Az iskolások karácsonyi ünnepségén 
a képviselő-testület Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága minden 
esztendőben jutalomban részesíti azokat 
a diákokat, akik az év során kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak a sport, előadó 
művészet területén, vagy aktív résztvevői 
a falu közösségi, kulturális eseményeinek. 
Vadász Éva, a testület elnöke ezúttal hét 
diáknak és két pedagógusnak gratulált. 
A bizottság idén Lopez Vega Hamka 
Emma, Bublovics István, Nitas Natália, 
Szántó Csongor, Bíró Viktória, Labossa 
Luca, Labossa Döme, Csóra Jánosné és 
a Szarka Katalin vezette énekkar számára 
fejezte ki köszönetét és elismerését.  

Idősek Karácsonya 
Nem csupán az Idősek Karácsonya 
ünnepségről mondható el, hogy hosszú-
hosszú évek óta hagyományos Környén, 
de az is, hogy olyankor zsúfolásig meg-
telik a Művelődési Ház színházterme. Így 
történt ez tavaly is, amikor az általános 
iskola énekkara, a negyedik évfolya-
mos diákok, a Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi 
Dalkör és a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
kamarakórusa ajándékozta meg kedves 
karácsonyi műsorral a megjelenteket. 

B eke László polgármester ünnepi 
köszöntőjében a falu közös ad-
venti programjainak, karácsonyi 

ünnepségének hagyományát méltatta, 
melyhez hasonló élményt az év egyetlen 
más különleges napja sem tud nyújtani. 

A polgármester köszönetét fejezte ki 
mindazok számára, akik segítik ezen 
rendezvények megvalósulását, akik 
a hétvégéiket, pihenőidejüket nem 
sajnálva azért dolgoznak, hogy a falu 
minden lakójának élete részévé váljon 
a közös adventi felkészülés, hogy Környe 
közössége méltóképpen ünnepelhessen 
ebben az időszakban. Hogyan is függ 
össze a szeretet és az ajándékozás? – 
tette fel a kérdést, majd a választ így 
fogalmazta meg: talán úgy, hogy egy 
ajándék értéke éppen annyi, amennyi 
szeretettel kiválasztották. Ezért tartom 
nagyon értékes ajándéknak a mai dél-
utánt, melyet nagyon nagy szeretettel 
készítettek a műsorban fellépő csopor-
tok, kicsik és nagyok egyaránt. És bízom 
benne, hogy értékesnek tartják azt a kis 

ajándékot, mellyel községünk igyekszik 
szebbé tenni karácsonyukat – szólt a szép 
korúakhoz, s kívánt gondolatai végén 
valamennyi környei számára békés, bol-
dog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 
és sikerekben, megvalósított tervekben 
gazdag új esztendőt.

Az önkormányzat az Idősek Karácso-
nya ünnepség alkalmából minden év-
ben vásárlási utalvánnyal kedveskedik 
a település hetven év feletti lakosainak, 
a személyenkénti háromezer forint értékű 
utalvánnyal idén 460 szép korút ajándé-
koztak meg. Aki nem tudott részt venni 
az ünnepségen, az január 31-éig veheti 
át az utalványt a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában.  

Az is hagyomány, hogy a Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság 
ilyenkor fejezi ki elismerését és köszönetét 
mindazok számára, akik önzetlen tevé-
kenységükkel segítséget nyújtanak a köz-
ség kulturális, hagyományőrző rendezvé-
nyeinek szervezéséhez, lebonyolításához. 
Vadász Éva bizottsági elnök pénteken 
Berényi Tibor, Fóthi Norbert, Hoffart Ákos, 
Karnuts Attila, Magosi Judit, Magosi Kitti, 
Pankotai Klaudia, Popovics Milán, Szalai 
Tamás, Végertné Nedermann Éva, a Nő 
Klub, valamint a Szivárvány Táncegyüttes 
végzős, továbbképzős tanulói számára 
nyújtotta át az ajándékokat.

A szívekben legyen karácsony
Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell 
mindig e kis melegség, hisz arra született 
az ember, hogy szeressen és szeressék. S 
hogy ne a hóban, csillagokban, ne ün-
nepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, 
hanem a szívekben legyen karácsony 
– Szilágyi Domokos soraival köszöntötte 
Svétecz László önkormányzati képviselő 
a környebányai Karácsonyi ünnepségre 
érkezőket, s a helyiek műsora valóra is 
váltotta a kívánságot: karácsonyt varázsolt 
a szívekbe.

A Közösségi Ház ezúttal is zsúfolásig 
megtelt, az ízlésesen megterített 
asztalok mellet t a helyiek, a 

Vértessomlóról és Várgesztesről érkező 
együttműködő nyugdíjas szervezetek 
képviselői, a régi barátok gyűltek össze, 
s köszöntötték a közelgő ünnepet.

A kis közösség még kisebb, ugyanak-
kor mégis gyarapodó létszámú előadói 
csoportja Bozó Kucskár Anikó vezetésével 
varázsol rendre az ünnepeken: szívből, 
lélekből fakadó, lelket emelő énekekkel, 
verssel, citeramuzsikával. A gyerekek, 
fiatalok, felnőttek Betlehemes műsorral 
is készültek, a kis Jézus megszületésének 
történetét Szénási Edina „álmodta újra”, 
s hívta közös karácsonyi álmodozásra a 
vendégeket. A környebányaiak ismét 
szívből adtak és kaptak is.  

