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Idősek Karácsonya 
Idén közel ötszáz 70 év feletti idős embert 
ajándékozott meg karácsony közeledtével 
a környei önkormányzat személyenként 
egy-egy négyezer forint értékű vásár-
lási utalvánnyal. Az utalvány mellett a 
legszívhezszólóbb, legszemélyesebb és 
legbecsesebb ajándékot, a falu apraja és 
nagyja szeretettel összeállított ünnepi mű-
sorát az Idősek Karácsonya ünnepségen 
vehették át a Művelődési Házban. 

H agyományosan zsúfolásig megtelt 
a Művelődési Ház színházterme, 
ahol az Idősek Karácsonya ren-

dezvény vendégeit Beke László polgár-
mester köszöntötte, s a környei otthonok-
ba második alkalommal eljutó Betlehemi 
Szeretetláng kapcsán így fogalmazott: 
a lángot idén megyénkbe a felvidéki 
cserkészek vezetője hozta el. Ezzel is 
kifejezve összetartozásunkat, azt, hogy 
milyen fontos számunkra egymás szere-
tete és az, hogy béke legyen az emberek 
között. Sajnos a hírekben láthatjuk, hogy 
az élet szinte minden területén, legyen szó 
testvérekről, családról, településről, egy 
országról, vagy különböző nemzetekről, 
vallásokról, milyen szükség van a békére, 
a szeretetre. Az a láng, amely sok környei 
család asztalán most is ott világít, egy 
szimbólum. Akkor válhat valóban a béke 

lángjává, ha hiszünk benne. Az adventi 
időszak pedig, talán a legalkalmasabb 
időszak arra, hogy higgyünk benne, hi-
szen ilyenkor sokkal jobban odafigyelünk 
társainkra, ilyenkor sokkal könnyebben 
megnyílnak a szívek. A polgármester 
azt kívánta, hogy az idei karácsonykor a 
szeretet lángja hozza el a falu lakói szá-
mára mindazt a sok szépet és jót, melyért 
meggyújtották Betlehemben, és a béke 
és szeretet, amely széppé és igazzá teszi 
a karácsonyt, maradjon velünk egész 
életünk során.

Beke László köszöntőjét követően a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde kamarakó-
rusa olyan karácsonyi énekeket kötött 

csokorba és nyújtott át a vendégeknek, 
amelyek a szeretetről, a csodavárásról, 
az ünnepi esték megható pillanatairól 
szólnak. A Német Nemzetiségi Dalkör is 
karácsonyi énekekkel ajándékozta meg az 
jelenlévőket. Összeállításukban az 1955-ös 
születésű holland csodagyerek színész és 
énekes Hendrik Nikolaas Theodoor Simons, 
művésznevén Heintje egyik híres, az „Aber 
Heidschi Bumbeidschi” című dala is fel-
csendült, majd a karácsony hírnökeként kis 
angyalok érkeztek. A Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport, a Szent 
Család és 12 kis angyalka népesítette be a 
színpadot, s csalt mosolyt az arcokra.

Évet zártak a polgárőrök, tűzoltók
Mivel a tisztújító közgyűlését már koráb-
ban megtartotta a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a december 
22-ei összejövetelük a hivatalos formulá-
kat mellőzve, valóban karácsonyváró han-
gulatban és tartalmas évértékeléssel telt. 

A z összejövetelt – többek között – 
megtisztelte jelenlétével Sikrai Attila 
tűzoltó alezredes, polgárvédelmi 

főfelügyelő, Pongráczné Bella Edina tűzoltó 
őrnagy, Janky Róbert parancsnok, Török Mi-
hály önkormányzati képviselő, Bartis Gábor 
és Erl Attila körzeti megbízottak, valamint 
Szkubánné Hegyi Julianna, a Tatai Polgár-
őrség és Gyurcsek Tamás a Kocsi Tűzoltó 
Egyesület elnöke.

Bene Zsolt elnök rövid köszöntőjét Janky 
Róbert visszatekintése követ te, hiszen 
– mint mondta – ha már önkéntes tűzol-
tókról van szó, akkor úgy érzi, beszélni kell 
a tűzoltóság kialakulásának történetéről, 
melynek gyökerei az ókori Rómából ered-
nek, ahol jellemzően fából készültek az 
épületek, s a városban gyakran pusztított 
tűzvész. A magyarországi tűzoltó szövet-
ség megalapítása Gróf Széchenyi Ödön 
nevéhez köthető, aki az 1860-as években 
járt Londonban, ahol jól szervezett tűzol-
tósággal találkozott, ezért be is lépett a 
szervezetbe, majd a tapasztalatszerzés 
után 1869-ben az akkor létező honi tűzoltó 
egyesületekkel megalapították az Orszá-
gos Tűzoltó Szövetséget. 

A parancsnok a történeti múltidézés után 
a két szervezet közötti együttműködés kap-
csán a környei önkéntesek egyik legfőbb 
erősségeként a helyismeretet és helyben 
létet emelte ki. Említette a 2013-as rendkívüli 
havazást is, amikor az erőiket az autópá-
lyára kellett koncentrálni, s a településekre 
várt, hogy saját helyzetüket megoldják. 

A legfontosabb dolog, hogy helyben 
vagytok, sokkal jobban ismeritek a telepü-
lést, mint bárki más – csatlakozott az előtte 
szólóhoz Sikrai Attila, aki a hóhelyzet mel-
lett a villámárvizeket említette, melyekből 
az eltelt években „becsületesen” kapott 
Környe és bizony nem kis feladat várt az 
önkéntesekre. 
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Egy születésnap margójára

Évet zártak a polgárőrök, tűzoltók
…folytatás az első oldalról

A mondandóm két részből áll. Az egyik 
a gratuláció, a másik a köszönetnyilvá-
nítás – hangzott el Bartis Gábor rendőr 
főtörzszászlóstól, aki röviden így summázott: 
Zsolt, jó kis csapatot hoztatok össze! Szerin-
tem az átlag életkor itt a legalacsonyabb 
az országban: fiatalok, agilisak, tettre ké-
szek, és örömteli, hogy sok a lány. 

Környe nem kis település. 2010 -ben 
volt egy árvizünk, 2011-ben egy földren-
gés, 2012-ben a sárlavina, 2013-ban a 
hóhelyzet. Ekkor mondtam, hogy talán 
még egy meteor hiányzik a környei tóba... 
A forgalomról nem is beszélve. Az kataszt-
rófa – fogalmazott humorral fűszerezve a 
körzeti megbízott, aki azt sem titkolta: nem 
tudja, hogy az egyesület tagjai nélkül hogy 
birkózna meg a feladatokkal. Említette az 
ünnepekhez, programokhoz kapcsolódó 
rendezvénybiztosításokat, kiemelten a 
sörfesztivált, s az utóbbi időszak baleseteit. 
Bartis Gábor az Év Polgárőr Egyesülete cím 
elnyerése kapcsán is kifejezte gratulációját, 
s azért is, mert úgy tapasztalja, hogy ha 
történik valami a faluban, akkor már nem 
feltétlen a 112-es telefonszámot tárcsázzák 
az állampolgárok, hanem gyakran a pol-
gárőröket. Márpedig ez nagy dolog, mert 
ez a bizalom és az elismerés jele! – hangzott 
el hozzászólásában.

Az őt követő Török Mihály nem kívánt 
ismétlésekbe bocsátkozni, hiszen – mint 
mondta – a legfontosabb elismerő gon-
dolatok előtte már elhangzottak. Nagyon 
sokat dolgoztok ezért a községért. Való-
ban, minden rendezvényen ott vagytok, s 
remélem, a jövőben is számíthatunk rátok. 
Csak gratulálni tudok, és bízom benne, 
hogy az önkormányzat a továbbiakban is 
ugyanolyan mértékben tudja támogatni 
az egyesületet, mint eddig tette – fejezte ki 

köszönetét az önkormányzat és a testület 
nevében a képviselő. Az évzáró programon 
tanúsítványt vehetett át az alapfokú önkén-
tes tűzoltó képzést elvégző Pula Ákos, Rostás 
Péter, Rostás Zsuzsanna és Rózsa Máté.  
A 2016-os évben végzett kiemelkedő egye-
sületi tevékenységének elismeréseként 
ajándéktárgy és emléklap elismerésben 
részesült Hartman Alex József, Rózsa Máté, 
Virágh Dávid, Hartman Ivett Mária, Szabó 
Karina, Bakos Martin és Virágh Csaba.

Idősek Karácsonya
…folytatás az első oldalról

Az általános iskola kórusának előadása 
után a negyedikes tanulók léptek színre 
„A kis gyufaárus lány” című mese feldol-
gozásával. Bár Andersen majdnem két 
évszázada vetette papírra a megható 
történetet, ma is időben és térben bárhol 
játszódhatna...

