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Közeledik az Úr eljövetelének ünnepe
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is nem 
a katolikus templomban, hanem az 
óvodatéren kezdték meg a környeiek és 
idelátogatók advent első vasárnapján a 
közös felkészülést az ünnepre és ezúttal is 
zsúfolásig megtelt a tér.

A megjelenteket a katolikus plébá-
nia, a református gyülekezet és 
az önkormányzat nevében Beke 

László polgármester így köszöntötte: idén 
második alkalommal rendezzük ünnepsé-
günket a szabadban, ahol az ünnepi díszek 
közé gondolatainkkal, énekeinkkel valódi 
ünnepet varázsolunk. Napjaink talán a 
megszokottnál is több nehézséget állítanak 
elénk, de éppen ezért válnak fontosabbá 
az ünnepek, a közös ünneplések, amelyek 
a lelkeket erősítik meg, sok esetben pedig 
segítenek kizökkenni a mindennapok mo-
notóniájából. Köszönet illet mindenkit, aki 
segített, hogy községünk méltón módon 
feldíszítve ünnepelhessen, köszönet a 

fellépő helyi énekka-
roknak, akik szintén 
nagyon lelkiismere-
tesen és sokat dol-
goztak azért, hogy a 
mai ünnephez méltó 
legyen előadásuk, 
hogy mindannyiunk 
lelkében meggyul-
ladhasson az első 
gyertya lángja, s en-
nek fénye napról -
napra, egészen kará-
csonyig. Az adventi 
koszorúról, amely a 
végtelenséget és a 
gyertyái fényével hi-
tet, reményt, szerete-
tet és örömöt szimbolizálja, így fogalmazott: 
olyan erővel bíró jelképek ezek, melyekre 
életeket lehet építeni, melyek segítenek 
a legnehezebb időszakokat is átvészelni. 
Igen, olyan különleges erő rejlik advent 

napjaiban, amely miénk lehet, ha gyermeki 
hittel nyitott a szívünk és elfogadjuk, befo-
gadjuk annak üzenetét, azt, hogy közeledik 
az Úr eljövetelének ünnepe. 

Százig szeretnék…
A családi ünnepléshez csatlakozott november 22-én Beke Lász-
ló polgármester és Popovicsné Erdei Ilona anyakönyvvezető  
Németh Józsefné született Holicska Katalin és fia otthonában, 
ahol azért gyűltek össze a szerettek, hogy 90. születésnapja 
alkalmából köszöntsék Kati nénit.

Kedves Környeiek!

Legyen ma templom minden ember szíve,  
Melyben a lélek szárnyat bontogat!  
Karácsony édes ünnepén  
Legyen imádság minden gondolat. 

Legyen ma templom minden ember szíve,  
S legyen a templom tiszta, szent fehér.  
Karácsony édes ünnepén  
Istennek tetsző legyen a kenyér. 

Szálljon szívünkbe áldott akarat,  
Ez kösse egybe mind a kezeket.  
Karácsony édes ünnepén  
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Az emberszívek örökélő őre  
Tegye ma össze mind a kezeket!  
Karácsony édes ünnepén  
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Móra László „Karácsony édes ünnepén” című versével kívá-
nok Környe valamennyi lakója számára áldott, szeretetteljes 
karácsonyt és békés, boldog újesztendőt képviselőtársaim, az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében is.

Beke László polgármester

Õ 2. oldal

Õ 7. oldal
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Közeledik az Úr eljövetelének 
ünnepe
…folytatás az első oldalról.

Az elhangzott gondolatokat folytatta a 
Környe Római Katolikus Plébánia nevében 
dr. Zemplényi Kornél világi lelkipásztori mun-
katárs és Nt. Börzsönyi Kornélia lelkipásztor, 
mindketten kiemelve a szent várakozás, 
az igazságban, szeretetben történő meg-
újulás, a szeretetben történő tökélesedés 
fontosságát, a hit erejét, melynek lángját 
visszük adventkor a hajlékainkba, hogy 
betöltse a sötét éjszakát a fényével, és a 
segítségével gyarapodjon bennünk az 
állhatatosság, a reménység, emelje fel a 
tekintetünket akkor, amikor nehézségek 

ereszkednek ránk, s adjon minden körül-
mények között békességet.  A téren folya-
matosan gyarapodott a közös karácsonyt 
várók száma, akik számára az advent, az 
ünnep varázslatos, meghitt hangulatát 
idézte műsorával a Környei Magyar Dalkör, 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola ének-
kara, a Környe Római Katolikus Plébánia 
kórusa és a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
Kamarakórusa. Mindeközben a környei kéz-
művesek, intézmények, karitatív szervezetek 
is kínálták szeretettel készült portékáikat, az 
Idősek Napközi Otthonának munkatársai a 
forralt bort, puncsot, pogácsát, a Télapó és 
manója pedig kedves mosollyal fogadta a 
bátrabb, és kevésbé merész gyerkőcöket. 
Volt, aki verselt, énekelt, volt, aki rajzzal 

érkezett, s olyan apróság is akadt, aki úgy 
döntött, ideje felhagyni a cumizással, így 
azzal ajándékozta meg a fehérszakállút, aki-
nek a rénszarvasa is igen népszerűségnek 
örvendett a kicsik körében.

Környén idén is kigyúltak az ünnep fényei, 
hogy ünnepváró melegséget hozzanak a 
mai, komoly terheket hordozó mindennap-
jainkba. Az önkormányzat az eltelt években 
folyamatosan energiatakarékos, LED-es 
díszeket, izzósorokat vásárolt, így ennek 
a fejlesztésnek, és a még élő hosszú távú 
áramvásárlási szerződésének köszönhető, 
hogy a díszkivilágítás áramköltsége a 42 
nap alatt nem éri el a 100 ezer forintot, a 
képviselők pedig felajánlották, hogy ezt az 
összeget a tiszteletdíjukból fedezik.    

Advent-elő hetedszer
Huszonhat környei és környékbeli kéz-
műves, őstermelő kínálta a portékáját, 
termékét november 20-án a környei Mű-
velődési Ház 7. Advent-elő programján. 
Az intézmény első alkalommal 2015-ben 
csalogatta a családokat, gyerekeket, 
felnőtteket az Adventet idéző hangulatú 
rendezvénnyel, s azóta egyaránt igyek-
szik színesíteni a kézműves és kulturális 
palettát is. 

A Művelődési Ház idén is csatlakozott 
az Országos Rajzfilm Ünnep prog-
ramsorozathoz, így a színházterem-

ben az egykori, eredeti mozivásznon a gyer-
kőcök és szüleik örömére szinte folyamatosan 
peregtek a mesekockák – a többi között 
– Mazsola és Tádé, Frakk, a macskák réme, 
Vízipók-csodapók, A telhetetlen méhecske, 
valamint Bogyó és Babóca főszereplésével. 
A rajzfilmek között a kicsiket, nagyokat hagyo-
mányosan díjtalan kézműves sarok is várta az 
olvasóteremben, ahol a Nő Klub tagjainak 
segítségével vágtak, ragasztottak, festettek, 
csillámoztak, készítették a karácsonyi dísze-
ket, apró ajándékokat, s lesték el a fortélyokat.

A kézművesek, őstermelők gazdag kí-
nálatának köszönhetően a látogatók, az 
egyedi, kreatív kezek alkotta szépségeket 

keresők nemcsak, 
hogy megkezdhet-
ték a karácsonyi 
bevásár lás t ,  de 
egyetlen helyszí -
nen, egyetlen nap 
alatt akár be is fe-
jezhették. 