Már az ünnepváró eseményt megelő-
ző napokat is megszépítette az összefo-
gás a szerényebb körülmények között 
élők számára. A tatabányai Samaritanius 
Alapítvány, amely évek óta rendszeresen 
segít ruhaneművel, cipővel, december-
ben „bekopogtatott” adományaival, s a 
Környei Katolikus Karitász is – mint minden 

évben – segített tartós élelmiszerekből 
összeállított csomagokkal. Az Éjféli Ki-
áltás Misszió már hosszú ideje követi a 
Környebányán és a többi külterületen 
élő gyerekek sorsát óvó tekintetével, a 
szervezet részéről az ünnepségen Takács 
Ferenc misszionárius és Gabnai Tímea 
nyújtot ta át azokat az ajándékokat, 
amelyek egyenesen Svájcból érkeztek 
ottani gyerekektől. A misszió képviselői 
hetven, gondosan összeállított és szé-
pen feldíszített csomaggal érkeztek, s 
mint Svétecz László akkor elmondta, az 
ajándékokat természetesen azoknak az 
Irtáspusztán, Tagyospusztán, Homokdű-
lőben, Öreghegyen élő gyermekeknek 
is eljuttatták, akik nem vettek részt az 
ünnepségen. 

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzeti-
ségi Bizottság nevében Vadász Éva elnök 
elismerésben részesítette mindazokat, 

akik a kulturális események létrejöttét 
rendszeresen önzetlenül segítik, szervezik, 
vagy résztvevői azoknak. Elismerésben 
és jutalomban részesült Szénási Csilla, 
Fehér Fanni, Fehér Kitti, Borsodi Ferenc-
né, Szénási Edina, Bolemányi Magdolna, 
Fehér László, Badó Szilvia, Bozó Kucskár 
Anikó, Horváth Mária, Horváth Istvánné 
és Feketéné Hastó Elvira.

Az esz tendő végéhez közeledve 
Svétecz László a Környebányáért Alapít-
vány nevében és támogatásával min-
den karácsonyi ünnepségen köszönetét 
fejezi ki azok számára, akik évközben 
segítették Környebánya közösségi életét. 
Ez alkalommal 15 személynek mondott 
köszönetet és nyújtott át ajándékot az 
önzetlenül, a köz érdekében végzett 
feladatok ellátásáért, az év mecénása 
oklevelet özv. Eck Istvánné és Auer Erzsé-
bet vette át.

Kotyoltak a táncos fiúk
Nagyjából negyedszázados múltra tekint vissza, hogy László 
Márta, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola néptánc-pedagógusának felkészítésében Luca 
napján kotyolni, azaz szerencsekívánó, termésvarázsló útra 
kelnek a táncos fiúk.

M ivel tavaly vasárnap volt Luca napja, kivételesen más-
nap, hétfőn öltöttek magukra a táncosok fehér ruhát 
és takarták el 

az arcukat, s toppantak 
nagy zajt keltve az iskola 
valamennyi osztályába, 
a Polgármesteri Hivatal-
ba, a Pannontakarék-
hoz, valamint a Vackor 
Óvoda és Bölcsődébe. 
Szabad-e a kendtek tisz-
tességes, becsületes há-
zánál lucázni? Szabad-e 

kotyolni? – a hangos kérdés után természetesen mindenhol be-
bocsáttatást nyertek, hiszen ki ne szeretné, hogy szerencsésnek 
bizonyuljon az előtte álló esztendő? Bár az oviban és a bölcső-
dében a kicsik közül néhány alaposan megijedtek a fiúktól, a 
kezdeti megszeppenés után mind egy szálig felszedték a sze-
rencsekívánó strófák közben elszórt szalmát, amely a hiedelem 
szerint szerencsét hoz. Hogy ez így van-e, nem tudni, az viszont 
biztos, hogy a fiúk meggyőző érvelése, mint például, a „Ha 

nem adnak szalonnát, 
levágom a gerendát. 
Ha nem adnak körtét, 
elviszem a Böskét” min-
denütt megtette a ha-
tását, s a lucázás végére 
tekintélyes mennyiségű 
édességre, gyümölcsre 
tet tek szert, amelyből 
bőven jutott még az idei 
évre is.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Hogy is volt ez gyerekkorunkban…
Ma már felnőtt vagyok, de ilyenkor ad-
ventkor szeretnék egy kicsit gyermek 
lenni, ugyanúgy várakozni, figyelni, 
mikor jön a kis Jézuska. – emberek 
millióinak gondolatát fogalmazta meg 
december közepén Halász-Becker 
Anita, az Idősek Napközi Otthonának 
szolgálatvezetője, amikor köszöntötte 
a karácsonyi ünnepség környei és 
vértessomlói vendégeit. 