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetisé-
gi Bizottsága hagyományosan az Idősek 
Karácsonya keretében fejezi ki köszönetét 
mindazok számára, akik önzetlen tevékeny-
ségükkel segítséget nyújtanak a község kul-
turális, hagyományőrző rendezvényeinek 
szervezéséhez, lebonyolításához. Vadász 
Éva elnök és Takácsné Eichhardt Emma az 
ünnepségen Baracskai Viktor, Bernhardt 
Tivadar, Hruby Zoltán, Stamler Dezsőné, 
Szemeti Csaba, Popovics Milán, Pankotai 
Klaudia, Magda Gina, Szalai Tamás, Hoffart 
Ákos, Hartman Alex, Virág Dávid, Magosi Ju-
dit, Magosi Kitti, Vanya Balázs, Csík Sándor, 
Kovács Imréné, Salamon Gyöngyi számára 
fejezte ki köszönetét. A Környe Sportegye-
sületben nyújtott áldozatos munkájáért Süli 
István Árpádné vehetett át jutalmat.

Abban a megtiszteltetésben volt ré-
szem, hogy községünk Polgármestere 
felkért ennek a lapnak a szerkesztésére. 
Örömmel mondtam igent. Sokuknak 
talán ismerős a lap címe, ez nem vé-
letlen, hiszen 2001-ben már egyetlen 
próbaszámot megélt ez az újság, csak 
akkor támogatás hiányában nem tudtuk 

Az ember teszi a dolgát, és nem azért, 
hogy valaha is elismerést várjon el. És 
mégis, ha ez megtörténik, az valami 
egészen felemelő, semmihez nem ha-
sonlítható érzés. 

V annak az életben olyan pillana-
tok, melyek beleégnek az agyunk-
ba, és soha nem felejthetők. Ilyen 

pillanat részese voltam a községi kará-
csonyi ünnepségen, amikor Beke László 
polgármester úr a színpadra szólított, és át-
nyújtott számomra két csodálatos kötetet, 
melyben az egykor általam megálmodott 
KÖRNYEI HÍRHOZÓ egyetlen számot meg-
élt 2001-es próbaszáma, valamint a 2006-
2016-ig megjelent valamennyi száma 
bele van kötve. Értéke felülmúlhatatlan a 
benne rejlő, elmúlt 10 év történése miatt, 
és azért is, mert összesen két példányban 
készült el, a másik példánya a Községi 
Könyvtárban található. 

Egyfajta helyi krónikásként osztottam 
meg sok írást Kedves Olvasóimmal min-
den hónapban, hiszen számomra nem 
munka, hanem öröm és kikapcsolódás 
az írás. Meglepetésem határtalan volt, 
mert egyáltalán nem számítottam rá, és 
hogy megkaptam a „harmadik gyerme-
kem” ilyen formában egyberendezve, 
nem tudom kifejezni hálámat és boldog-
ságomat. Kevés szebb ajándékot tudnék 
elképzelni! Köszönöm tiszta szívemből! 

A meglepetés azért is volt nagy, mert 
bevallom teljesen megfeledkeztem a 
Hírhozó születésnapjáról, pedig sok-sok 
évig, minden év a decemberében „fel-
köszöntöttem” mindannyiunk hírhozóját.

Tíz év sok idő egy község életében. 
Bevallom az ünnepek alat t minden 
vendégem, családtagom boldogan la-
pozgatta a kötetbe rendezett 10 + 1 évet 
rejtő Hírhozó anyagát fel-felkiáltva, amikor 
felfedezték magukat, ismerőseiket, bará-
taikat, egy-egy jeles eseményt. Tudatosult 
bennük, hogy amit a kezükben tartanak 
az nem más, mint Környe életének jegy-
zőkönyve, lenyomata. Megható végigla-
pozni és felidézni mindazok gondolatait, 
látni őket a képeken, akik sajnos már 
nem lehetnek köztünk, a díszpolgáraink 
életútját, a falu fejlődését, az intézmé-
nyek munkáját, az emberek hangulatát, 
a négyévenkénti képviselőválasztások 
menetét, az indulók névsorát és a meg-
választott elöljáróságot, és sorolhatnám 
sokáig mindazt, amit rejt a két kötet. Az idő 
múlását semmivel sem lehet mérni, mint 
gyerekeink, unokáink növekedését látva, 
ami szintén szívmelengető ledokumentál-
va, visszalapozva az újságot. 

2001-ben a megálmodott lap egyetlen 
számot élt csak meg sajnos, az akkori vezetés 
nem látott benne rációt, lehetőséget. Kiadá-
sának az lett volna a feltétele, ha a benne 

elhelyezett kérdőívet a lakosság 50 százaléka 
visszajuttatja a Hivatalba „igen, kell ez az 
újság”, kinyilatkoztatással. Az embereket tud-
valévő, hogy más, fontosabb dologban sem 
lehet nagyon megmozgatni, nem egy ilyen 
– sokak által semlegesnek vélt – témában. 

Öt év Csipkerózsika álom után egy 
Idősek napi rendezvényen történt beszél-
getés során merészkedtem felvetni Beke 
Lászlónak, az alig pár hete beiktatott új 
polgármesterünknek, hogy mi lenne, 
ha újra megpróbálnánk feléleszteni az 
újságot, és sok-sok hasznos információ-
val látnánk el ilyen formában a Kedves 
környeiket. Mindig hálás szívvel gondolok 
vissza a hozzáállására, hogy bízott ben-
nem és segítette munkámat. Így született 
meg a környeiek karácsonyi ajándéka, 
hiszen karácsonykor vehették kezükbe 
a próbaszámot, ami akkor, és azóta is 
ingyen kerül mindenki postaládájába 
Környén és a külterületeken egyaránt. 
Aztán az évek folyamán egyre bővültek 
az oldalak, egyre több volt az információ, 
a történés a községben, hónapról-hó-
napra öröm volt mindig, amikor elkészült 
egy szám kézirata, melyet Csémy Károly 
öntött formába és Jávor Zsolt jóvoltából 
kelt életre, kézzelfogható újsággá. 

Ahogy fejlődött a falu, egyre több 
esemény, rendezvény, történés várt arra, 

hogy közvetítsük Önöknek, amit már nem 
igazán tudtam volna követni, 100 százalé-
kosan megírni munka mellett. Örvendetes 
volt, amikor Salamon Gyöngyi vette át ezt 
a feladatot, hogy havonta újra- és újra 
megszülessen a lap. Átvállalta a felelős-
séget, a szerkesztés szép, ám sok gonddal 
járó munkáját, és azóta is minden helyi 
megmozdulásról hitelesen, nagy-nagy 
szeretettel tudósítja a Kedves Olvasót, írja 
tovább a helyi krónikát, emlékezetes fotók-
kal ellátva. Jómagam sem lettem hűtlen 
„harmadik gyerekemhez”, de immáron 
kicsit lazábban, hátradőlve „csak” az a 
feladatom, hogy írjak, hogy Önöknek átad-
jam a gondolataimat, azon helyi emberek 
életútját, élettörténetét, akik példaértékűek 
lehetnek mindannyiunk számára.

Kívánok ennek az újságnak sok-sok 
megélt további megjelenést, Kedves 
környeieknek pedig, hogy olvassák 
szeretettel, forgassák hasznosan, hiszen 
rengeteg munka van mögötte, amíg az 
olvasható változata megszületik. Min-
denkinek szívből ajánlom, hogy szabad-
idejében üljön be a könyvtárba és kicsit 
repüljön vissza az időben, emlékezzen a 
múltra, vagy elevenítse fel a sok-sok helyi 
eseményt a kék kötésbe csomagolt kró-
nikáskönyv segítségével. 

Varga Kati

folytatni a kiadását. Fogadják egyfajta 
ajándékként az ünnepek előtt a Környei 
Hírhozót, forgassák hasznosan, vegyenek 
részt a szerkesztésében a tartalom össze-
állításában az elkövetkezendő időben. 
Varga Katalin 2006 decemberében írt így a 
Környei Hírhozó hasábjain. A lap tehát idén 
10 esztendős, de ha a 2001-es próbaszá-
mot is tekintjük, akkor másfél évtizedes. 

Az eddig megjelent lapszámokat e szép 
évfordulóra az önkormányzat kötetbe 
köttette, s az ünnepségen Beke László 
polgármester átadta az életre hívójának, 
Varga Katalinnak, aki meghatódva mon-
dott köszönetet „harmadik gyermekéért”. 
Az évtized valamennyi számát felölelő két 
kötet természetesen a Községi Könyvtár-
ban is elérhető, megtekinthető. 
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Iskolai karácsony
Számos ének, dal fogalmazta már meg a 
karácsony, a legszebb ünnep szépségét. 
Ezekből készültek egy csokorral, s nyúj-
tották át a jelenlévőknek az énekkarosok 
Szarka Katalin felkészítésében az iskola 
karácsonyi ünnepségén. 

A Művelődési Házban a gyönyörűen 
feldíszített karácsonyfa, az ének-
karosok dalai idézték a családok 

otthonát, a szenteste meghitt hangulatát, 
s a közismert karácsonyi dalok mellett két 
filmzenei részlettel is megajándékozták tár-
saikat, pedagógusaikat az énekes diákok.