Á s v á n y b ó l , 
gyöngyből készült 
ékszerek, textilből 
játékok, párnák, 
táskák, díszek, an-
gyalkák csuhéból, 
horgolva, csipké-
ből, fából, gipszből, 
méz-, lekvár-, chili 
különlegességek, szörpök, méhviasz gyer-
tyák, adventi koszorúk, álomfogók, ajtóko-
pogtatók, betondekorációk, horgolt és kö-
tött díszek, ruhaneműk, gyógyító ásványok, 
kerámia manóvárak, manófalvak, no meg 
természetesen bájos manók – felsorolni 
sem lehet, hányféle technikát vonultat-
tak fel a kézművesek, s természetesen az 
is megtalálta a kedvére, pontosabban 
fogára valót, aki éppen füstölt sonkára, 
kolbászra, vagy lilahagymás, köményes 
tehénsajtra, esetleg parenyicára vágyott. 

A Vöröskereszt környei szervezetének süte-
ményes asztalainál is folyamatosan sürög-
tek-forogtak, s „zárórára” már szinte csak 
mutatóban maradt egy-két finom falat, 
pedig az aktivisták évről-évre jóval több 
és többféle desszerttel készülnek, ezúttal 60 
adag somlói galuska és több mint 1100 sze-
let sütemény kelt el. A Vöröskereszt környei 
szervezete ezúton köszöni az aktivistáknak, 
segítőknek a sütemények elkészítését, és a 
finomságok elfogyasztóinak az adomány-
forintokat!

Őrzik Környén a Márton napi fényt
Legutóbb 2019-ben szervezett a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe és 
a Környei Németek Baráti Köre és Kul-
túregyesülete Márton napi ünnepséget.  
A világjárvány okozta kényszerű két esz-
tendős kihagyás után így 17. alkalommal 
csalogatta a vidám, hagyományőrző 
program a fellépőket és vendégeket 
egyaránt a burgerlandi hagyományos 
zenék feldolgozásait játszó D’ Originale 
Sautanz-Musi zenekar részvételével, akik 
egyetlen esztendő kihagyással húzták a 
kezdetektől, s nemcsak a műsor részeként, 
de az azt követő bálban is a talpalávalót.

A Márton napi hagyományőrző ta-
lálkozó kezdetén Tirhold Kármen, a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke 

köszöntötte a vendégeket, s idézte fel a 
316-ban, a mai Szombathely területén 
született Szent Márton alakját. Szent Már-
ton a legenda szerint 18 éves volt, amikor 
palástját odaadta egy didergő koldus-
nak. Nem sokkal később Amiens-ben 
megkeresztelkedett, otthagyta a sereget 
és misszionárius lett, majd 371-ben a Loire 
menti Torus püspökévé választották. A hi-
edelem szerint Márton elbújt a nagy meg-
tiszteltetés elől a libák között, de a nagy 
gágogás elárulta. Úgy tudni, meggyőző 
és hiteles püspök volt, aki az imádságot 
és a lelkészséget össze tudta egyeztetni 
a jótékonysággal. Halála után váratlanul 
népszerűvé vált: ő az első keresztény 
szent, aki nem mártírként emelkedett az 
oltárokra.

A köszöntőben elhangzott, hogy régen 
Márton napját tartották az emberek tél-
kezdetnek. Ekkor fejezték be a mag és a 
szőlőszüretelést, s kezdődött el a disznóvá-

gások ideje. A 6. században ettől a naptól 
kezdődött a karácsonyig tartó advent.

A köszöntőt követően kezdődtek a színpadi 
produkciók. Elsőként a Dorogi Német Nemzeti-
ség Önkormányzat Felnőtt Kórusa lépett színre, 
majd a Márton napi fényt Klúber Petra és 
Wéberné Kürti Anna felkészítésében a Környei 
Hagyományőrző Német Nemzetiség Gyer-
mekcsoport varázsolta apró mécseseikkel, s 
bájos előadásukkal a színpadra, a szívekbe, 
később a nyergesújfalui Német Nemzetiségi 
Énekkar sarkallta vastapsra a közönséget.

A bukovinaiak „németes” táncaival, a 
„Hétfélések” elnevezésű koreográfiával ér-
kezett a Kisfaludy Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának 
és a Szivárvány Táncegyüttesnek pontosan 
40 tagja Kelemen Petra Piroska és Jakab 
András felkészítésében, őket követte a Táti 

Férfikórus, a környei Schwung Tanzgruppe, 
végül pedig Német Nemzetiségi Dalkör 
Környe, akik a „fináléban” a D’ Originale 
Sautanz-Musi zenekarral közösen alapozták 
meg az esti bál hangulatát. 

A rendezvényen Tirhold Kármen elnök 
köszönetet mondott az 1994-ben alakult 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
közelmúltban leköszönt elnökének, Wéber 
Istvánnak, aki 12 évig látta el a vezetői te-
endőket, a stafétát Dörner István vette át. 

Hagyomány, hogy a Márton napi ün-
nepségen köszöntik a kultúregyesület 50. 
házassági évfordulóját ünneplő tagjait, 
idén Kerecsényi József és felesége, született 
Tóth Anna Erika vehetett át virágcsokrot 
Tirhold Kármentől és Dörner Istvántól, a 
házaspár ez év február 23-án ünnepelte 
aranylakodalmát.  
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Búcsú
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe tisztelettel meghívja Környe 
Község lakosságát a 2022. január   
8-án tartandó Búcsúra az Óvoda térre. 
Az ünnepi szentmise után mindenkit 
forralt borral, teával, pogácsával és 
térzenével várnak.

Im Namen der Ungarndeutschen 
Selbstverwaltung wünschen 

wir Frohe Weihnachten 
und guten Rutsch ins neue Jahr!

Am Himmel leuchten hell die Sterne, 
Glocken läuten in der Ferne. 
Die Herzen werden weich und weit, 
denn es ist wieder Weihnachtszeit! 
In der Küche brutzeln Braten, 
die Kleinen können's kaum erwarten, 
die Geschenke auszupacken. 
Die Bratäpfel im Ofen knacken. 
Voller Duft und Heimlichkeit, 
wünsch' ich euch diese Weihnachtszeit!

Miről szól az ünnep?
Nagyszüleink gyerekkori karácsonyi emlé-
kei értelmezhetetlenek a mai fogyasztási 
kultúrában. A nehéz időkben a szülőknek 
kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, 
mint hogy bőkezű legyen a Jézuska. Van, 
aki keserű szájízzel gondol vissza ezekre 
a karácsonyokra, míg mások, akik nem 
közvetlenül találkoztak a háború borzal-
maival, inkább a mára teljesen eltűnt, 
meghitt ünnepi szokásokra emlékeznek.

R égebben a legnagyobb örömöt az 
jelentette, hogy a család együtt volt, 
összegyűlt mindenki az esti vacsorá-

ra. Az esti ünnepet a nagytakarítás előzte 
meg, az adventi hétvégéken lelki gyakorla-
tokkal, böjttel hangolódtak az eseményre.
Krisztus születése valóban örömünnepet 
jelentett régen, és az est fénypontja az 
éjféli mise volt

A vacsora után jöhetett az ajándékok 
kibontása, melyekben nem drága mobilte-
lefonok voltak, hanem mogyoró, dió, gyü-
mölcs, vagy saját kézzel készített játék. 
A karácsonyfa alatt az egész család, kicsik 
és nagyok egyaránt karácsonyi dalokat 
énekeltek és nagyon meghitt, békés han-
gulat uralkodott. 