S hogy mennyire így érez fiatal 
és érett felnőtt, s szép korú egy-
aránt,  az t  később Wit tmann 

Józsefné, Erzsi néni igazolta ezekkel a 
szavakkal: it t a klubban meghatódva 
és örömmel nézzük a gyönyörű kará-
csonyfát, rajta a sok szép díszt. Amíg 
nézzük, elgondolkodunk, hogy is volt 
ez gyerekkorunkban…

Sok egyedül élő idősnek nem szépíti 
otthonát a szeretet ünnepén karácsony-
fa. Sokan csupán egy-egy gondosan 
csokorba kötött fenyőággal, rajta pár 
szem szaloncukorral várják a kis Jézust. 
Számukra már az ünnepi készülődés is 
pótolhatatlan múltidéző perceket, örö-
met szerzett szerdán, amikor közösen 
díszítették fel a klub karácsonyfáját, 
majd Betlehemes játékukkal megér-

keztek a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
nagycsoportosai, nem is sejtve, hogy 
műsorukkal milyen örömet szereztek, s 
nem tudva, hogy miért váltak könnytől 
csillogóvá a tekintetek…

Természetesen az ízletes karácsonyi 
vendéglátás és a szolgálat kollektívája 
által készített apró ajándékok átadása 
sem hiányozhatott, s azokat még édeseb-

bé, kedvesebbé varázsolta az Erzsi néni 
által szavalt versben megfogalmazott 
köszönet és kívánság: Köszönjük neked 
édes Jézus, hogy szíved minket így szeret, 
s az angyalok dalával együtt dicsőítjük 
ma szent neved. S ha elmúlik majd a 
karácsony, te akkor is maradj velünk. 
Míg élünk, ezt a kis családot szeresd, ó 
édes Istenünk!

Tájékoztató

A Környei Segítő Szolgálat (Idősek klubja) 1969. óta működik Környén a Tópart út 8. szám alatt.

Intézményünk az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:

Étkeztetés: életkor, egészségügyi állapot és szociális rászorultság alapján a napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk, 
mely történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére, saját otthonukban 
és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból 
vagy más okból származó problémák megoldásában. Segítséget  nyújtunk a környezeti, a testi higiénia megterem-
tésében, bevásárlásban, gyógyszerelésben, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérésben, hivatalos ügyek intézésében.

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló idősek, napközbeni ellátására szolgál. A klub kereté-
ben lehetőség van szabadidős programok,- egészségmegőrző programok és  az általunk szervezett rendezvényekre 
való részvételre, hivatalos ügyek intézésére, tisztálkodási és személyes ruházat tisztításának lehetőségére.

Amennyiben szeretné igénybe venni a szolgáltatásainkat, vagy részletesebb tájékoztatást szeretne kérni kérjük ér-
deklődjön munkanapokon 7.00-15.00 óra között személyesen vagy telefonon az alábbi telephelyükön:

Környei Segítő Szolgálat 
2851 Környe, Tópart út. 8. 
Telefon: 34/473-040 
Halász-Becker Anita 
Nappali ellátás vezető

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

90 esztendős
Imre Ferencné, szül. Turó Erzsébet (január 25.)

Ballabás József (január 31.)
85 esztendős

Csecse Imréné, szül. Perlaki Erzsébet  
(január 20.)

Kopácsyné Keszőcze Margit (január 24.)
Seres János (január 26.)

80 esztendős
Dani Józsefné, szül. Perkó Mária (január 01.29.)

75 esztendős
Vágó Béláné, szül. Für Margit (január 17.)

Hüse Józsefné, szül. Eck Terézia (január 24.)
Balatoni József (január 25.)

70 esztendős
Nedermann József (január 07.)

Keszler Sándor (január 10.)
Wiszt Ferenc (január 10.)

Bogyó Antal László (január 15.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta egy kislány és két 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok 
szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Linczmaier András és Bartha Henriett  
kisfiát Andrást,

Bokros Gergely és Kovács Erika Anna  
kislányát Biankát,

Hadverő Gergely és Szűcs Erika kisfiát  
Bendegúz Marcellt.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyer-
mekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben 
azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az 
alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 
31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati 
ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, 
ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy 
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, 
vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Környe előfinanszírozott, s a költségek  
40 százalékát állja

Új infrastrukturális fejlesztés 
fejeződött be a Tatabánya-Kör-
nye Ipari Parkban december 
közepén: 930 méter hosszan 
készült kerékpárút, mellyel 
immár teljessé vált a Kőhíd 
utca és a Környe-Tata országút 
kereszteződésétől egészen a 
tatabányai kenyérgyárig tartó 
kerékpárút-hálózat. A 25,7 mil-
lió Ft-os fejlesztés előfinanszí-
rozója Környe önkormányzata 
volt, a község a költségek 40 
százalékát állja.

2014 szeptemberében készült el az 
Orgonás út és az Üveggyári út keresz-
teződésében található körforgalom a 
Tatabánya-Környe Ipari Parkban, Beke 
László, Környe polgármestere a beruhá-
zás kapcsán akkor hangsúlyozta: a falu 
önkormányzata már 2010-ben érezte 

a fejlesztés időszerűségét, már ekkor 
egyeztetett az IPH Kft-vel egy kerékpárút 
és az út melletti közvilágítás kiépítéséről. 
A tatabányai és környei önkormányzat 
erőfeszítéseinek és közös pénzügyi hoz-
zájárulásának köszönhetően mára a 
kerékpárút is elkészült, javítva ezzel az 

egyik legnagyobb magyar ipari 
park dolgozóinak közlekedési 
feltételein, hiszen a munkába 
kerékpárral ingázóknak ezentúl 
nem kell a rendkívül forgalmas és 
részben a lakott területen kívül eső 
Üveggyár úton haladniuk.