Szívfacsaró, a karácsony varázsát még-
sem nélkülöző műsorral léptek színre a 
negyedikes gyerekek Horti Károlyné és 
Vági Erika felkészítésében. Andersen me-
séjét, „A kis gyufa árus lány” torokszorító 
történetét álmodták újra, és öltöztették 
fel új köntössel, hiszen a mese máig sem 
veszített aktualitásából, s az aprócska lány 
időben és térben bárhol élhet... Hiába két 
évezred átélt háborúi, viszontagságai, kis 
gyufaárusok a mai napig vannak. Elég, ha 
a televízió és a rádió híreit hallgatjuk, vagy 
saját kis világunkban körülnézünk... A mese 
pozitív üzenete a kislány végtelen hite: Kell 
ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár…

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 és Takácsné 
Eichhardt Emma bizottsági tag Mucsi Ákost 
a megyei atlétikai versenyeken, Sternhardt 
Rékát a megyei, országos görkorcsolya 
versenyeken, Budai Leventét a megyei, 
országos, nemzetközi Zen Bu Kan kempo 
versenyeken elért kimagasló eredménye 
elismeréseként részesítette ajándékban. 
Jutalmat vehetett át Benkő Lili az énekkar-
ban nyújtott kimagasló tevékenységéért, 

valamint ő tervezte az önkormányzat által 
adventre készíttetett bögrét. Elismerésben 
részesültek az intézmény Ökoiskola prog-
ramját segítő pedagógusok, Goór Brigitta, 
Láng Éva, Magyarits Katalin, Pulayné Fekete 
Magdolna, Sárköziné Kovács Mária és 
Staudinger Ágota, illetve az iskola színjátszó 
csoportja. A diákok előadásaikkal évek 
óta rendszeresen fellépnek a faluban, 
de darabjaikat szívesen adják elő más 
településeken is, ahol szintén fergeteges 
előadásokkal örvendeztetik meg nézőiket.

Mit szeretnék karácsonyra...
Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 
ami a miénk... Beteljesíteni, felfedezni 
azt, ami a miénk... Gondoljunk eltávozott 
és a távollévő szeretteinkre is, akik nem 
lehetnek velünk! Így fogadjuk az élet 
ajándékát, amelyből mindenki egyformán 
részesülhet. Ez az ajándék nem más, mint 
a szeretet… – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Svétecz László önkormányzati 
képviselő a környebányai közös karácso-
nyi ünnepség résztvevőit.

A Közösségi Ház ezúttal is zsúfolásig 
megtelt, a helyiek mellett hagyo-
mányosan érkeztek Vértessomló-

ról és Várgesztesről is az együttműködő 
nyugdíjas szervezetek képviselői, s az 
ünnepség ezúttal is igazolta, hogy össze-
fogással már-már nem létezik lehetetlen, 
s hogy szeretettel valóban széppé lehet 
varázsolni az ilyen alkalmakat. Nem kell 
hozzá más, mint ízlésesen megterítet t 
asztal, szívből, szeretettel készített finom 
falatok, szívből jövő, gyönyörű karácsonyi 
versek, a szállást kereső szent család járása, 
mint karácsonyváró ájtatosság, citera- és 
énekszó, meghitt Betlehemi játék, vidám 
és keserédes dalok. Mind-mind feledtetik a 
mindennapok gondjait… és valóra váltják 
az ünnepségen elhangzott vers sorait: Mit 
szeretnék karácsonyra? Csillogó szemű 
gyermekeket, unokákat látni, ajándékot 
bontogató, pici kezeket imádni. Ünnepi 
hangulatban hallgatni unokák kacaját, 
eszembe juttatva gyermekkorom boldog 
pillanatát...

De nem csupán ezt az estét, a kará-
csony napjait is megszépíti az összefogás 
a rászoruló családok számára. A gyerekek 
az Éjféli Kiáltás Misszió közreműködésé-
vel Németországból és Svájcból kaptak 
ajándékcsomagokat, melyeket a misszió 
képviseletében Kántás János ezekkel a 
gondolatokkal nyújtott át: nagy szeretet-
tel hoztuk az ajándékot, s kérem, hogy a 

megajándékozottság érzése legyen része 
a mindennapjainknak. Hiszen Jézus Krisztus 
2 ezer évvel ezelőtt megszületett, mert Isten 
elküldötte őt. Azt mondja az Isten igéje: úgy 
szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát 
adta érte, hogyha valaki hiszen őbenne, el 
ne vesszen. Nagyon szép, hogy egy évben 
egyszer megemlékezünk róla, de ezt hétről 
hétre, napról napra meg kellene tennünk. 
Erre törekedjünk ebben a rohanó világban, 
amikor a szeretet szinte már nagyítóval 
keresendő az emberek között.   

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzeti-
ségi Bizottság nevében a környebányai 
ünnepségen Vadász Éva elnök és Svétecz 
László képviselő közösen nyújtott át elisme-
rést mindazok számára, akik a kulturális 
események létrejöttét rendszeresen ön-
zetlenül segítik, szervezik, vagy résztvevői 
azoknak. Elismerésben és jutalomban 
részesült Bozó Kucskár Anikó, Bolemányi 
Magdolna, Hosszúné Horváth Mária, Badó 
Szilvia, Lukácsi Margit, Szénási Edina, Fehér 
László, Feketéné Hastó Elvira, Özv. Horváth 

Istvánné, Beck Enikő, Szénási Csilla, Fehér 
Fanni és Fehér Kitti. 

Az esztendő végéhez közeledve Svétecz 
László a Környebányáér t Alapítvány 
nevében és támogatásával minden ka-
rácsonyi ünnepségen köszönetét fejezi ki 
azok számára is, akik évközben segítették 
Környebánya közösségi életét. Ez alkalom-
mal 16 személynek mondott köszönetet és 
nyújtott át ajándékot az önzetlenül, a köz 
érdekében végzett feladatok ellátásáért. 
Munkahelyi elfoglaltsága miatt nem le-
hetett az ünnepségen személyesen jelen 
Dodonka Anna, aki „Az év mecénása 
oklevelet” nyerte el. A Németországban 
oktató pedagógus évek óta támogatja 
az alapítványt és lehetőségeihez mérten 
segíti a környebányaiakat. A képviselő az 
ünnepségen Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet 
részére is köszönetét fejezte ki. A hölgy 
– a többi között – vásárlási utalvánnyal, 
ruhaneművel, élelmiszerrel, ágyneművel 
ajándékozta meg a legszegényesebb 
körülmények között élő családot.  

Vackorkarácsony

A Vackor Óvoda és Bölcsőde idei ka-
rácsonyi ünnepélyét is már hosszas 
készülődés előzte meg. Az óvoda-

pedagógusok folyamatosan díszítették az 
óvodát a gyerekekkel együtt, ráhangolódva 
az ünnepre. Készültek a karácsonyi díszek, 
ajándékok a szülőknek. Gyakran finom 
mézeskalács illat lengte be az óvodát, 
karácsonyi dalok hangjai szűrődtek ki az 

ajtókon. December 16-án ellátogattunk a 
templomba, megcsodáltuk a betlehemet, 
közösen karácsonyi dalokat énekeltünk 
orgona kísérettel. Közös karácsonyi ün-
nepélyünket az aulában rendeztük meg.  
A csodaszép karácsonyfánk mellett han-
gulatos mesejátékot adtak elő a nagycso-
portosaink. Természetesen közös énekléssel 
és a szeretet lángjának tovább adásával 

fejeződött be a rendezvény. Ezután minden 
csoport megkereste a fa alatt ajándékait. 
Ebben az évben is csoportonként 70 000 Ft 
értékben kaptak játékokat, mesekönyveket 
a gyerekek. Az óvodának és a bölcsődének 
a fenyőfákat az előző évekhez hasonlóan 
Reichnach György ajánlotta fel.  Köszönjük  
az itt dolgozók és óvodásaink nevében.

Nikáné Vadász Erzsébet óvodavezető
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása...

Másodszor érkezett Környére a Betlehemi Láng
December 18-án második alkalom-
mal gyúlhatott fel számos környei 
otthonban a Betlehemi Békelángtól 
az adventi koszorú negyedik gyertyá-
ja. A Szeretetlángot Környe nevében 
Beke László polgármester vette át 
16-án a héregi átadási ünnepségen, 
majd Nagy Péter tiszteletessel adta 
tovább másnap mindazoknak, akik 
szerették volna hazavinni, hogy fé-
nyével együtt a béke is beragyogja 
az otthonukat.