Emlékszem, amikor még kicsik voltunk a 
bátyámmal, anya főzött, apa feldíszítette a 
fát, amíg mi a nagyszüleinkkel sétáltunk a 
faluban. Amikor hazamentünk, meleg étel, 
karácsonyi zene és feldíszített fa várt min-
ket. Később, amikor már nem törtük össze a 
díszeket, közösen díszítettük a fát, majd késő 
délután következett az ajándékbontogatás 
és az ünnepi vacsora. 

Gyermekként mesebeli csodaként éltük meg 
a karácsonyt. Ilyenkor minden másként volt, 
mint az év többi napján. Azóta felnőttünk 
és természetes, hogy nem úgy éljük meg 
a karácsonyt, mint gyermekként, de egyre 
inkább úgy tűnik, hogy valahol elveszett az 
ünnep varázsa. Mára a karácsonyról sokkal 
inkább a felkészülés stresszes. Valóságos küz-
delem az utakon, a bevásárlóközpontokban, 
a pénztáraknál. Időben megvegyük az idei 
év slágertermékéből a legjobbat, a legjobb 
áron, de bele sem gondolunk, hogy a legna-
gyobb árat nem a kasszánál fizetjük ezekért, 
hanem a lelkünkben, amikor szenteste a 
többhetes vásárlási roham végén minden 
ajándék célba ér, mégis valami megmagya-
rázhatatlan hiányérzetünk van.

A karácsonnyal kapcsolatban is azért 
lesznek irreálisan magasak az elvárásaink, 
mert túl sokat szervezkedünk miatta. Ezt 
fokozza az is, hogy az első őszi falevelek 
megjelenése után már halljuk a karácsonyi 
dalokat, a médiából is az az érzés tör ránk, 
hogy az ünnep a nyakunkban van, sőt 
már le is maradtunk valami fontosról. Ezzel 
pedig már el is kezdődött a készülődés, 
ami sokszor anyagi síkon történik, a lelki 
vetületei pedig elhalványulnak.

Azt hiszem karácsonykor nem a tren-
deket kéne követnünk, hanem azt a 
hagyományt, ami bizonyos szempontból 
nevezhető unalmasnak, idejétmúltnak, 
de én inkább nyugalmasnak, békésnek 
nevezném, és ha ezt felismerjük, talán visz-
szakapnánk az ünnep régi varázsát.

Tirhold Kármen elnök 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

Senior Tánckör
Senior Tánckör foglalkozásokra invitál-
ja László Márta tánctanár mindazokat, 
akik szeretnék élvezni a mozgás, a 
tánc bizonyítottan jótékony hatását.

A tánc aktívan tartja az izmo-
kat, ízületeket, segít megőrizni 
mozgékonyságunkat, illetve 

a rendszeres mozgás növeli állóké-
pességünket. A mozgásfolyamatok 
elsajátí tása javít ja memóriánkat.  
A tánc bármelyik korban elkezdhető, 
elsajátítható, ezáltal növeli az önbizal-
mat, sikerélményt nyújt. Az elsajátított 
alapmozgások improvizálásával fejlő-
dik kreativitásunk. 

„Aki nem hiszi, járjon táncot…”

A táncköri foglalkozások komplex 
tematikára épülnek: a relaxáló ráhan-
golódás, bemelegítő gyakorlatsorok 
után autentikus mozgásokra építve 
különböző táncstílusokkal ismerke-
dünk meg. A mozdulatfolyamatokat 
szabadon, mindenki a saját fizikai 
erőnlétéhez igazítja. Kólóval, körtánc-
cal, nyújtással vezetjük le a bő egy 
órás foglalkozást. 

A Senior Tánckör foglalkozást 2023. 
január 10-én 17.00 órától lehet kipró-
bálni az iskola tánctermében, melyre 
mindenkit szeretettel vár László Márta. 
Privát jelentkezés, egyéb információ a 
30 5069716-os telefonszámon.

 „Az emberi természeten kívül egyetlen 
más élőlény sincs birtokában a testet han-
gokra mozgató érzés parancsának. Ezt a 
ringató parancsot ritmusnak nevezzük, 
s azt a parancsot, mely a magas és mély 
hangok összefonódását kormányozza: 
harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot 
teremtik meg." (Platon)

Megölelgették, megszeretgették a Télapót
Elolvastam ám a leveled! És hol hagytad 
a rénszarvasod? Baj, ha a csizmámon van 
egy kicsit nagy folt? Téged az Apukám le is 
fényképezett! Emlékszel, ezt tőled kaptam! 
Tényleg feneketlen a zsákod? Megölel-
hetlek? Nagyon szeretlek! – csupán ici-
pici ízelítő a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
apróságaitól, akikhez – természetesen 
– december 6-án ellátogatott a Télapó 
és a Manója.

A kicsik valóban már nagyon-na-
gyon várták és izgatottan készü-
lődtek, hiszen több csoportban a 

dalok, versek mellett a rajzaikkal is meg-
ajándékozták, sőt, saját készítésű sütemény-
nyel kedveskedtek, aminek szemmel látha-
tóan a Manó igencsak örvendezett. Mivel 
Advent első vasárnapján már előfordult, a 
Mikulás a Gomba csoport apróságainál 
meg sem lepődött, amikor többen úgy 
döntöttek, hogy ideje leszokniuk a cumiról, 
ezért azzal ajándékozták meg, ígérve, hogy 
később sem fognak sírni miatta.

A fehér szakállút egy-két rosszcsonttól 
eltekintve valamennyi kis vackoros meg-
szeppenve, megilletődve fogadta, az egyik 
kivétel nem is hazudtolta meg önmagát. 

A csopor tban csupán ket ten kaptak 
a csomag mellé virgácsot is, az egyik 
fiúcska pár másodperces meghökkenés 
után így summázott: legalább lesz mivel 
rosszalkodnom. A többség természetesen 
illemtudóan, bájosan viselkedett a vendé-
gek társaságában, percenként biztosítva a 
jóságos fehérszakállút arról, hogy nagyon-
nagyon szeretik, és jövőre visszavárják. 
Azt is megígérték, hogy a következő egy 
esztendőben nagyon-nagyon jó gyerekek 
lesznek, amiben talán 
kicsit az is szerepet játszott, 
hogy a Télapó elárulta: 
a csodaszemüvegével 
minden nap, minden éjjel, 
minden percben valóban 
mindent lát…

A mesés Mikulásláto-
gatást mesés foly tatás 
követte az intézményben, 
hiszen az óvodapedagó-
gusok újabb meglepetés-
sel készültek az apróságok 
számára, ők a „Télapó az 
erdőben” című bábelő-
adással ajándékozták 
meg a kicsiket.    

Vackor születésnap 

N o v e m b e r 
17-én megtar-
tot tuk az in -
tézmény szü-
le tésnap já t . 
Az óvónénik, 
és a sok k i s 
csemete ün-
nepi ruhába 
ö l t ö z v e  a z 
aulában gyü-
lekezett, ahol 
várta már őket 
a szülinapját 
ünneplő Vackor maci. A sok kis „ven-
dég” a Vackor indulóval és Halász 
Judit Boldog születésnapot c. dalával 
köszöntötte az ünnepeltet. Miközben a 
szülinapi tortán a tűzijáték varázsolta 
el őket. Ezt követően minden csoport 
a saját termében fogyasztotta el az 
ínycsiklandó csoki tortát. Erre az idő-
szakra óvodánk két felajánlást is kapott, 
a liba héten a gyerekek frissen pat-
togtatott kukoricát csemegézhettek.  
A szülinap alkalmából pedig a tor-
nateremben felállított ugráló várban 
játszhattak. Köszönjük a felajánlást! 
Minden kisgyerek számára örömteli, 
vidám volt ez a nap.