A közel 26 millió forintos fejlesz-
tés Környe előfinanszírozásában 
valósult meg, a két önkormány-
zat megállapodása alapján a 
költségek 60 százalékát megtéríti 
a falu számára a megyeszékhely.  
A 930 méter hosszú, 2 méter szé-
les és mindkét oldalon szegéllyel 

ellátott útszakasz átadásával a tatabá-
nyai kenyérgyártól a Búzavirág úton, 
az Orgonás úton és az Üveggyári úton 
keresztül egészen a Környe-Tata országút 
csomópontjánál létesült Bridgestone-ig 
lehet az ipari park több mint 5 kilométer-
nyi kerékpárútjain közlekedni. 
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Három kupát érdemeltek ki a környei pálinkák 
Tardoskedden

Január közepén harmadik alkalommal 
rendezték meg a Tardoskeddi Pálinka-
barátok Találkozóját, amely zömmel 
a hazai pálinkák nemes megméret-
tetése, de azért érkeztek nevezések a 
környékből is, s a környei delegáció 
két tagja, Méri János és Török Mihály 
sem utazott üres kézzel a szlovákiai 
testvértelepülésre.

A találkozón öt kategóriában 73 
mintát ízleltek meg az ítészek, 
a pálinka színének és illatának 

tisztaságát, az illat és az íz intenzitását, 
harmóniáját értékelték. Míg tavaly Méri 
János egy aranyérmet és egy különdíjat 
hozott haza, addig idén két aranyosan 
csillogó kupát gyűjtött be, mindkettőt a 
maximálisan elérhető 50 pontszámmal: a 
bor, törköly, és szőlőpálinka kategóriában 
az Irsai Olivér, az egyéb kategóriában, a 
meggylikőr, ágyasmeggy, diópárlatok 
között az ágyas zölddió párlata repítette 
a mezőny élére. (Rajta kívül egyébként 

egyetlen gazdának sikerült megszereznie 
az 50 pontot.) A másik környei nevező, 
Török Mihály is szép eredményt ért el, az 
alma, körte kategóriában az Izzó körte 
pálinkáját harmadik helyezéssel díjazták 
a zsűri tagjai.

A Környei Önkéntes Tűzoltóság bemutatása  
Erl Péter ny. önk. tű. p. elmondása alapján

Erl Péter nyugalmazott parancsnokot 
otthonában kerestem fel. Korábbi be-
szélgetéseink során kiderült, nagyon 
szívesen idézi fel aktív időszakját, s 
ezzel segíti munkánkat, hiszen egyesü-
letünknek egyik fontos tevékenysége a 
hagyományőrzés, a régmúlt fürkészése, 
ezáltal megmentve az adott kor helyi 
tűzoltó relikviának számító eszközöket, 
használati tárgyakat. 

P éter bácsi felesége jelenlétében 
nagyon szívesen mesélt az 1972-
73-as újraalakulásról. Az akkori 

politikai vezetés előírta, hogy minden 
településen működő vállalatnak ki kell 
állítania egy tűzoltó rajt. Környén ezt a 
Környei ÁFÉSZ, a Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezet (Vörös Csillag Tsz.) és a Közsé-
gi Tanács alakította ki 30 000 for /alapító/
havonta díj fejében. 

A mindig is tűzoltószertárként funk-
cionáló épületet már jóval korábban 
építette a Községi Tanács, a területet az 
ÁFÉSZ ajándékozta erre a célra. Az épület 
két jármű (szer) tárolására alkalmas, és 
egy kisebb iroda is tartozik hozzá. Péter 
bácsi pontosan emlékszik még rá, hogy 
is volt berendezve, hisz ott tartották a 
gyűléseket. Elmondta, hogy az Állami 
Gazdaság (Mezőgazdasági Kombinát) 
területén is volt egy önálló tűzoltóság, 
azaz területtel rendelkező létesítményi 
tűzoltóság. Ők rendelkeztek ténylegesen 
egy tűzoltó gépkocsival (fecskendővel), a 
vonulási területükhöz tartozott Irtáspuszta 
és Tagyospuszta is. 

Abban az időben Id. Tirhold József 
† Józsi bácsi töltötte be a parancsnoki 
tisztséget 1983-ig, Péter bácsi 1972 és 83 
között parancsnokhelyettesként, majd 
1983-tól a megszűnésig (kb. 1992-ig) pa-
rancsnokként ténykedett. A működésük 
alatt Szemeti Ferenc (tiszteletes) volt a 
pénztáros, majd Erl Péterné, elnök Stumpf 
Ferenc, titkár Prekob János, parancsnok-
helyettes pedig Szőllősi Ferenc. Az ifjúsági 
felelős Mráz Dezső tanár úr volt. 

A vonuló állomány létszáma 15 fő volt, 
5-5 önkéntest biztosított a három alapító 
egység. A vonuló személyzet (1-től 5-ig) 
tudta pontosan, mi a feladta, a 6-os 
vonuló, a tűzoltás vezetője, mindig a 
parancsnok volt. Az önkéntesek rendel-
keztek az akkori időnek megfelelő kép-
zettséggel, tűzvédelmi szak-, parancsnoki 
- és gép(szer)kezelői vizsgával. 