1 986-ot az ENSZ a béke évévé 
nyilvánította, s ekkor döntöt-
tek úgy a bécsi cserkészek, 

hogy megajándékozzák a világot: 
elmennek Betlehembe és Jézus szü-
lőhelyéről, a Születés Templomában 
égő örökmécsesről elhozzák a béke, 
a szeretet lángját Bécsbe, ahonnan 
a világ különböző országainak cserkészei 
továbbviszik. A láng Magyarországra 
először 2008-ban érkezett Gödöllőre, s 
idén második alkalommal térségünkbe, 
Héregre, melynek katolikus templomában 
Környe nevében Beke László polgármester 
vette át a hagyományos környei sváb ru-
házatot viselő Hartman Ivett és Popovics 
Milán kíséretében. Idén egy kicsit kalando-
sabb volt a láng útja. A héregiek elhozták 

Gödöllőről, de az ünnepségen nagy 
meglepetésben volt részünk: a felvidéki 
cserkészek vezetője is eljött a Héregre, s 
hozta a lángot. Így amely most itt Környén 
világít, a Felvidéken keresztül érkezett 
Betlehemből Környére. Ez szimbolikusan 
nagyon sokat jelent nekünk, hogy a ha-
táron túli magyarok hozták el ide a béke 
lángját – fogalmazott a polgármester a 
láng környei átadási összejövetelén a falu 

karácsonyfájánál, s azt kívánta, hogy 
a fényének melege hozzon minden 
család életébe szeretetet és békét, s 
ne csak karácsonykor.

Nem az erősek, nem a hatalmasok, 
nem a hivatásosok, nem a sikeresek, 
hanem a gyengék örvendeznek az 
Úrban... Azok a kicsik, gyengék, sokak 
szemében senkik a boldogok, akik 
megtapasztalták, hogy az Úr mun-
kálkodik, és akik vágynak arra, hogy 
ezt a csodát megosszák egymással – 
szólt a Művelődési Ház előtt gyülekező 
gyermekekhez, felnőttekhez Nagy 
Péter tiszteletes, azt kérve, hogy az ott-
honokban pislákoló Betlehemi Láng 
mindenkit emlékeztessen a történetre: 
Mária és Erzsébet adventjére, akik 
gyengén, elesetten és megvetetetten 
is mertek bízni Isten ígéretében. A mi 
mindennapjainkat és karácsonyi 

ünneplésünket is töltse el ez a reménység, 
tudván, hogy Isten ígéretei valóságosak 
és igazak, hiszen megmutatta: ő akkor 
és most is úgy szereti ezt a világot, hogy 
képes Egyszülött Fiát adni azért, hogy akik 
hisznek Őbenne, azok el ne vesszenek, 
hanem örök életük legyen. Ennél nagyobb 
boldogságunk pedig soha nem lehet! 
– zárta gondolatait a tiszteletes a láng 
átadása előtt.

120 csomagot állítottak össze

L iszt, tészta, pudingpor, háromféle konzerv, kakaó, szaloncukor, 
sárgaborsó, tarkabab, mézes puszedli, porcukor, kivi, man-
darin, banán, narancs – összességében nagyjából 200 ezer 

forintot fordított a Vöröskereszt környei alapszervezete ezen tartós 
élelmiszerek, édességek, gyümölcsök beszerzésére. A napokban 
élelmiszerekből 100, a gyümölcsökből 20 csomagot állítottak össze 
és jutattak el egyedülálló nyugdíjasokhoz, gyermeküket egyedül 
nevelő szülőkhöz, nagycsaládosokhoz. A csomagokból természe-
tesen jutott Tagyosra, Irtásra, Szentgyörgypusztára, Környebányára 
és a Homokdűlőbe is. Mint Andor Ildikó titkártól megtudtuk, a 
Művelődési Ház 2016. januári jótékonysági könyvvásárából 59 ezer 
forintjuk gyűlt össze, s a novemberi Advent-elő programra készített 
süteményeik is kelendőnek bizonyultak, hiszen az adományládájuk 
a rendezvény végén több mint 64 ezer forintot rejtett.  A vállalkozók, 
vöröskeresztes tagok felajánlásai sem maradtak el, így sikerült idén 
is ilyen szép mennyiséget bevásárolniuk és szétosztaniuk a kevésbé 
jómódúak között.  A Vöröskereszt környei szervezete ezúton köszöni 
valamennyi támogató és önkéntes segítségét, akik adománya-
ikkal, munkájukkal hozzájárultak embertársaik Karácsonyának 
megszépítéséhez! 

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

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

95 esztendős
Erdei Józsefné sz. Karnucs Katalin (január 16.)

90 esztendős
Nagy Istvánné sz. Bagi Margit (január 30.)

85 esztendős
Wéber János (január 1.) 

Szabó Zsigmondné sz. Marosi Mária (január 1.)
80 esztendős

Cseh József (január 14.) 
Geracsek Alfrédné sz. Macher Mária (január 18.) 

Kleiner Mihályné sz. Dóczy Mária (január 19.)
75 esztendős

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

Krajcsir György (január 26.)
70 esztendős

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

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

Varga Rezső Imréné sz. Hataier Terézia Franciska  
(január 12.)

Balázs Mihályné sz. Kiss Julianna (január 18.)

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

Czinczki Csaba és Vanya Melinda  
kislányát Dorkát,

Papesch Ádám és Falusi Alexandra  
kislányát Jázmin Annát,

Tóth-Pál János és Kurcz Edina  
kislányát Petrát,

Rezes Attila és Karnuts Katalin  
kislányát Titanillát,

Csiszár Péter és Baranya Petra  
kisfiát Dániel Pétert,

Kukucska Sándor és Major Melinda  
kislányát Kittit.

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!

Legyen az ünnep csendes, mint szíved 
dobbanása. Legyen békés, mint a hó 
hullása. Legyen szép, mint gyertya ragyo-
gása. És vidám, mint gyermekek kacagá-
sa!  – kívánta a környei Idősek Klubjának 
karácsonyi ünnepségén a vértessomlói 
és környei tagok számára Halász-Becker 
Anita. 

A programnak, melyet többek között 
Igó István, Vértessomló polgár-
mestere is megtisztelt jelenlétével, 

a Művelődési Ház adott otthon, ahol gyö-
nyörűen feldíszített karácsonyfa és ünnepi 
asztalok, finom falatok, forralt bor és tea 
várta a vendégeket. Minden karácsonykor 
az ember hisz egy kissé a csodában, újra 
gyermekként ujjong a lelke... Az ünnep 
hangulatában a másik emberre figyelünk, 
és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk 
– hangzott el a szolgálatvezetőtől, az álta-
lános iskola 1a osztályos diákjai és felkészítő 
pedagógusaik pedig a terembe varázsol-
ták a csodát: őszintén, szívből jövően, szere-
tő érzéssel ajándékozták meg az időseket 
csengettyűjátékukkal, szavalataikkal.

Süliné Muschitz Zsóka egy szívének 
kedves verssel ajándékozta meg a szép 
korúakat. Aranyosi Ervin az ünnep üzenetét 

kérdésekké formálva, így fogalmazta meg: 
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé 
válnánk? Mi lenne, ha meg is tennénk, 
nem csak megpróbálnánk? Mi lenne, ha 
nem vennénk el, s megpróbálnánk adni, 
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fo-
gadni? Mi lenne, ha megélhetnénk, mind 
a boldogságot, s szeretettel jobbá tennénk 

az egész világot? A karácsony üzenetét 
őrzik és örökítik tovább a klub tagjainak 
szívében, otthonaikban a kedves emlé-
kek mellett azok a bájos hűtő mágnesek 
és fahéjmanók is, amelyeket a szolgálat 
munkatársai készítettek, hogy az ünnep-
ség végén újabb, szívből jövő ajándékkal 
örvendeztethessék meg az időseket.
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Búcsú
Évszázadok óta Környén tartják Magyar-
ország első búcsúját, hiszen községünk 
Római Katolikus Vízkereszt Templomát 
a Három Királyok tiszteletére szentelték 
fel. Az ország első búcsúját ezúttal az 
újesztendő második vasárnapján, nyolca-
dikán tartották, a katolikus templomban 
hagyományosan Bedy Sándor plébános 
celebrált misét, annak áldozatát az egy-
házközség tagjaiért mutatva be. 

A Római Katolikus Vízkereszt Temp-
lom Környe egyik ékessége.  
A település mértani közepén, egy 

fontos közlekedési csomópontban helyez-
kedik el, tornyát minden irányból messziről 
látni. 1775-ben Fellner Jakab tervei alapján 
építettek Környén barokk templomot, mely 
tűzvész áldozata lett. Helyére Ybl Miklós 
tervei szerint ma is működő romantikus 
templo¬m épült 1865-66 között. A templom 
újjáépítésének és újraszentelésének 150 
éves évfordulóját tavaly ünnepeltük.

Az oltárképet, amely a Három Királyokat 
ábrázolja, Mayerhofer Frigyes bécsi festő 
festette, bár korábban többen úgy vélték, 
hogy ismeretlen bécsi festő alkotása, s 
anekdoták szóltak arról is, hogy Feszty 
Árpád készítette. Egy, a festő által szemé-
lyesen aláírt hiteles eredeti számlamásolat 
azonban igazolja, hogy a bibliai jelenetet 

megörökítő értékes 
alkotás Mayerhofer 
Frigyes keze munkáját 
dicséri.