Troll Krisztina 

intézményvezető helyettes

Márton napi lámpás felvonulás

A Márton napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befe-
jeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek. Másrészt, ahhoz a legendához, 
amely szerint szent Márton egy liba ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták 
megválasztania, de a ludak elárulták gágogásukkal. 

M ár ton napja a karácsony 
előt t i negyven napos böjt 
előtti utolsó ünnepnap: ezen 

a napon rendszeresek voltak a lakomák, 
bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés ivást 
rendeztek, hogy a következő esztendő-
ben is bőven legyen mit fogyasztani. 
A lakmározásoknak kedvezett az is, hogy 
a hagyomány szerint ilyenkor nem volt 
szabad takarítani, mosni, teregetni, mert 
ez a jószág pusztulását okozta. Ilyenkor 
már lehet vágni a tömött libát ezért a 
Márton napi ételek jellemzően libafogá-
sok például liba leves, liba sült, mert a rigmus szerint: „Aki Márton - napon libát nem eszik, 
egész évben éhezik. Szokás volt ilyenkor az idő jóslás is, az aznapi időjáráshoz viszonyítva, 
annak ellenkezője várható: „Ha Márton fehér lovon jön enyhe tél lesz, ha barnán kemény 
tél várható”. Ilyenkor forr meg az újbor melynek Márton a bírája. 

A szülői munkaközösség szervezésével, sokadik alkalommal került megrendezésre ez 
kedves hagyomány, mellyen a gyerekek lámpás felvonuláson vettek részt. Egész héten 
erre a programra készült az óvoda. Dalokat, verseket tanultak a gyerekek, mesén keresztül 
ismerkedtek Márton legendájával. Közösen elkészítették a lámpásokat, melyek egyediek, 
szépek és szó szerint ragyogóak lettek. Az öt órakor induló menetnek több mint 350 fő 
résztvevője volt, akik a szökőkútnál közös énekléssel, tánccal emlékeztek meg Márton 
jóságáról. Az óvoda elé visszaérve a szülők által elkészített süteményekkel, teával, zsíros 
kenyérrel vendégelték meg a résztvevőket. A néphagyomány egész hétig tartó program-
ját a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport Márton-napi műsorral zárta.

A Márton napi lámpás felvonulás csodásan sikerült, köszönjük a konyha és a szülők 
támogatását! 

Troll Krisztina  
intézményvezető helyettes

Tirhold Kármen elnök
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„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág,  
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kislánnyal 
gyarapodott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját,

Balogh Endre és Nagy Beáta 
kislányát, Vivient.

Viviennek és szüleinek 
hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. 
Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves 
kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró kö-
rülmény, 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!

„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.  
Tanítsd meg, mire csak lehet  
Add tovább a jót és szépet…” 

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

85 esztendős

Rácz Istvánné sz. Kása Margit (december 5.) 
Borbély Miklós (december 24.)

80 esztendős

Dr. Perneczky Iván (december 7.)

75 esztendős

Hartman Mátyásné sz. Laky Irén (december 12. 
Lábadi József (december 23.) 

Borbély Jánosné sz. Péhm Magdolna (december 23.) 
Komlósi Kálmánné sz. Heinemann Margit (december 26.) 

Fazekas Béláné sz. Szaniszló Ilona (december 27.)

70 esztendős

Horváth Béla János (december 16.) 
Turi Sándorné sz. Nyári Julianna (december 19.) 
Bella Sándor Ferencné sz. Eck Mária Gabriella 

(december 29.) 
Szabó Pál (december 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Idősek 
Karácsonya 

Köz sé günk szép hagyo má nya az Idő-
sek Kará cso nya program, melyre a 70 
év feletti szép korúak mellett a falu va-
lamennyi lakóját sok szeretettel várjuk. 
Idén decem ber 20-án dél után 2 órakor 
kezdő dik az ünnep ség a Művelődési 
Házban. Műsort adnak a Kisfaludy 
Mihály Álta lá nos Iskola diákjai, a Né-
met Nemzetiségi Gyermekcsoport, a 
Német Nem ze ti ségi Dal kör és a Vac kor 
Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa.  
A Környebányai közös karácsonyi ösz-
szejövetel 20-án 17 órakor kezdődik a 
Közösségi Házban.

Rövid híreink

Ünnepi Miserend  
– Római Katolikus Templom

• December 24-én: Éjféli mise 24.00 óra  
• December 25-én: Karácsonyi ünne-
pi mise 11.00 óra • December 26 -án: 
Szent István vértanú ünnepe 11.00 óra 
(Szentmise végén János-napi boráldás) 
• December 27 és 30 között a szentmi-
sék elmaradnak • December 31-én: 
Év végi hálaadó szentmise 11.00 óra 
• Január 1-én: Szűz Mária Isten anyja 11.00 óra 
• Január 6-án: Vízkereszt főünnepe 18.30 óra 
• Január 8-án tartjuk a Környei templom 
búcsúját. 10.00 órakor az ünnepi szent-
misét  celebrálja, szentbeszédet mond 
Mórocz Tamás kanonok, c. apát, püspöki 
biztos, bodajki plébános.

Főhajtás 
a doni áldozatok előtt

A doni tragédia 80. évfordulójának és hő-
seinek emlékére ajánlja fel Visnyei László 
plébános a január 15-én, 11.00 órakor 
kezdődő szentmisét a környei katolikus 
templomban. A szentmisén közreműködik 
a Német Nemzetiségi Dalkör. A mise után, 
várhatóan 12.00 órától a Boldog II. János 

Pál pápa téren lévő Hősi Emlékműnél Nt. 
Börzsönyi Kornélia lelkipásztor tart emlékező 
beszédet, az esemény koszorúzással zárul. 
A megemlékezésre az önkormányzat, va-
lamint a katolikus és a református egyház-
község a falu valamennyi lakóját tisztelettel 
hívja és várja!

Igazgatási szünet

A Környei Polgármesteri Hivatal 2022. dec-
ember 22-től 2023. január 7-ig igazgatási 
szünetet tart. Az igazgatási szünet munka-
napjain az anyakönyvi feladatellátást 2022. 
december 22-től 2022. december 30-ig 
8.00-tól 12.00 óráig ügyeleti, 2023. január 
2-tól 2023. január 6-ig a 06 20 391 8041-es 
telefonszámon készenléti rendben a 2851 
Környe Alkotmány u. 2. szám alatt biztosítja.

FOGORVOSI körzetek 
tájékoztatója

Környe I . számú fogorvosi körzetben 
Dr. Dankó Enikő fogorvos 2023. január 2-án 
ismét munkába áll, így Dr. Káfony Ildikó 
fogszakorvos tartós helyettesítése 2022. 
december 31-én megszűnik. 2023 január-
jában a rendelő 473-601-es telefonszáma 
a következő időpontokban hívható: hétfő: 
7.30–10.00, kedd: 7.00–8.00 és 13.00–14.00, 
szerda: 7.00–8.00, csütörtök: 7.00–8.00 és 
12.00–13.00, péntek: 7.30–10.30.

Gyermekorvosi 
rendelés

 
Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos az ün-
nepek között szabadságát tölti, ez idő alatt  
Dr. Bognár Ágnes helyettesíti december 
27-én 8.00–9.30 óráig, 28-án, 29-én és 30-án 
11.00 óra és délután fél 1 között. 