A döntéseket a testület mindig több-
séggel (51%) szavazta meg, a parancs-
nokok hozzájárulásukkal támogatták a 
döntés meghozatalát és azt betartatták 
a tagsággal. 

Az eszközök karbantartása, üzemben 
tartása a tagság mindennapos feladata 
volt. Az ellenőrzést, a tömlők nyomáspró-
báját, a porral oltók és eszközök érvénye-
sítését a még napjainkban is működő 
Periódus Gmk. (ma Kft.) végezte. Az ak-
kori oltóvíz lelőhelyek (patak, tó, tűzcsap 
hálózat) ellenőrzését és karbantartását a 
vízmű munkatársaival közösen végezték.

Arra a kérdésre, hogy előfordult-e em-
lékezetes káreset Környén, Péter bácsi 
először nemmel válaszolt, aztán a fele-
ségével közösen felidézték, hogy bizony 
volt avar és lakóépületi tűz, belvíz, sőt 
még gázrobbanás is. 

Több mint négy évtizeddel ezelőtt a 
tűzoltók valóban „csak” tüzet oltottak, 
műszaki mentés fel sem merült, hiszen 
– ahogy Péter bácsi fogalmazott - ak-
kortájt a közutakon még nem rohangált 
ennyi autó, nem történt ennyi baleset, 
mint most. 

Vonuló szerüket a tanács biztosította, s 
abban az időben elég modern gyorsbe-
avatkozónak számított a lublini Fabryka 
Samochodow Ciezarowych lengyel gyár 
egykori terméke, a „vörös kakas” Zuk.  
A tanács biztosította a szertárt, a gép-
járművet, s az előd testület felszereléseit 
is. A komoly gazdálkodásnak köszönhe-
tően pár év alatt lecserélték a tömlőket, 
speciális oltó módszernek számító (hab 
és por) oltó eszközöket vásároltak. A jó 
gazdálkodás mellé társult a gazdaságos 
raktározás is, mindig volt a szertárban 
habalapanyag 20 literes kiszerelésben. 

A veszélyes feladatellátáshoz hatal-
mas elismerés is társult, a vezetőtestület 
a versenyeken, hivatalos eseményeken 
büszkén öltötte magára a tűzoltó egyen-
ruhát, az ünnepi viseletet.

Joggal merül fel tehát a kérdés, ha 
ekkora megbecsülés és jó érzés kísérte 
az önkéntes tevékenységet, akkor miért 
hagytak fel vele?

Péter bácsi így emlékszik: a kilencvenes 
évek elején minden átalakult. A tanács-
ból önkormányzat, a Mezőgazdasági 
Termelő Szövetkezetből pedig Patár Zrt. 
lett, az ÁFÉSZ megszűnt. Így csak Környe 
Község Önkormányzata maradhatott 
volna a fenntartó, de a helyhatóság 
inkább csatlakozott a Tatabánya Városi 
Tűzoltósághoz (jelenleg: Komárom-Eszter-
gom Megyei Katasztrófavédelemi Igaz-
gatóság Tatabányai Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság). 

Közben a megszűnő munkahelyek 
miatt az elöregedő önkéntes tűzoltók 
más településekre ingáztak dolgozni, 
s már nem tudták tartani a hivatásos 
állománnyal szemben a korábban 
még gyorsabbnak számító vonulási 
időt. S a fiatalok köréből sem érkezett 
utánpótlás. 

1992-ben aztán megszületett a döntés: 
abbahagyják. Az egységnaplót és a 
pénzügyi naplót, valamint az önkénte-
sek által felhalmozott egymillió forintot 
átadták az épülettel és a benne levő 
értékes felszereléssel együtt az önkor-
mányzatnak. A teljes megszüntetés a 
bírósági ügyintézés miatt még pár évig 
elhúzódott. 

Köszönöm Erl Péternek, Péter bácsinak, 
hogy rendelkezésemre állt és válaszolt 
kérdéseimre.

Popovics Milán,  

a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

tűzoltó vezetője

Születésnapos Szabadidő Klub
Szűkösnek bizonyult a községi könyvtár 
olvasóterme a környei Művelődési Ház-
ban, ahol Fazekas Mária kezdeménye-
zésére gyülekeztek egyre többen, hogy 
csatlakozzanak a létrehozandó nyugdí-
jas klub alapító tagjaihoz. A jelenléti ívre 
végül – immáron az úgynevezett tükrös 
teremben – 31 aláírás került, a jelenlévők 
pedig kicsivel később arról is döntöttek, 
hogy a továbbiakban a Szabadidő Klub 
elnevezést viselje a civil kezdeményezés.

E zek a sorok a klub alakuló össze-
jövetele kapcsán születtek 2015 
januárjában, s bár akkor többen 

meglepődtek az érdeklődés lát tán, 
s maga az ötletgazda sem gondolta 
volna, hogy ilyen szép számmal csatla-
koznak, a mögöttük álló esztendő iga-
zolja: van igény a közös összejövetelekre, 
kirándulásokra.

A Fazekas Mária által előbb megál-
modott, majd életre hívott klub tehát 
immáron az első születésnapját is meg-
ünnepelhette, s egyre vastagszik az a 
könyv, amely a klubéletük mozzanatait, 
eseményeit rögzíti, hogy a további, tíze-
dik, sokadik jubileumi rendezvényeken 
jóleső érzéssel lapozgathassák, s idéz-
hessék fel a közös élményeket.