A január 6-ai Vízke-
reszthez, Jézus Krisztus 
megjelenésének ün-
nepéhez kapcsolódó 
vásáros hagyomány 
néhány esztendeig 
megkopott, első al-
kalommal tavaly ele-
venítette fel sikerrel a 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Kör-
nye. A szervezők idén 
is pogácsával, teával, forralt borral kínálták 
a mise után az óvoda előtti térre érkező ven-
dégeket, miközben a Schwowischi Buam 
zenekar térzenével szórakoztatott. 

A legkisebbeket a mínuszok sem tartot-
ták vissza a halacskázásától, hintázástól, 
s csillogó szemekkel, kipirult arcocskákkal 
rimánkodtak még egy körért, míg a felnőt-
tek nosztalgiázhattak a régi idők búcsúin. 
Így tett Tirhold Kármen elnök is, aki ma 
is élénken emlékszik a sokak számára a 
Szentestét követő legnagyobb családi ese-
ményre, amikor a szűkebb rokonság mellett 
bőven érkeztek távolabbról is. Ilyenkor nem 
maradhatott el a disznóölés sem, az asszo-

nyok tengernyi süteménnyel is készültek, a 
távoli rokonok pedig jóféle házi hurkával, 
kolbásszal „felpakolva” indultak haza a 
búcsú másnapján, vagy még később. 

Az vitathatatlan, hogy a környeiek emlé-
kezetében élő valamikori búcsúi szokásokat 
már nem lehet maradéktalanul visszavará-
zsolni, s ebben a januári egyáltalán nem 
szokatlan hideg is szerepet játszik, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe évről-
évre meg kívánja szervezni. Az elnök úgy 
véli, fontos a hagyományok őrzése, hogy 
a kisebb gyerekek is megízlelhessék, az 
idősebbek pedig jóérzéssel idézhessék fel 
a búcsúi hangulatot. 

„Aludjatok, ti áldott hőseink...”
A doni áttörés hőseiért ajánlotta fel Bedy 
Sándor plébános a január 15-ei szentmise 
áldozatát a környei római katolikus temp-
lomban. A plébánostól az is elhangzott: 
édesapja azért élte túl a borzalmakat, 
mert a bevetés első napján találat érte.  
A misén zenei szolgálattal működött 
közre a Német Nemzetiségi Dalkör, ők 
korabeli, a fájdalmas hazavágyódásról 
szóló katonadallal tisztelegtek a hősök, 
áldozatok előtt.

A ludjatok, ti áldott hőseink, pihenj 
te néma hadsereg! Ringasson 
békén a távoli rög, s ne bántson 

könny, mely értetek pereg. Aludjatok csak 
Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó 
bakák. Aludjatok csak, néma szent hadak, 
pihenni édes, pihenni jó, s nyugtasson a 
Donnak zúgása, mint a Tisza folyó. – Dr. 
Zempléni Miklós, a 2. magyar hadsereg 
egykori honvédorvosának „A boldog 
szunnyadókhoz” című versének részletével 
köszöntötte a misét követően a templom-
kertben lévő Hősi Emlékműnél egybe-
gyűlteket Vadász Éva. A képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottságának elnöke felidézte a borzal-
makat, 1943. január 12-ét, a doni áttörés 
kezdetét, amely a magyarok részéről a II. 
világháború egyik legtöbb áldozatot köve-

telő csatájának bizonyult: 74 évvel ezelőtt 
az elégtelenül felszerelt, leharcolt, fáradt 
magyar csapatok nem tudták feltartóztatni 
a minden tekintetben túlerőben lévő szov-
jet hadsereget. Az urivi áttörés volt az első 
napja a hadsereg kálváriájának, amely 
pár hét alatt lemorzsolódva, 100-120 ezer 
embert veszítve tudott csak visszavonulni. 
A Don mellől mindössze 60 ezer katona 
tért haza... a sok-sok tízezer magyar család 
tragédiáját számos környei is elszenvedte... 

A csüggedésről, lelki életünk egyik szo-
morú jelenségéről szólt prédikációjában 
Nagy Péter tiszteletes, feltéve a kérdést, 
hogy vajon a Don kanyarban a 2. magyar 
hadsereg miért csüggedt? Talán azért, 
mert nem volt megfelelő a ruházat, nem 
volt megfelelő az utánpótlás, nem volt 

megfelelő az élelmezés – hangzott a vá-
lasz, ám kiemelte, hogy az ember lelkét ki-
szárító fizikai szárazságnál sokkal pusztítóbb 
a lelki szárazság. Hiszen mi játszódhatott le 
a katonák lelkében ott a messzi távolban 
ilyen körülmények között: mi lesz velem? Mi 
lesz a családommal? Hazajutok-e innen 
élve?... A csüggedésben vergődő lelket Is-
ten szabadításának csodálatos reménysé-
ge erősíti meg. Erről a reménységről teszünk 
tanúbizonyságot mi is, amikor emlékezünk 
a hőseinkre – fogalmazta meg a tiszteletes 
a vigasz mibenlétét.

A megemlékezés zárásaként az önkor-
mányzat nevében Beke László polgár-
mester, Pákozdi Ferenc alpolgármester, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Tirhold Kármen elnök és 
Erl Péter képviselő, a Jobbik Magyaror-
szágért Környei Ifjúsági Tagozata részéről 
Rácz Roland Imre, a Történelmi Vitézi Rend 
Komárom-Esztergom megyei és Nyugat-
Felvidéki Székkapitánysága nevében vitéz 
Beregszászi-Hegyi László vitézi alhadnagy, 
vitéz Erdei Lívia, vitéz Erdei József és vitéz Dr. 
Árendás József, a Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete képviseletében 
Wéber István elnök és Kerecsényi József 
helyezte el az emlékműnél a kegyelet ko-
szorúit, s végül az Il Silenzió csendült fel a 
hősök tiszteletére.

Jégkarnevál negyedszer
Tökéletes, több mint 17 centi vastagságú 
jég, az Idősek Klubja munkatársainak kö-
szönhetően forró italok, no meg Gubicza 
István összeállításában korcsolyás, ötletes 
feladatok vártak mindenkit január 7-én a 
környei tavon, a negyedik Jégkarneválon.

A program alapjait 2010. február 
6 -án tet ték le községünkben, s 
olyannyira sikeresnek bizonyult, 

hogy 2011-ben jött az újrázás. Az időjárás 
még 2012-ben is kegyes volt, és majdnem 
nyolcszázan érkeztek a tóra, a következő 
esztendőkben viszont nem hízott kellő vas-
tagságúra a jég, így öt év kihagyás után 
érkezett el a folytatás 2017. január 7-én. 

A negyedik jégkarnevál „sorsa” is valójá-
ban hatodikán dőlt el, amikor a napok óta 
tartó fagy és a „terepszemle” meghozta a 
várt eredményt: a jég vastagsága alapján 
biztonságosan megrendezhető a sokak 
által már régóta várt program. Az persze 
már más kérdés volt, hogy a szokatlan mí-
nuszok és szél közepette hányan vesznek 
részt a rendezvényen, de végül nem lehet 
ok panaszra: bár többen a hideg miatt 
csak ideig-óráig maradtak, bőven akadtak 
kitartó jégkarneválozók, s a tóra ellátogatók 
száma összességében a becslések szerint 

megközelítette a háromszázat. Gubicza 
István szervező előzetesen csak annyit kért: 
aki teheti, korcsolyát vigyen magával, a 
jókedvet viszont senki se hagyja otthon. 
Ez a kérése maradéktalanul megvalósult, 
hiszen jókedvben nem volt hiány, s akiknek 
nem sikerült korcsolyát keríteniük, azok 
is megtalálták a módját, hogy vidáman 
csúszkáljanak a tó jegén. Sőt, többen ba-
bakocsival „hasítottak”...   Bár a programot 
eredetileg záró jégtáncversenyre – feltehe-
tően a csontig hatoló hideg miatt – már 
nem akadt jelentkező, a gyorsasági kor-
csolyaverseny és a többi jeges próbatétel 
népszerűnek bizonyult. 

Korosztályában és kategóriájában a 
gyorsasági korcsolyaverseny legjobbja lett 
Molnár Boglárka, Sternhardt Réka, Kámán 
Kata, Varga-Futó Ildikó, Varga-Futó Dániel, 

Szigeti Bence, Kámán Kristóf, Tompos László. 
Második helyen végzett Gányai-Vass Máté, 
Gallai Márk, Domán Dóra, Galántai Bence, 
Lengyel Renáta, Fóthi Zoltán és Hubacsek 
Dóra, harmadikon Tóth-Fazekas Balázs, Ko-
vács Zsófia, Nagy Mátyás, Kozma Veronika, 
Péter Bálint, Kis-Südi Eszter. A jégkorong baj-
nokság végén a Csipet Csapat állhatott a 
képzeletbeli dobogó legfelső fokára, máso-
dik helyre utasítva a Polipokat, harmadikra 
a Jégvillámokat. Rácáfolt a névválasztásra 
a Lúzer FC, melynek tagjai magabiztosan, 
a legtöbb pontot begyűjtve nyerték meg 
az ügyességi csapatversenyt. A feladat-
sorok teljesítése után a hoki bajnok Csipet 
Csapat képviselője a második helyezettnek 
járó oklevelet vehette át, míg a bronzérmes 
ajándékot a Veteránok.  