Szabadság 
a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József december 19-étől 23-áig 
szabadságát tölti, emiatt elmarad a rende-
lés a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében, 
az érvényben lévő egységes rendelési rend 
szerint Dr. Bublovics Péter gondoskodik az  
I. számú Háziorvosi Rendelőben. 

Szabadság 
az I. sz. Rendelőben

Dr. Bublovics Péter december 27-étől 30-áig 
szabadságát tölti, emiatt elmarad a ren-
delés az I. számú Háziorvosi Rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében, 
az érvényben lévő egységes rendelési rend 
szerint Dr. Árendás József gondoskodik a 
Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben.

*  *  *

Százig szeretnék…
…folytatás az első oldalról.

Engem most fényképeznek? – kérdezte az ünnepelt, aki derűs mo-
sollyal fogadta a polgármester köszöntését, melyet a falu egésze 
nevében tolmácsolt:     

A jó Isten éltesse a Kati nénit! Ahogy az ember idősödik, lehet, 
hogy picit nehezebb a mozgás, nehezebben jutnak az eszébe 
dolgok, de amikor ilyen kerek évfordulóhoz érkezik, amely már ön-
magában is nagyobb szeretetet, törődést vált ki, akkor igazolódik, 
hogy mi a legfontosabb: az embernek legyen szerető családja, 
környezete, akik, ahogy szükségessé válik, szeretettel segítenek.  
Ez hozza egyensúlyba az elszálló éveket. Azt kívánom a Kati néni-
nek, hogy éljen jó egészségben, hogy még sokáig tudja fogadni 
ezt a sugárzó szeretetet – kívánta Beke László, Kati néni pedig, 
akinek idén megérkezett az első ükunokája, Anna, továbbra is 
mosolyogva így felelt: hát, százig szeretnék.

Kati néni Perbálon született 1932. november 22-én, s mivel testvé-
rei Környén éltek, Ő is ideköltözött. 1950-ben mondta ki a boldogító 
igent Németh Józsefnek, majd érkeztek a gyermekek: 1951-ben 
József, egy esztendővel később Gábor, 1954-ben Árpád, aki saj-
nos 2011-ben elhunyt, legkisebb lányként pedig 1956-ban Katalin.

Eleinte kesztyűt varrt, majd a Kombinátban a Keverőüzemben 
dolgozott, mint takarítónő, 1987-ben, 55 évesen onnan ment nyug-
díjba. 1994-ben, negyvennégy évi boldog házasság után veszítette 
el párját. Mindig is nagyon szeretett kertészkedni, még az elmúlt 
évben is kiment „kapálgatni” a kertbe.

A gyermekei az évek során négy unokával, öt dédunokával és 
egy ükunokával ajándékozták meg Kati nénit, aki József fiával él 
együtt.
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Tagdíjemelésről és halvédelmi eszközök 
használatáról is döntöttek a horgászok

Weihnachtsbäckerei és Karácsonyfa-díszítés ötödször
Tizenkét nevező csodaszép mézeskalács fi-
guráiból nyílt kiállítás a környei Művelődé-
si Házban november 23-án az intézmény, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
és a Vöröskereszt Környei Alapszervezete 
„Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” című 
felhívására készített kompozíciókból, az 
alkotásokra december 2-áig lehetett sza-
vazni a facebookon, illetve személyesen, 
és immáron hagyományosan licitálni is.

A szervezők a december 3-ai, ötödik 
Weihnachtsbäckerei és Kará-
csonyfa-díszítés során hirdettek 

eredményt, köszönet a Simon Méhészet-
nek a felajánlott díjakért és különdíjakért!  
Az alkotásokra pontosan 2111 fészes lájk és 
655 személyes voksolás érkezett, a liciten 
43 ezer forint gyűlt össze, ami a Vöröske-
reszt Környei Alapszervezetének kasszáját 
gyarapítja.

Az első helyezettnek járó mézes ajándék-
csomagot a „Lenvirágok”, azaz a Kovács 
Eszter, Lóczi Kinga, Horváth Bettina alkotása, 

a rénszarvasos körhinta nyerte 
el 428 szavazattal. A mindössze 
4 esztendős Hartman Renáta a 
Mikulás házát álmodta meg a 
sarki fénnyel, és öntötte mézes 
figurákba nagyon-nagyon 
kis „Anyu” segítséggel, ő 372 
vokssal a második helyet nyerte 
el. A harmadik helyen Herger 
Zsuzsanna téli házikója végzett 
332 szavazattal. Egészen picivel 
csúszott le a dobogóról 307 
vokssal Hartman Renáta nővé-
re, a 6 éves Rita, aki a Menny-
országot ábrázolta csodaszép 
angyalokkal. Rita különdíjat ér-
demelt, s szintén macis mézes 
különdíjat vehetett át Tirhold Kármentől, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnökétől a 7 esztendős Selmeci Zsombor a 
cukros házikóért, a 9 éves Bálványos Zita a 
„karácsonyi erdei lakért”, valamint Balogh 
Lili Anna, aki – bár már elmúlt 10 éves – 2017-
től minden évben készít mézes szépséget a 

felhívásra, és ezúttal a piros tetős házikó és 
fenyők mellett még mikulássipkás tacskót 
is alkotott. (A mézeskalács kiállítás decem-
ber 20-áig tekinthető meg a Művelődési 
Házban.)

 Fenyőkből, angyalokból, csillagokból, 
télapókból, rénszarvasokból, hóemberből 
a programra érkező mézeskalács díszítők 
sem szenvedtek hiányt, hiszen a szervezők 
idén is alaposan felszerelkeztek előre meg-
sütött figurákból, így a gyerekek, felnőttek 
a bőség zavarával küzdve válogathattak, 
s díszíthet ték fel őket tetszésük szerint 
cukormázzal, apró cukorgyöngyökkel, 
színesített kókuszreszelékkel. A gyerekeket 
természetesen ezúttal sem zavarta, ha 
a törékeny alapanyag néhol megsérült, 
jóízűen majszolták a mézeskalácsokat, és 
bizony a habból sem csak díszítésre jutott…  

A rendezvény része hagyományosan 
a falu karácsonyfájának ünnepi díszbe 
öltöztetése is, a kicsik lelkesen adogatták 
a díszeket a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik a színes 
gömbök, hatalmas szaloncukrok mellett 
mintegy 100 méternyi izzósor 60 méter 
színes füzér felhasználásával nagyjából 
három óra alatt varázsoltak a Kongyik 
család által felajánlott fenyőből gyönyörű, 
mesebeli karácsonyfát. A sors érdekessége, 
hogy – mesélte Kongyik Istvánné – a fát 
1985-ben épp Andor Ildikótól, a Vörös-
kereszt Környei Alapszervezetének mai 
titkárától kapták ajándékba, s alaposan 
megnőtt a 37 év alatt, a magassága mára 
elérte a 12 métert.   

Köszönet a „Süssünk, süssünk... mézeska-
lácsot” felhívás valamennyi lelkes nevezője 
számára, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjainak, a Vöröskereszt környei 
alapszervezete aktivistáinak a díszítéshez 
készített tengernyi mézes alapanyagért, az 
önkéntes tűzoltóknak a fenyő kivágásáért, 
a helyszínen történő felállításáért, a kitartó, 
precíz díszítésért, Vanya Balázsnak az új csil-
lagcsúcsért, s végül, de nem utolsó sorban 
köszönet Prekob Györgynek, aki a karácso-
nyi időszakban évről-évre önzetlenül segít 
darus autójával és munkatársaival az ad-
venti vásár faházainak, a Betlehemi jászol 
és a falu karácsonyfájának szállításában. 