Az eltelt egy év alatt sem létszámuk, 
sem lelkesedésük nem csökkent: kéthe-
tente hétfőnként több mint harmincan ta-

lálkoznak a Művelődési Házban, s a szer-
dánkénti közös pilatesnek is tízen rend-
szeres résztvevői.Pannonhalma, Kisbér, 
Ászár, Császár, Várgesztes, Környebánya, 
Kecskéd, Majk, Székesfehérvár, Buda-
pest, Tata és Környe többször is – ezek a 
helyszínek is szerepeltek a tavalyi „menet-
rendjükben”. A 16 kiránduláson összesen 
336-an vettek részt, hazai pályán, azaz 
községünkben legkedveltebb kirándu-
lóhelyük a tó partja, pontosabban a 
szalonnasütés a tó partján.

Marika már az idei „útvonalterveket” 
is elkészítette, amiből nem hiányozhat a 

már említett szalonnasütés, a Tatai Vár, 
budapesti kiruccanás az Idegenvezetők 
Világnapja alkalmából, az agostyáni 
arborétum és komáromi fürdőzés.

A klub továbbra is várja mindazokat, 
akik egy vidám, összetartó, a kirándu-
lásokat szerető közösséghez szeretne 
tartozni. A csapat legközelebb február 
8-án, hétfőn 14 órától tartja összejöve-
telét a Művelődési Házban, ha valaki 
telefonon szeretne érdeklődni, Fazekas 
Mária a 20/256-4732-es számon érhető el, 
valamint e-mailen a marikafazekas56@
gmail.com címen.

(fotó: Rácz István tulajdona)
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Tavalyelőtt visszahódította, tavaly lecsúszott  
a Karácsony Kupáról a Vashíd

Legutóbb tavalyelőtt, azt megelőzően 
2011-ben, a Karácsony Kupa életre hívá-
sának 30. születésnapján vihette haza a 
Vashíd elnevezésű környei formáció a 
legfényesebben csillogó serleget. Bár 
2012 és 2013-ban is remekül szerepeltek 
a labdarúgók, rendre a második helyen 
végeztek. 2014-ben ismét felverekedték 
magukat a csúcsra, az óévben azonban 
csak a harmadik helyről sóvároghattak 
a kupa után.

D ecember 19-én hét, hazai, ta-
tabányai, kecskédi, kömlődi, 
szárligeti együttes küzdött két 

csoportban, körmérkőzések során a 
környei általános iskola tornatermében. 
Akadtak gólzáporos meccsek, de voltak 
kevésbé vérpezsdítőek is, mindemellett 
összességében majdnem 50 góllal több 
született, mint tavaly, a csapatok a mér-
kőzések során 154-szer rezgették meg az 
ellenfél hálóját. 

A Vashíd gárdája évről-évre lelkes 
szurkolótábort tudhat magáénak, ezút-
tal azonban a drukkereknek szomorúan 

kellett tudomásul venniük, hogy a cso-
portgyőzelmüket követően a kecskédi 
Halszem a döntetlennel végződő rendes 
játékidő után büntetőkkel, 4-3-as ered-
ménnyel kiütötte őket az elsőségért vívott 
küzdelemből. Így maradt számukra a 
bronzmeccs a Szárligettel, melyet sikerrel, 
6-4-es győzelemmel abszolváltak. A dön-
tőben az XXL Redőny és a Halszem pár-
baja során a játékvezető többször kény-
telen volt békebírói szerepet betölteni, 
míg a gólszerző nevének adminisztrálása 

miatt csupán négyszer akadt tennivalója: 
háromszor kecskédi név került a listára. 
A 34. Karácsony Kupa megszerzéséért 
tehát a Halszem csapatának gratulált 
az eredményhirdetéskor Török Mihály 
önkormányzati képviselő, főszervező.  
A második helyen az XXL Redőny végzett, 
míg a harmadikon a Vashíd. A kupagyőz-
tes csapat mezét viselte a Torna Kapusa, 
Grósz Károly, míg a mezőnyjátékosok 
közül Török Mihály (Vashíd, 11 gól) vehette 
át a Gólkirálynak járó serleget.   

Kedves Barátaim, Ismerőseim,  
Tisztelt Vásárlóim!

34 év után virágüzletem befejezte működését. 
Marosiné Andi üzlethelyiségében másik virágüzlet 
nyílt új vezetéssel, Simon Andrea volt kolléganőm 
közreműködésével, akinek köszönettel tartozom 
precíz, szép munkájáért.

Hálásan köszönöm, hogy ilyen hosszú időn 
keresztül megtiszteltek vásárlásukkal, bizal-
mukkal. Köszönöm, hogy részese lehettem 
életük fontos eseményeinek, osztozhattam 
örömeikben és bánatukban.

Szeretettel: „Virágos” Edit

Masszázs kupon akció!  
ajándékozza meg magát egy kis kényeztetéssel!

Környe, Beloiannisz u. 8. • Tel.: 06 30 274 4920
Szeretettel várok minden lazításra, gyógyulásra vágyót: 

Wéberné Kerper Eszter

a hirdetés felmutatója,  
amennyiben öt alkalom  
masszázst előre kifizet, 10%,  
tíz alkalom esetén 15%  
kedvezményben részesül.
a kupon 2016. március 31-éig váltható be!