Környe negyedik Jégkarneválja termé-
szetesen a jeges feladatok teljesítése után 
is folytatódott szabad korcsolyázással, 
szánkózással, majd nagyjából 130 liter tea 
és ugyanennyi forralt bor elfogyasztása 
után zárta „kapuit”. 

Köszönet a rendezvény előkészítéséhez 
és lebonyolításához, biztosításához nyújtott 
munkáért, rendelkezésre állásért a közmun-
kásoknak, valamint a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak! 

Jégről mentettek a tűzoltók 

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjai mentettek ki 
egy horgászt még január elején a 

környei tóból. Hatszor is... Merthogy valójá-
ban nem egy szerencsétlenül járt pecáshoz 
riasztották az önkénteseket, hanem jégről 
mentési gyakorlatot tartottak. A „forga-
tókönyv” szerint beszakadt a tó jege egy 
horgász alatt, akit a tűzoltóknak kell kimen-
teni. A gyakorlaton a Tatabányai Polgári 
Védelmi és Kutató - Mentő Egyesület is részt 
vett, ők egy hexacopter (drón) segítségével 
végeztek légi felderítést, s az élethűség 

érdekében két kutatóbúváruk az előre ki-
vágott léken keresztül a vízben is megmár-
tózott. A „mentést” az önkéntesek hatszor 
ismételték meg, mindannyiszor sikerrel.  

A gyakorlatot a Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Polgári Védelmi Főfelügyelője, Sikrai Attila 
tű. alezredes is megtekintette. Ő és a helyi 
egyesület vezetője, Bene Zsolt sikeresnek, 
eredményesnek értékelte a gyakorlatot, 
egyben köszönetét fejezte ki a tagság és a 
vendégek számára a közreműködésért. Az 
előre kialakított melegedőben elmondta, 
a cél az volt, hogy rögzüljenek a környei 
önkéntesekben a jégről mentés alapvető 
szabályai, illetve felhívják a figyelmet a 
befagyott vízfelszínek veszélyeire.

Évbúcsúztató
Közel háromszázan búcsúztatták az óévet 
a környei általános iskolában a már hagyo-
mányos szilveszteri bál keretében, s akik 
úgy döntöttek, hogy éjfélkor itt hallgatják 
meg a magyarok számára legszebb lírai 
alkotást, a Himnuszt, nem csalódtak: a 
Schwab N Roll olyan fergeteges hangulatot 
teremtett, hogy a táncparkettet öt órakor 
hagyták el az utolsó vendégek.

A másfélezer értékesített tombolával 
gyarapított bevételből a költségek 
levonása után 494.000 forinton 

„osztozhatott” fele-fele arányban az iskola 

és az óvoda, hiszen az is hagyomány, hogy 
a bál hasznát a szervezők a falu legkisebb, 
illetve legifjabb gyermekeiről gondoskodó 
intézményeknek ajánlják fel.

Köszönet a bál szervezéséhez, a terem 
rendezéséhez és díszítéséhez nyújtott segítsé-
gért a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjainak Popovics Milán vezetésé-
vel, Varga Sándornak és csapatának, Vanya 
Balázsnak, Csík Sándornak, Hoffart Ákosnak, 
Pankotai Klaudiának, Magosi Juditnak, Magosi 
Kittinek, Samu Károlynak, Szalai Tamásnak és 
Magda Ginának. S egyáltalán nem utolsó 
sorban köszönet a bál támogatóinak, akik 

a következők voltak: • Simon Méhészet  
• Venter Mihály • Virág Kuckó (Salamonné 
Marika) • Kulman és Társa Kft. • Vitamin Kft.  
• Kollár Vill BT. • Kesztler Klíma Kft. • Metaker Kft.  
• Festék Bolt • Plantágó Gyógyszertár  
• Géniusz Kft. • Papírbolt Beloiannisz út  
• Prekob Tüzép • Kényelem Bútor Kft.  
• Faforg Span Kft. • Környe Beton Kft.  
• Transintertop Kft. • Barátok Asztala étterem 
• Stofi Dohánybolt • Hoffart Zoltán • Glász 
Józsefné • Eck Fa Kft. • Török Mihály • Török 
Kft. • Baracskai Gép Kft. • Zacsek és Társa Ági 
Élelmiszer Bolt.

Török Mihály képviselő
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Ismét a Halszem hódította el a Karácsony Kupát
Po n to s a n  3 5  e s z -
tendeje,  1981- ben 
csaptak össze első 
alkalommal a környei 
általános iskola tor-
natermében labda-
rúgócsapatok, hogy 
eldöntsék, ki viheti 
haza a Karácsony Ku-
pát. Merthogy hiába a 
hideg és a tél, a bőrt 
rúgni kell…

A kezdeménye-
zés olyannyi-
ra sikeresnek 

bizonyult, hogy azóta 
sem múlt el egyetlen 
december sem a már 
hagyományos kará-
csony előtti teremfoci 
nélkül, melynek rende-
zője az önkormányzat 
képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága.

Szombaton hat együttes küzdött két cso-
portban, körmérkőzések során a kupáért, 
s a drukkerek izgatottan várták a döntő 
összecsapást, a Vashíd és a Halszem mér-
kőzését, hiszen az előbbi gárda évről évre 
ott topog a kupa környékén, megszereznie 

azonban utoljára két éve sikerült, s tavaly is 
a Halszem vitte haza.

Bár hatalmas kapura lövések és ziccerek 
jellemezték a meccset, a népszerű Vashíd 
focistái kevesebb sikerrel jártak: míg az ő 
hálójuk hatszor rezgett, addig az ellenfélé 
csupán négyszer, pedig a Halszem elleni 
csoportmérkőzést 5 -2-es győzelemmel 

zárták. A lefújás előtt 
három perccel Török 
Mihály főszervező bi-
zakodva úgy fogal-
mazot t,  hogy még 
bármi megtörténhet, 
a környei formáció-
nak végül nem sikerült 
ledolgoznia a hát-
rányt, így a kecskédi-
hazai „vegyes” ösz-
szeáll í tású Halszem 
hódította el idén is a 
legnagyobb serleget, 
második helyre szorít-
va a Vashíd csapatát. 
A kupa harmadik he-
lyét a GWB szerezte 
meg, negyedik let t 
a Kiss Ház FC, ötödik  
a Logg-Ing, s hatodik 
a Bridgestone.

A nap fo lyamán 
pontosan 112 gól született, ebből nyolcat 
Szeles Péter (GWB) szerzett, aki el is nyerte 
a Gólkirályi címet. Annak nehéz lenne 
utánaszámolni, hogy hány kapura rúgást 
védett ki sikerrel Szemeti Csaba (Kiss Ház 
FC) hálóőr, az viszont biztos, hogy maga-
biztosan hódította el a legjobb kapusnak 
járó elismerést. 

Utazó környeiek
Immár rendszeressé válik, hogy beszá-
molunk az országokat járó környei utazók 
kalandjairól. Legutóbb még a nyár folya-
mán a csodás Garda tó és környékéről 
szólt az élménybeszámoló. Azon az úton 
vetődött fel egy szintén megszokott ad-
venti kirándulás gondolata is. Az ötlet 
lassan körvonalazódott és a miskolci ille-
tőségű, környeieknek rendszeresen utakat 
szervező Nessebar Travel jóvoltából dec-
emberben a karácsonyi ráhangolódást 
Prága adhatta meg mindazoknak, akik 
elindultak az útra.

K erecsényi Józsefet az utazások 
szervezésének motorját kértem, 
számoljon be a prágai élményekről. 

Kalandos utunk volt, bátran állíthatom. 
Ez esetben 15-en csatlakoztak Környén 
december közepén a miskolci utasokhoz.  
A kicsit nehézkes indulás után zökkenő-
mentesen érkeztünk Prágába. A város 
mindig, minden évszakban csodálatosan 
szép, és mindig, minden évszakban ren-
geteg a turista. Természetesen kötelező 
megkóstolni a finom Cseh sört, a knédlit, 
a csülköt. Hagyni kell az embernek magát, 
hogy elragadtassa a látvány, hiszen olyan 
történelmi épületek, műemlékek, turistalát-
ványosságok vannak, melyekre mindig szí-
vesen emlékezhetünk vissza. Csoportunk 

természetesen a 
három nap alatt 
végigjár ta eze -
ket a látványos-
ságokat, ízelí tőt 
kaptunk a prágai 
adventi vásárból, 
meghal lgat tuk , 
megnéztük a hí-
res órajátékot az 
Orlojnál, sétáltunk 
a Károly hídon, 
a Vencel téren, 
ámulatba ejtet t 
a prágai vár, az-
tán az Arany ut-
cácska, ahol a 
hiedelmekkel el-
lentétben nem aranyat árulnak, hanem 
minden kis házacskában mesterségeket 
foly tat tak, ezeket lehet megtekinteni. 
Egyik ámulatból estünk a másikba, és 
közben elgondolkodtunk, hogy ha ilyen 
télen, mennyire szép lehet Prága a nyári 
hónapokban ez? Beülhettünk – a hideg 
ellenére is – sörözni a kiskocsmákba, de 
aki forralt bort szeretett volna inni, azt is 
megtehette a vásári forgatagban. Ha-
zafelé, bár az időjárás és az útviszonyok 
a barátságtalanabb arcukat mutatták, 
még megnéztük a brnoi adventi vásárt 

és belekóstolhattunk az ottani hangulatba 
is – mesélte József. 