Már hagyományosnak is mondható, hogy a Környei 
Horgász Egyesület közgyűlése első nekifutásra hatá-
rozatképtelennek bizonyul. Így történt ez november 
5-én is, amikor a majdnem 250 fős tagságból csu-
pán 46-an látták el kézjegyükkel 9 óráig a jelenléti 
ívet, így 15 perccel később kezdődhetett az érdemi 
munka. 

A közgyűlés öt napirendet tárgyalt, ebből az 
első hármat pergő ütemben és egybehangzó 
igennel fogadták el. Török Mihály az elnöki 

beszámolójából az önkormányzat számára kifejezett 
köszönetét emelte ki, hiszen – mind mondta – anélkül 
lényegesen kevesebbet fordíthatnának haltelepítés-
re. Az is elhangzott, hogy az egyesület gazdálkodása 
stabil, még tartalékkal is rendelkeznek, miközben 
az elmúlt évben majdnem 12 millió forint értékben 
vásároltak halat a tóba.

Ezt a stabil gazdálkodást kívánta megőrizni az el-
nökség akkor, amikor tagdíjemelésre tett javaslatot, 
hiszen a költségek növekedését az egyesület sem 
kerülheti el. A tavalyi 900 forintról 1600-ra emelkedett 
a ponty kilója, és ha szeretnénk megtartani a halte-
lepítés mennyiségét, illetve biztosítani az egyesület 
további működését, akkor meg kell tenniük ezt a 
lépést – indokolt Török Mihály. Az előterjesztésben a 
felnőttek esetében 46 ezer forintról 65 ezerre történő 
emelés szerepelt, ám az elnök szóbeli kiegészítésében elmondta, 
hogy a MOHOSZ 76 százalékkal, 6 ezer forinttal emeli az állami 
horgászjegy díját, így javasolta, hogy a környei felnőtt tagdíjat 71 
ezerre növeljék. A napirend már lényegesen több hozzászólást 
eredményezett, mint a korábbiak. Volt, aki félhangosan megje-
gyezte, hogy lépjenek ki a MOHOSZ-ból, más úgy vélte, hogy nem 
kell száz mázsa pontyot venni a tóba, ezzel egy másik hozzászóló 
határozottan nem értett egyet, más horgász arra tett javaslatot, 
hogy csökkentsék a kifogható halmennyiséget, és olyan is felmerült, 
hogy a 70 év felettiek részesüljenek kedvezményben.

Telepítsünk, ne telepítsünk, van kishal, nincs kishal a tóban – 
summázta az elhangzottakat az elnök, majd szavazásra tette 
fel az előterjesztést, és végül a 44 jelenlévő közül 25 igennel, 11 
tartózkodással és 8 nem vokssal elfogadta az emelés mértékét 
a közgyűlés.

Az egyebek napirendben merült fel a halvédelmi eszközök köte-
lező használata, hiszen – hangzott el a javaslattevőtől – rengeteg 
szép nagy hal van a tóban, és bizony már nem egy sérültet látott, 
volt, amit le is fotózott, ezért kérte a pontymatrac, pontybölcső 
használatát. A kérdésről már az elnökség is tárgyalt, ők tavaszra 
tervezték a téma napirendre vételét, de nincs akadálya, hogy 
korábban szavazzanak róla – hangzott el Török Mihálytól azzal 
kiegészítve, hogy a kisebb költség miatt a pontymatrac haszná-
latát javasolják. A horgászok közül 41-en támogatták a felvetést, 
így ennek a halvédelmi eszköznek február 1-jétől kötelező lesz a 
használata, és a fokozatosság elvét figyelembe véve a következő 
közgyűlésen visszatérnek a ritka szövésű szák betiltásának lehe-
tőségére is.

Szintén az egyebek napirend keretében esett szó az etetőhajó-
ról, amit több horgász a jelenleg nem engedélyezett behúzásra 
is szeretne használni, a felvetés kapcsán ezúttal is pro és kontra 
hangzottak el a vélemények, olykor személyeskedő hangvétel-
ben is. Végül kétszer is szavaztak. Első körben 14-en támogatták, 
heten tartózkodtak, amiből matematikailag adódott, hogy 23-an 
ellenzik. Ekkor azonban valaki felvetette, hogy „mi van azokkal, 
akik nem akarnak szavazni?” Olyan kérdés is felmerült, hogy 
„hová sorolják” a tartózkodókat? Kisebb vita keveredett, majd 
az ismételt voksolásnál a javaslatot 17 igennel, 5 tartózkodással 
és 22 nemmel leszavazták.  

I. helyezett
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Egészségvédelmi nap 
Hagyományainkhoz híven idén is meg-
tartottuk az Egészségvédelmi napot. 
A kollégák mellett meghívott előadók 
színesítették a programot. Minden előadó-
nak köszönjük a munkáját!

Alsó tagozat

1.-2. évfolyam tanulói háromféle prog-
ramon vettek részt. Két vendégelőadó, 
a Család és Gyermekvédelmi központ 
munkatársai segítették ezt a programot. 
Tóth Judit a fogápolás fontosságáról és 
helyes technikájáról beszélt a gyerekeknek.  
Hadas Tünde pedig az egészséges ételek-
ről, helyes táplálkozásról tartott foglalkozást.  
A harmadik programot a tanító nénik vezet-
ték osztályaikban. Itt is játékos feladatokkal, 
színezőkkel hívtuk fel a figyelmet az egész-
ségmegőrzésre, az egészséges és egész-
ségtelen ételek megkülönböztetésére.

A 3-4. évfolyamnak Sugár Gabriella a 
Kék Madár szülőklub alapítója, újságíró 
tartott érzékenyítő órát. Valamint Jenei 
Zita beszélgetett stresszoldásról és tanított 
masszázst a gyerekeknek, majd gyógyteát 
kóstolhattak a gyerekek.

Felső tagozat

A felső tagozaton lehetőség nyí l t a 
Narradívák érzékenyítő programjain részt 
venni. Vezetőik Gazdik Katalin színésznő, 

audionarrátor és 
Demeter-Szabó Ildi-
kó jelnyelvi tolmács 
és audionarrátor. 
Két munkatársukkal 
jöttek el: egy hallás-
sérült fiatalember 
Pintér András, egy 
lá tássérül t  hölgy 
Nemes-Nagy Tünde. 

Andrástól meg-
tudhat ták többek 
között, hogy sérült-
ként mi okoz nehéz-
séget a mindenna-
pokban. A gyerekek 
konkrét szituációkra 
is rákérdeztek. Pl. 
hogyan ébred fel 
reggel, ha nem tud „ébresztőt” állítani, 
hogyan telefonál, hogyan néz tévét... stb.  
A jelbeszéd alapjait is megismerhették. 
Tünde pedig bevezette a gyerekeket a 
látás nélküli világba. Bekötött szemmel 
kipróbálhatták a gyerekek a tájékozódást, 
valamint a speciális Rubik-kockát kirakni.  
A fehér bot kétféle használatát és egy szín-
felismerő készüléket is bemutattak nekünk. 
Illetve hogy hogyan illik segíteni és hogyan 
nem egy vak embertársunk átkelését az 
úttesten.

Hadas Tündétől kamaszkori bőrápolás-
ról tudhattak meg fontos információkat 

és érdekességeket is a gyerekek, és ki is 
próbálhattak néhány kezelési módot (házi 
praktikákat is).