Programok

FELHÍVÁS
Tisztelt Gazdálkodó!
Tekintettel arra, hogy sok esetben lejárnak a 2013-ban kiváltott őster-
melői igazolványok és 2015. december 31-én hatályukat vesztették, 
2016-ban nagy számú őstermelői ügyintézés várható. Ráadásul a 
megváltozott ügyintézés és a kártya alapú igazolványok bevezetése 
miatt nagy mennyiségű adatközlésre lesz szükség az Önök részéről. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor megjelennek a falugazdásznál 
őstermelői ügyintézés kapcsán, akkor pontos adatokat kell szolgáltat-
ni. Minden egyes használatukban lévő földterületet fel kell vezetni az 
alábbi bontásban:
 • helyrajzi szám
 •  területnagyság
 • használat jogcíme: saját tulajdon, bérelt, egyéb
 •  művelési ág
 • vetésszerkezet kultúránként
 • tervezett termékértékesítés kultúránként kg-ban megadva
 • állattartásra alkalmas épület helye, nagysága, férőhelye
 • állati termék értékesítés esetén az értékesített termékek köre kg-ban

Továbbá a jövőben csak úgy lehet igazolványt kiadni abban az eset-
ben, ha az ügyfél nem tud személyesen megjelenni az ügyintézésnél, 
hogy meghatalmazást hoznak magukkal, amely:
 • közokiratba foglalt
 • vagy kezelő háziorvos igazolása arról, hogy az ügyfél egészségi  
  á l lapota miat t nem tud megjelenni az ügyintézésnél , ebben  
  az esetben egy magánokiratba foglalt maghatalmazást kell hozniuk.

Katona Mária
falugazdász
Tel.: +36 70 489 3827
katona.maria@nak.hu

       

       2016. március 9. (szerda) 19 óra

Jegyek február 22-étől 
vásárolhatók hétköznapokon 

10.00 és 17.00 óra között 
1000 Ft-os áron, 

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 
500 Ft-ért.

Művelődési Ház – Környe, Alkotmány u. 1. (telefon: 34 473-091).

Honfoglalás
A Sziget Színház előadásában  
a környei Művelődési Házban  
február 18-án (csütörtökön)  

és 19-én (pénteken).
Jegyek 2000 Ft-os áron vásárolhatók  
a Művelődési Házban hétköznapokon  

10 és 17 óra között,  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1000 Ft-ért.

Főbb szerepekben:
Pintér Tibor, Buch Tibor, Makrai Pál, Kaszás Géza, Sipos Imre, 
Dancs János, Bencze Sándor, Békefi Viktória, Lőrincz Andrea, 
Mohácsi Márk.

A Sziget Színház ebben az 
évben is hű marad ahhoz a 
hagyományához, hogy év-
ről-évre új, nagyszabású, 
történelmi zenés darabot 
mutat be. A múlt év fergete-
ges sikere, a Trója után most 
igazi magyar témához nyúlt 
a színház. A mindenki által 
jól ismert Honfoglalás című 
magyar film most életre kel a 
színpadon is, parádés szereposztásban. A Honfoglalás című magyar rock-
opera feltárja a magyar honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi 
információkat, üzenve a mai fiataloknak, és a Kárpát-medencében élő 
összes magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a magya-
rok valódi történelmével. A produkció a legigényesebb zenei és prózai 
adaptáción keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással 
mutatja be a hét vezér hazatérését. A „Szállj, szállj sólyom szárnyán” 
című dal szerzői és Pintér Tibor, a darab rendezője, gondoskodnak arról, 
hogy az előadás feledhetetlen élményt nyújtson.

Hagyományőrző tollfosztás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe ismét szeretné 
feleleveníteni a régi idők fogla-latosságát, ezért szeretettel 
meghívja a környei fiatalokat a február 14-én vasárnap, 15 
órakor kezdődő hagyományőrző tollfosztásra a Közösségi és 
Tájházba.

Környén Krajcsirovits Henrik  
életmű kiállítása

„Hullámzó hegyek” címmel nyílik A Vértes Agorája köz-
reműködésével Krajcsirovits Henrik emlékkiállítás február 
12-én, pénteken 17 órakor a környei Művelődési Házban. 
A művész munkásságát Kövesdi Mónika művészettör-
ténész méltatja, a megnyitón közreműködik a környei 
Magyar Népdalkör.

Krajcsirovits Henrik festészetét a bánya, a bányászok élete 
inspirálta. A téma már a kezdeteknél megjelent az életműben. 
A bányászportré, a bányatáj, az ipari zóna az ő képein mindig 
pontosan és egyenesen az, ami: a bányász valódi hős, a maga 
szénporos, nehéz életével. Mint József Attila a külvárosban, ő itt van 
otthon, és így jut el odáig, hogy pályája csúcsán a várost övező 
Gerecse vonulatai ölelő karokká, védő anyaöllé válnak. Már az 
1960-as években, a bányász-téma erőteljes jelenléte során, a vá-
rosábrázolások során megjelent a hegy motívuma. A késői korszak 
képein a hegyet már nem a grafikus kontúrvonal védi, ekkor már 
pasztellal, lágyan rajzol a mester. 