Bizonyára az utazáson résztvevők ka-
rácsonyi készülődése jobb hangulatban 
telt az emlékek felidézése, a fényképek 
nézegetése kapcsán. Talán nem titok, hogy 
körvonalazódik a következő, a kora nyári 
(június 1-5.) utazás gondolata is Horvátor-
szágba, többek között Krk és Rab szigetekre 
és az ország megismerésére. Utazni jó, és 
a környei csoporttal árban is elérhető a 
szervezett gondtalan pihenés.

Varga Kati

TOP-5.1.1-15-KO1-2016-0001 „Foglalkoztatási paktum  
megvalósítása Komárom-Esztergom megyében” 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TISZTELETTEL 

MEGHÍVJA VÁLLALKOZÓI FÓRUM RENDEZVÉNYÉRE, AMELY FEBRUÁR 7-ÉN, KEDDEN 16 ÓRAKOR KEZDŐDIK A KÖRNYEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.   

PROGRAM: 

1. A Foglalkoztatási Paktumok Komárom-Esztergom Megyében  
2. TÁMOGATÁSOK A PROJEKTBEN: A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum célterületéhez tartozó képzési és 

foglalkoztatási igények, az ehhez kapcsolódó támogatási lehetőségek.  

Szabadidő Klub: 2 évesek lettek
Két évvel ezelőtt egy agilis nyugdíjas hölgy 
gondolt egy nagyot, és megalapította a 
szabadidő klubot... Mára már megvan az 
igazi gárda, akik örömmel követik Marikát 
a szélrózsa minden irányába... – Barta 
Gabriella tollából és előadásában vers 
is készült a két esztendős Szabadidő Klub 
születésnapi összejövetelére. 

A klub tagjainak volt, van is mit ün-
nepelni, hiszen – mint a rímes sorok 
között is elhangzott – „színházba is 

járunk, több kiállítást megcsodálunk, így 
színesedik nyugdíjas világunk. Hisz látnivaló 
van bőven, csak bírjuk továbbra is erőben, 
egészségben. Öreg csontunk karbantart-
va, örömmel jövünk mindig a szabadidő 
klubba...”

Fazekas Mária 2015 januárjában gon-
dolt egy nagyot, s „toborzásba” kezdett. 
Maga is meglepődött, amikor az első 
alkalommal várakozásait felülmúló szép 
számmal gyülekeztek a Művelődési Ház-
ban azok a környeiek, akik vágytak egy 
közös csapatra, közös kirándulásokra, 
összejövetelekre. Bár a létszámuk az első 
év után valamelyest csökkent, ugyanakkor 
új tagok is érkeztek, s ahogy a születésnap 
apropóján az életre hívó elmondta, mára 
kialakult egy fix gárda, akikre mindig lehet 
számítani.  

A klub tagjai tavaly 
tízszer kirándultak, 
jártak Tatabányán, 
Tatán, Győrben, 
B u d a p e s t e n , 
Majkon, s nagy 
népszerűségnek 
örvendett a komá-
romi fürdő, ahol 
11 alkalommal töl-
töttek el kellemes 
órákat. A pilates 
tornájuk a Művelő-
dési Házban álta-
lában tíz-tíz embert 
mozgat meg heti 
rendszerességgel, 
s rendszeresen vesznek részt a helyi kiállítá-
sokon, színházi előadásokon is, bár – ahogy 
a mozgatórugó Marika fogalmazott – úgy 
érzi, kissé nehéz kimozdítani az embereket, 
ő viszont nem adja fel. A környei tavat ed-
dig négyszer sétálták körbe, s a gyönyörű 
környezettel „dicsekednek” is: 2016-ban 
jártak már itt az ő meghívásukra budapesti 
csoport tagjai, s várhatóan idén is több, 
hasonló klub tagjait szeretnék idecsábí-
tani, hogy megismertessék velük a falu 
szépségeit.   

A megalakulásuk második évfordulójára 
naptárt is készíttettek a pezsgő klubéletük 

fotóival, s ha a kalendárium hagyományte-
remtő, akkor bizton állítható, hogy a harma-
dik születésnapi ajándékuk sem szűkölködik 
majd hangulatos képekben. 

A klub természetesen továbbra is várja 
mindazokat, akik egy vidám, összetartó, 
a kirándulásokat kedvelő közösséghez 
szeretnének tartozni. A csapat minden 
második hétfőn 14 órától, legközelebb 
február 6-án tartja összejövetelét a Műve-
lődési Házban. Ha valaki telefonon szeretne 
érdeklődni, Fazekas Mária a 20/256-4732-es 
számon érhető el, valamint e-mailen a 
marikafazekas56@gmail.com címen.
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„Les-hegyi esték”
„Emlékek, példaképek” címmel tart elő-
adást Jelenits István piarista szerzetes 
tanár január 27-én, (péntek) 17 órától a 
Művelődési Házban. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a szervező Feszty Árpád 
Polgári Kör!

Szabad a téka!
A Művelődési Ház és a Községi Könyv-
tár a részére felajánlot t könyvekből 
tar t jótékonysági vásár t a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából január 27-
éig hétköznapokon 10 és 17 óra között.  
A felajánlásoknak köszönhetően egyre 
frissülő kínálatban megtalálhatóak 
szépirodalmi művek, ismeretterjesztők, 
ifjúsági kiadványok és ponyvaregé-
nyek. A könyvekből az érdeklődők 
díjmentesen válogathatnak, esetleges 
adományaikkal a Vöröskereszt környei 
szervezetét támogatják!

Farsang Kupa  
február 18-án

Idén február 18-án 8 órától rendezi meg 
a környei önkormányzat képviselő-tes-
tületének Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottsága az általános 
iskola tornatermében a Farsang Kupát. 
Az első három helyezett serleg elisme-
résben részesül, valamint a szervezők a 
Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjaz-
zák. A nevezési díj csapatonként 12 000 
forint, az összeg együttesenként egy 
láda sört és a már hagyományos zsíros 
kenyeret is tartalmazza, a szervezők az 
első 8 együttes nevezését fogadják 
el! Érdeklődni és nevezni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

Tollfosztás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe szeretet tel meghívja Környe 
Község lakóit a február 19-én, 15 órától 
tartandó tollfosztásra a Közösségi és 
Tájházba! Idézzük fel együtt, hogyan 
készítették nagyszüleink, dédszüleink 
a párnákat, paplanokat, és mi is az a 
stafírung? Felidézünk régi története-
ket, énekeket, a Federball-ban (tollas 
bálban) pedig meleg teával, zsíros ke-
nyérrel, süteménnyel várunk mindenkit.  
A tollas bál kapcsán senki ne gondoljon 
hajnalig tartó mulatozásra, jelentése a 
következő: régen az asszonyok, mikor az 
összes tollat megfosztották, körbeülték 
az asztalt, és kicsit énekelgettek, kaka-
ót, teát, a szerencsésebbek boros teát 
iszogattak, kalácsot és zsíros kenyeret 
ettek.

Programok Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

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

„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.

Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18399460-1-11
2851 Környe, Homokdűlő 3.  

Hrsz.: 2468
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30 dkg darált hájat 60 dkg liszttel 
összemorzsoljuk, majd hozzáadunk  
4 tojássárgáját és az 1 dl tejben felfut-
tatott 3 dkg élesztőt és egy csipet sót. 
Ezt bedagasztjuk, ha megkelt kisujjnyi 
vastagságúra sodorjuk. Négyzet alakúra 
vágjuk, lekvárral megtöltjük, kifli alakúra 
tekerjük. Felvert tojásba és cukrozott 
durvára vágott dióba mártjuk a tetejét 
és megsütjük!

Tai chi
Önfejlesztő gyakorlatok 

az egészség megőrzéséért, 
minden kedden és csütörtökön 

18 órától a Művelődési  
Házban, tavasztól  

a szabadban. 

A részvétel ingyenes. 

Érdeklődni lehet  
Kissné Ágoston Évánál.  