Tóth Judit az alsó tagozathoz hasonlóan 
itt is érdekes információkkal, egy óriás fog-
sor helyes tisztításával bővítette a gyerekek 
ismereteit a fogápolás terén.

Takács Zsófia kutyás terapeuta 2 kutyusá-
val, a profi Zoéval és a „gyakornok” Artúrral 
érkezett. A kutyák speciális igényű, fogya-
tékkal élő gyerekekkel dolgoznak együtt 
heti három alkalommal. A gyerekek egysze-
rűn összeállított pályákon dolgoztathatták 
játékos formában a kutyákat, dicsérni, 

Népdaléneklési verseny 
2022. november 22-én népdaléneklési 
versenyt rendeztünk a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskolában. Az idei megméret-
tetésen rekord létszámú, 30 fő vett részt. 
Hosszú évek óta  végre volt újra 8. osztályos 
fiú versenyző is!

A 2022/23-as tanév népdaléneklési 
versenyét egy ismert népballada 
–„Hej, páva, hej páva, császárné 

pávája”… – eléneklésével nyitottam meg, 
melyet modern előadásommal igyekeztem 
még különlegesebbé tenni a versenyző  gye-
rekek számára. A dalválasztásom nem volt 
véletlenszerű, hiszen az idei verseny témája 
a páva szimbólum köré fonódott. A Jelképtár 
szerint a páva a teljesség és a hatalmasság 
jelképe. Díszes farktolla az univerzum szimbó-
luma, kitárulkozása a lélek kitárulkozásával 
azonos. Népművészetünkben a szeretet, 
a tisztaság és az örök szerelem jelképe. 
Ez a szimbólum azt az üzenetet hordozza 
önmagában, amiért a verseny évenként 
megrendezésre kerül, ez pedig nem más, 

mint maga a magyar népdal szeretete. 
Heteken keresztül készültek a gyerekek erre 
a megmérettetésre, nagyon szép előadás-
ban hallhattuk a különböző tájegységekből 
származó népdalokat.A döntéshozatalban 
nagyon nehéz helyzetünk volt Goór Brigitta 
tanító nénivel, hiszen sok, színvonalas éneklést 
hallottunk korcsoportonként a gyerekektől. 
Végül sikerült egy átgondolt, reális, igazsá-
gos eredményt megállapítanunk. Amíg a 
zsűri tanácskozott, addig Jánky Gabriella 
és Juridáné Sipos Erika pedagógiai asszisz-
tensek kreatív foglalkozás keretében pávás 
illetve zenei témájú könyvjelzőket készítettek, 
illetve meleg teával kínálták a versenyzőket. 
A könyvjelzőket a versenyt követő napokban 
befóliázva kapták meg a gyerekek. Nagyon 
szépek lettek!

Két korcsoport alapján hirdettünk győz-
teseket: 3-4. évfolyam illetve 5-8. évfolyam. 
A 3-4. évfolyamos tanulók közül első díjat 
kapta Timár  Hanna (4.a ), második lett  
Román Lili (4.b) és harmadik díjas lett  Krüpl 
Adrienn (4.a ).

Különdíjban részesültek: Komáromi Loret-
ta 3. a , Semsei Levente 3.b,  Kertész József 
4.b. , Budai- Kurcz Edvárd 4.b, Kovács Zoé 
4.a, Kubinger Borbála 4.a, Az 5-8. osztá-
lyosok korcsoportjában első díjat kapott 
1. Szekeres Katalin Réka (7.a), második lett 
Tóth Zoé (6.a), harmadik díjas lett Nagy 
Bíborka ( 7.a). 

Különdíjban részesültek: Kiss Virág 
Julianna 5.b. , Sternhardt Dalma 5.b, Fikner 
Kevin 8.b 

Szívből gratulálunk minden tanulónak, 
akik részt vettek ezen a jó hangulatú, iga-
zán példaértékű versenyen!

Szeretném kifejezni hálás köszönetemet 
Goór Brigitta tanítónőnek, hogy megtisztelt 
jelenlétével illetve a verseny lebonyolításá-
val kapcsolatos teendőkben támogatott. 
Valamint szeretném megköszönni Jánky 
Gabriella és Juridáné Sipos Erika peda-
gógiai asszisztensek munkáját a kreatív 
foglalkozás lebonyolításában. 

Szelőczei Ferencné

Ajtódíszek idén is

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is 
ünneplőbe öltöztették osztálytermük 
ajtaját! Szülők és gyermekek egyaránt 
lelkesen vetet ték bele magukat az 
ötletkeresésbe és a megvalósításba is. 
A tél és a karácsony pillanatait örökítet-
ték meg különböző technikákkal. Igazi 
csapatmunka volt, amiben osztályfő-
nök, szaktanárok és gyerekek működtek 
közre, rászánva rajz és technika órákat 
vagy akár egy hosszú délutánt is.  
A dekorációkról készült fényképeket a 
község honlapján tekinthetik meg!

Soósné Trencsényi Terézia

Iskolai hírek, események
November 12. Szülői Munkaközösség bálja. 
Két év kihagyás után az iskolai szülői közös-
ség jótékonysági bált szervezett az iskola 
tornatermében. Az iskola tanulói és dolgo-
zói nevében nagy köszönet a szervezésért, 
a jó hangulatért. És természetesen azért 
a sok-sok segítségért, amit az évről évre 
kapunk a munkaközösségtől.

November 14-15-én nyílt napot szer-
veztünk, ahol a szülők megfigyelhették 
gyermekeik munkáját a tanítási órákon, be-
tekintést nyerhettek az iskola mindennapi 
életébe. A lehetőséggel leginkább az alsó 
tagozatos gyermekek szülei éltek.

November 15-én este fogadóórát is tar-
tottunk az érdeklődő szülőknek.

November 18-án a Mézes reggeli kam-
pány keretében környei méhészek hozták 
el mézeiket az iskolába. A szünetekben 
reggelizni, mézet kóstolni hívták a gyereke-
ket az ebédlőbe. Finomabbnál finomabb 
mézeket ízlelhettek a gyerekek. Köszönjük 
Venter méhészetnek, Somhegyi családnak, 
Erl Cintiának, Kubasek Mihálynak.

November 23-án az oroszlányi Hamvas 
Béla Gimnáziumban laboratóriumi órán 
vett részt a nyolcadikosok egy csoportja 
Borbélyné Grebely Éva tanárnő szervezé-

sében. A téma, az élelmiszerek kémiája 
volt. A 4.a osztály négy fős csapata részt 
vett a XX. Regionális Erzsébet Királyné 
Olvasópályázaton, s mivel első helyezést 
értek el, meghívást kaptak november 23-án 
Nyírádra a díjátadó ünnepségre is. Csapat 
tagjai: Kubinger Borbála, Krüpl Adrienn, Míg 
Csenge Hanna, Németh Natali Nina.

November 27-én részt vettünk a községi 
adventnyitó ünnepségen. Énekkarunk 
karácsonyi dalai segítették a ráhangoló-
dást az ünnepre. Az iskola házikójában 
a pedagógusok és a szülők által készített 
karácsonyi meglepiket árusítottuk.

November utolsó hetében már az iskola 
épületét is átjárta az adventi készülődés. 
Kedves hangulat fogadja az iskola főbe-
járatán jövőket. Feldíszítettük a termek 
ajtaját és a folyosót is. Több osztály meg-
tekintette a Művelődési házban a mézes-
kalács készítő verseny kiállított alkotásait. 
Nagy örömmel szavaztak a különböző 
összeállításokra.