A tárlat 2016. március 11-éig látogatható  
hétköznapokon 10 és 17 óra között,  
hétvégén rendezvények ideje alatt.

A résztvevőket bevezetik a tollfosztás rejtelmeibe, s számos 
érdekes történetet hallhatnak azoktól az emberektől, akik 
egykoron a téli estéiket ezzel töltötték. A tollas bálba mindenkit 
szeretettel, meleg teával és zsíros kenyérrel vár a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat!

Metszési bemutató

2016. február 20-án 9.30-kor szőlőmetszési bemutatót tart 
a Bánhidai Turul Kertbarát Kör Környén a Leshegyen. A be-
mutatót Dr. Sz. Nagy László egyetemi tanár tartja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Wéber István, a Kertbarát Kör elnöke  

(Tel.: 30/213-310)



Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

Az 1 százalékos felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe:     

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

Közérdekű információk

Javaslat tehető a díszpolgári címre!

Február 10-éig tehető javaslat a pol-
gármesternél a Környe Község Díszpol-
gári címére. A falu képviselő-testüle-
tének rendelete szerint a díszpolgári 
cím annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki 
valamely kiemelkedően jelentős mun-
kájával, vagy egész életművével mind 
a település, mind pedig országos, 
vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános elismerést szerzett, amely 
hozzájárul Környe jó hírnevének öreg-
bítéséhez. 

Környe fejlesztéséért kiemelkedően 
dolgozot t, gazdasági, kulturális és 
tudományos téren maradandó alko-
tásaival emelte vagy elősegítet te a 
település fejlődését, lakosságának 
kulturális és gazdasági előrehaladá-
sát, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként köztisz-
teletben áll. Az elismerés odaítéléséről 
a képviselő-testület dönt, a díszpolgári 
cím a március 15-i, nemzeti ünnepen 
kerül átadásra. A javaslatokat febru-
ár 10-éig a polgármester@kornye.hu 
e-mail címre, vagy a Polgármesteri 
Hivatalba lehet eljuttatni.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői foga-
dóóráját február 8-án, hétfőn tartja  
17 és 18 óra közöt t a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában. A kép-
viselőhöz mindazok fordulhatnak, akik 
segítséget, vagy tájékoztatást szeret-
nének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Továbbképzés miatt  
szünetel a rendelés  

a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József február 9-étől 12-éig 
továbbképzésen vesz részt, ezért ez idő 
alatt szünetel az orvosi rendelés a Rá-
kóczi úti Szent Rókus rendelőben, 12-én 
nővéri ellátás sem lesz. A betegek sürgős 
esetben Dr. Bublovics Péterhez fordulhat-
nak az I. számú Háziorvosi Rendelőben 
(Beloiannisz u. 30., telefon: 473-064, 
20/965 4373). 

Felhívás!

Tisztelt Környeiek!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat sze-
retné feleleveníteni azt a hagyományt, 
hogy amikor ,,a harangok Rómába 

„Értetek, Nebulókért!”  
Alapítvány

Adószám: 18607932-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok  
Alapítvány

Adószám: 19144830-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvodás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 55.

Környebányáért  
Alapítvány

Adószám: 18615283-1-11
2851 Környe,  

Környebánya telep 9/4

Környei Horgász  
Egyesület

Adószám: 18608524-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környe  
Sportegyesület

Adószám: 19890634-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány  
Táncegyüttes

Adószám: 18603921-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

mennek" a fiatalok kereplőkkel pótolják 
a harangszót. Kérjük, aki kereplővel ren-
delkezik, jelezze ezt az alábbi telefon-
számon: 30/213-7310. Köszönettel: Wéber 
István, NNÖ elnökhelyettes  

Iskola – hírek, programok

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai a félévi 
bizonyítványaikat január 28-án veszik 
át, 29-én nem lesz tanítás. Február 2-án 
lesznek a félévi szülői értekezletek, az alsó 
tagozatos diákok szüleit 16.30-tól, a felső 
tagozatos tanulók szüleit 17.30-tól várják 
az intézményben. Az Iskolai Farsangot 
február 6-án (szombat) rendezik meg.  

Téli útüzemeltetés

Az önkormányzat a kezelésében lévő 
belterületi utak kereszteződéseibe a 
megszokottak szerint zsákokban kihe-

lyezte a síkosság-mentesítővel kevert 
fűrészport, felkészülve ezzel a téli útüze-
meltetésre. Ha az időjárási viszonyok 
megkívánják, csúszásveszélyt tapasz-
talnak, a belesetek megelőzése érdeké-
ben kérjük, használják, szórják ki az útra! 
Kérjük továbbá, amennyiben elfogy, 
jelezzék az 573-100-as telefonszámon, 
vagy Varga Sándornak a 30/7681625-ös 
számon. 

Az önkormányzat egyben felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok 
előtti járdaszakaszokon a tulajdonos, 
illetve a használó kötelessége gondos-
kodni a hó eltakarításáról és a síkos-
ság-mentesítésről. Az önkormányzat 
kéri továbbá, hogy havazás idején az 
autótulajdonosok gépjárműveikkel 
ingatlanuk udvarán, illetve a kapube-
járókban szíveskedjenek parkolni, mert 
az út szélén álló autók akadályozzák a 
hótoló traktort a munkavégzésben.