Telefon: 20/214-0901

Recept Kiritog gipfl  
(Kirtag Kipfel – Búcsú kifli)



Közérdekű  
információk

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

Javaslat tehető a díszpolgári címre!
Február 15-éig tehető javaslat a polgármes-
ternél a Környe Község Díszpolgári címére.  
A falu képviselő-testületének rendelete szerint a 
díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki valamely 
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 
életművével mind a település, mind pedig or-
szágos, vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános elismerést szerzett, amely hozzájárul 
Környe jó hírnevének öregbítéséhez. 

Környe fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, 
gazdasági, kulturális és tudományos téren ma-
radandó alkotásaival emelte vagy elősegítette 
a település fejlődését, lakosságának kulturális 
és gazdasági előrehaladását, továbbá példa-
mutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 

A cím adományozását kezdeményezheti a 
polgármester, alpolgármester, települési önkor-
mányzati képviselő, a képviselő-testület bizottsá-
ga, valamint a település választópolgárainak 
5%-a. Az elismerés odaítéléséről a képviselő-
testület dönt, a díszpolgári cím a március 15-i, 
nemzeti ünnepen kerül átadásra. 

A javaslatokat február 15-éig az info@kornye.
hu e-mail címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba 
lehet eljuttatni.

Közmeghallgatás
Környe Község Önkormányzatának képviselő-
testülete értesíti a lakosságot, hogy február 
1-jén, szerdán 18 órától közmeghallgatást tart 
a Művelődési Ház színháztermében. A köz-
meghallgatás tárgya: községi multifunkciós 
sportcsarnok építése. 

Téli útüzemeltetés
Az önkormányzat a kezelésében lévő belterületi 
utak kereszteződéseibe a megszokottak szerint 
zsákokban kihelyezte a síkosság-mentesítővel 
kevert fűrészport, felkészülve ezzel a téli útüze-
meltetésre. Ha az időjárási viszonyok megkíván-
ják, csúszásveszélyt tapasztalnak, a belesetek 
megelőzése érdekében 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 fi-
gyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszo-
kon – annak hiányában a kerítés melletti 1 méter 
széles sávban – a tulajdonos, illetve a használó 
kötelessége gondoskodni a hó eltakarításáról és 
a síkosság-mentesítésről. Az önkormányzat kéri 
továbbá, hogy havazás idején az autótulajdono-
sok gépjárműveikkel ingatlanuk udvarán, illetve a 
kapubejárókban szíveskedjenek parkolni, mert az 
út szélén álló autók akadályozzák a hótoló traktort 
a munkavégzésben. Kérjük, hogy a közlekedők 
az út és időjárási viszonyoknak megfelelően 
válasszák meg a járművek sebességét, mivel 
a sónedves, havas, jeges úton a féktávolság a 
többszörösére nőhet. Fontos, hogy a gyalogosok 
is megfontoltabban lépjenek le az úttestre.

Gyermekorvosi rendelés februártól
Február 1-jétől változik Dr. Szegeczky Zsófia ren-
delési ideje. Ekkortól szerdai napokon 9 és 12 óra 
között lesz betegrendelés, délután 1-től 2 óráig 
tanácsadást tart a gyermekorvos.

Szünetel a rendelés
Február 22-én, 23-án és 24-én elmarad a rendelés 
a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben, nővéri ellá-
tás 8.00 és 10.30 között lesz. Sürgős esetben saját 
rendelési idejében Dr. Bublovics Péter kereshető 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út).

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadóóráját 
február 6-án, hétfőn tartja 17 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik 
segítséget, vagy tájékoztatást szeretnének kérni 
valamilyen problémájuk megoldásához. 

Alapfokú gombaismereti tanfolyam

30 órás, 3 elméleti és 4 gyakorlati oktatásból 
álló alapfokú gombaismereti tanfolyam indul 
Környén, a Művelődési Házban. 

A tanfolyam elméleti oktatásán a résztve-
vők 110 gombafajjal ismerkedhetnek meg, 
és a gombamérgezésekrő l  i s  szó lesz .  
A Művelődési Házban tartott elméleti oktatás 
időpontjai: március 07-e, 21-e, és 22-e – 16.30-
19.30 óráig. A terepgyakorlatokat a környező 
erdőkben és réteken tartjuk, az időpontokat 
előzetes egyeztetés alapján határozzuk meg. 
A tanfolyam részvételi díja: 15.000 Ft, jelentkezni 
március 1-jéig lehet a gombasztanfolyam@
gmail.com e-mail címen, vagy a +36 20/561-
02-67 telefonszámon. A tanfolyam mellett a 
Környei Gombász Szakkör programjai is várják az 
érdeklődőket. További színes programok és lehe-
tőségek, a gombasztanfolyam.hu weboldalon.

Fél Attila gomba-szakellenőr

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, 
a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi egy alka-
lommal, egy adott gyűjtési napon szállítja 
el az átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, 
fém és papír hulladékot. A házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, 
a szelektív hulladékgyűjtési napon a megha-
tározott rendszerezési feltételekkel megkötés 
nélküli mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

2017 első félévében az alábbi időpontokban 
lesz házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése
KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
január 30., április 10., május 9., június 13.  
KÖRNYÉN: április 25., május 23., június 19. 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

február 7., március 2., április 3.,  
május 2., június 1., 

KÖRNYÉN 
február 21., március 21., április 24.,  

május 25., június 20.,

OKOS SAROK  
– Mindennapi pénzügyeink –

EZEKRE FIGYELJÜNK ODA!
Akinek sok pénze van azért, akinek NEM, 
annak pedig azért kell még jobban odafigyel-
nie, hogy megfelelő-e a biztosítása, hiszen az 
nyújt biztonságot, ha baj van.

Sokszor azzal szembesülök, hogy megtörtént 
a baj, és akkor derül ki, hogy például csak 
baleseti halálra van biztosításuk az emberek-
nek, betegségből, hirtelen rosszullétből eredő 
elhalálozásra semmit sem fizet a biztosításuk. 
Ilyenkor, a végtisztesség megadása után már 
semmit sem tehetünk, marad az adóság. 
Évente egyszer tehát mindenkinek érdemes 
átnéznie, mire is szól a biztosítása, a megkötése 
óta mi változott, esetleg szeretne-e még mást 
is bevonni a biztosítási körbe. 
Balesetveszély – baleseti költségek – kiadá-
sok csökkentése biztosításokkal

Január a leghidegebb hónap az évben, a 
legtöbb faggyal, jéggel, hóval. Ilyenkor több-
ször fordul elő elcsúszásból kéz-, láb-, bordatö-
rés, idősebb korban gyakori a combnyaktörés. 
A kórházi ellátásnak, vizsgálatra utazásnak, 
műtétnek, kórházi ot t tartózkodásnak ára 
van, a táppénz is kevesebb jövedelmet jelent. 
Ezek a váratlan kiadások elkerülhetetlenek és 
az egész családot érintik. A balesetbiztosítás 
előnye, hogy a folyamatosan fizetett kisebb 
díj kevésbé terheli meg a pénztárcánkat és 
éppen a baj esetén helyettünk téríti a maga-
sabb kiadásokat.
A balesetbiztosítás beépíthető a lakásbiztosí-
tásokba is, és az ott lakókra szól. De: a legtöbb 
biztosítás 75 éves kor felett már nem szolgáltat! 
Sokszor okoz csalódást, hogy a konkrét felté-
teleknek csak baj esetén nézünk utána. Ma 
már elérhető a piacon olyan balesetbiztosítási 
csomag, amelyet ha valaki legalább 5 éven át 
fenntartott 75. életévéig, akkor 90 éves koráig 
szólhat a baleseti védelme.
Gyermekkorban minden óvodás és iskolás 
gyereknek biztosít az állam egy minimális szintű 
ingyenes balesetbiztosítást. Érdemes a köt-
vényt megnézni, hogy számukra elegendő-e 
ez… A gyermekek figyelmetlenebbek, óvatla-
nabbak a felnőtteknél, több baleset is történik 
velük, míg megtanulják saját testi épségüket 
védeni. Addig a szülő felelőssége és költsége 
a gyermekét óvni és gyógyíttatni. Gyermeknek 
lehet a szülővel közös balesetbiztosítása is, már 
évente 1-2 ezer Ft-ért.

Itt a téli sportok, elsősorban a síutak sze-
zonja is. Utasbiztosítás nélkül egyetlen napra 
se utazzunk külföldre, hiszen ha megtörténik 
a baj, külföldön az ellátásért akár milliókat 
is fizethetünk, míg a megfelelő utasbiztosítás 
naponta csak néhány száz forintot jelent. 

Ha van hó, itthon is lehet téli sportokat űzni, 
közülük több extrém sportnak számít. Figyelem: 
az extrém sportból bekövetkezett balesetek 
ellátását a magyar egészségügy nem finan-
szírozza, kiszámlázza a sérültnek a költségeket. 
Ilyen sporttevékenységre is köthető külön bizto-
sítás akár egész évre, akár egy adott időszakra. 

Balesetmentes tél i időszakot kívánok 
mindannyiunknak!

Szegedi Mária