December 2-án a községi könyvtár szer-
vezésében érdekes programon vehettek 
részt az elsősök a Művelődési házban. 
A Bogársimogató című előadás nagyon 
tetszett a gyerekeknek. Mesés, ismeretter-

jesztő, interaktív játék volt.Ezen a napon 
délután a 7.a pedig osztályprogram ke-
retében Tatabányán volt korcsolyázni a 
műjégpályán.

December 6 -án reggel polgárőr és 
rendőr bácsik és nénik lepték el az is-
kola környékét. Kedves meglepetésként 
szaloncukorral köszöntötték az iskolába 
igyekvőket. iskolánkba is ellátogatott a 
Mikulás bácsi. Már reggel minden gye-
rek egy-egy csomagot talált a padján a 
Szülői Munkaközösség manóinak köszön-
hetően. Délelőtt maga a Mikulás bácsi is 
végigjárta az alsós termeket. Megnézte, 
hogy viselkednek a gyerekek. Meghall-
gatta az hozzá szóló énekeket is. Ezen 
a napon csupa pirosba, mikulásosba 
öltözött gyerek és felnőtt egyaránt. Vidám 
nap volt.

Decemberben sok-sok osztályprogram 
jelzi a karácsony közeledtét. Közös mézeska-
lácssütés, kézműveskedés, társasjátékozás 
történt az osztályokban.

Előzetesek: December 20. Iskolai kará-
csonyi ünnepség. Utolsó tanítási nap. Téli 
szünet: december 21-január 8. Első tanítási 
nap: január 9., hétfő

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

jutalmazni tanították őket. Mindkét csoport 
jól érezte magát, szívesen működtek együtt 
a trénerrel, a kutyákkal, és egymással.

Szabóné Krihó Natália tanárnő csörgő-
labda foglalkozást tartott a gyerekeknek. 
A csörgőlabda a vakoknak, látássérültek-
nek speciálisan kitalált sport, amiben csak 
a hallásra, esetlegesen a tapintásra tudsz 
hagyatkozni. A gyerekekkel ki is próbáltuk, 
így 3-3 fős csapatok versenyeztek egy-
mással. A végén pedig volt egy kis időnk 
megtapasztalni, hogy milyen kihívást is 
jelenthet egy ismeretlen helyen közlekedni, 
miközben segítője csak hanggal vagy  érin-
téssel tudja őt navigálni a helyes útvonal 
megtalálásában.

Riezingné Gáspár Tímea és Sárosiné Rácz 
Gabriella tanárnők a  gyógynövényekről 
és a gyógyteák hatásáról beszéltek a 

gyerekeknek. Megismerkedhettek többféle 
gyógynövénnyel és azokból főztek is teákat, 
amit meg lehetett kóstolni. A gyerekek ked-
vence a menta tea és a mézes-gyömbéres 
tea lett.

Víg Regina és Tóth Zsoltné Mező Viktória 
tanárnők az “egészséges táplálkozás és a 
bőr kapcsolatáról” tartottak egy előadást, 
beszélgetést a gyerekeknek. Majd interak-
tív formában, csapatokban dolgozva a 
gyerekek természetes alapanyagokból ké-
szítettek pakolást, amit utána ki is próbáltak 
a kezükön. Így megszépülve mentek haza.

A nap témájához kapcsolódva tanít-
ványaink Andor Ildikótól, a Vöröskereszt 
helyi szervezetének képviselőjétől egy-egy 
egészséges édességet kaptak. Nagyon 
köszönjük!

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes



Újabb támogatás a Bridgestone-tól
Mintegy kétmillió forint értékben ado-
mányozott hat gumiabroncsot a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
számára a Bridgestone Tatabánya 
Termelő Kft., az abroncsokat Topolcsik 
Melinda ügyvezető igazgató adta át 
Popovics Milán elnöknek, a november 
24-ei eseményen Beke László polgár-
mester, Király Ildikó HR igazgató, Hófer 
György általános ügyek intézője és 
Olsovszky Árpád Csaba, valamint Rózsa 
Máté egyesületi tagok is részt vettek.

A z egyesület gépjárműfecs -
kendőjén a támogatásnak 
köszönhetően a több mint tíz 

esztendős Pirelli gumikat cserélhették le 
idei gyártmányú, korszerűbb, valamint 
fogyasztásbarát és prémium minősé-
gű Bridgestone abroncsokra, melyek 
átszereléséről díjtalanul gondoskodott 
a Transintertop Szállítmányozási és Fu-
varozó Kft. javító műhelye.

Az egyesület a falu területén évente 
átlagosan 50 -60 káreseményre kap 
riasztást, Környén, Kömlődön és a szom-
szédos településeken élő több mint 6 
ezer állampolgár ellátásában vesznek 
részt. A tüzek oltásához és a műszaki 
mentésekhez már jó ideje tervezték 
olyan gépjárműfecskendő beszerzését, 
amellyel első kiérkezőként is biztosítani 
tudják az oltóvíz és eszközszállítás terén a 
beavatkozás sikerességét.  A tervük végül 

a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap-
hoz sikerrel benyújtott pályázatuknak 
köszönhetően valósulhatott meg, 7 millió 
forintot nyertek el, az összeget 300 ezer 
forinttal egészítették ki, s vásárolták meg 
idén Ausztriából az 1994-es évjáratú Steyr 
13S23 L31 típus Rosenbauer szivattyúval 
szerelt gépjárműfecskendőt, amely 
most a hat új abronccsal korszerűsödött.  

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
rendszeresen segíti a munkájukat, egy 
éve a Renault Kangoo 4×4 gépjárművű-
ket szerelték fel új téli gumikkal, az autót 
2017 decemberében szintén a társaság 
adóforintjainak köszönhetően vásárol-
hatták meg, 2019-ben pedig védősisakok 
beszerzését tették lehetővé az egyesület 
számára.

„Állati” nyomozás a Környei-tónál
A hideg szeles idő ellenére meglepően 
sokan jöttek el november 5-én délután 
a tópartra meghirdetett játékra.

A kistó körül elhelyezett ismeret-
terjesztő táblákról kellett infor-
mációkat gyűjteni. Illetve a két 

magaslesen is rejtettünk el feladato-
kat. A visszaérkezők kezükbe kapták a 
megoldókulcsot és maguk ellenőrizték 
a válaszok helyességét. Már 1 óra előtt 
gyülekeztek a csapatok. A nagy létszám 
miatt gyakran sokat kellett várni az indu-
lásra, de mindenki türelmes volt. A felnőt-

tek beszélgettek, a gyerekek játszottak 
a játszótéren. 42 csapatban 169 játékos 
csinálta végig a feladatokat. A környei 
játékosokat távolabbi településeken 
lakó hozzátartozók, barátok is elkísérték, 
így voltak bokodi, kömlődi, lovasberényi, 
vértessomlói, kecskédi, oroszlányi és 
győrújbaráti vendégeink is. A játékosok 
jókedvűen értek vissza, öröm volt látni, 
hogy érdeklődéssel hasonlították össze 
megoldásaikat a megoldólapon sze-
replő adatokkal. Többen megjegyez-
ték, hogy bár sokat járnak a tóparton, 
többször megnézegették a táblákat, de 
ilyen alaposan még sosem. Az általános 
iskolások motivációjában sokat segített 
a tanár nénijük által megajánlott ötös, 
amennyiben részt vesznek a játékban. 
Minden játékos jutalma egy tábla 
csokoládé volt, melyet Környe Község 
Önkormányzata ajándékozott a ver-
senyzőknek.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes


