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Van ereje a lángnak
Tavaly pontosan 525 hetven év feletti idős 
embert ajándékozott meg karácsony kö-
zeledtével a környei önkormányzat szemé-
lyenként 15 ezer forinttal. A bankszámlákra 
utalt összeg mellett a legszívhezszólóbb, 
legszemélyesebb és legbecsesebb aján-
dékot, a falu apraja és nagyja szeretettel 
összeállított ünnepi műsorát, azt követően 
pedig a Betlehemi szeretetlángot decem-
ber 20-án vehették át az Idősek Karácso-
nya ünnepségen a Művelődési Házban. 

H a visszagondolunk advent ünnepi 
eseményeire, akkor láthatjuk, hogy 
az értékük nem mérhető pénzben. 

A készülődés közösen eltöltött percei olyan 
értéket adnak nekünk, olyan értéket adnak 
minden résztvevőnek, amelyek drágábbak 
mindennél: megtanítanak felkészülni, meg-
tanítanak odafigyelni a lényeges dolgokra, 
megtanítanak odafigyelni a másikra, meg-
tanítanak közösen dolgozni, megtanítanak 
egymásnak segíteni. Mindezt teszik úgy, 
hogy szinte észre sem vesszük. Vajon mi 
lehet a titka mindennek? Egyszerűbb a 
válasz, mintsem gondolnánk: a szeretet. 
Az a szeretet, amely összetart, amely segít, 
amely irányt mutat és amely a keresztény 

emberek hite szerint a kis Jézus megszü-
letésével öntött testet a világunkban. Így 
tapasztalhatjuk meg, hogy miként tartozik 
össze a felkészülés és az ünnep, az advent 
és a karácsony, hogy miért is szükséges 
a karácsony megünnepléséhez, hogy a 
szívünkben a hit, remény, öröm és szeretet 
lángja is meggyúljon – köszöntötte a ven-

dégeket Beke László polgármester, zárásul 
mindenki számára azt kívánva, hogy a ka-
rácsonyi időszakra jellemző gondoskodás, 
törődés és odafigyelés, váljon a jövőben 
a mindennapjaink részévé, s ne csak az 
ünnepnapok idején legyünk nyitott szívű, 
odafigyelő társai egy másnak.

Ismét közös karácsony Környebányán
A Betlehemi szeretetlánggal érkezett a 
közös karácsonyi ünnepségre decem-
ber 20-án Beke László polgármester a 
környebányai Közösségi Házba, ahol a 
szépen megterített és feldíszített aszta-
lok mellett a gyerekek már izgatottan 
készülődtek a műsoruk előadására.

E z egy óriási ajándék. Ez a Bé-
keláng minden évben eljut a 
Születés Templomából a világ 

minden tájára, hogy hirdesse a békét 
és a szeretetet. Az idei, Környére érkező 
láng tett egy kis kitérőt a háborútól súj-
tott Ukrajnába – mondta el a polgármester. 
Adományokat vittek ugyanis pár nappal 
korábban három kárpátaljai településre, 
ahol az állandó áramszünetek miatt nincs 
fűtés, nagyon fáznak az emberek, így a 

láng mellett a számukra nélkülözhetetlen 
meleg takarókkal, áramfejlesztőkkel segí-
tettek. A polgármester hozzátette: Környén 
magánszemélyektől és más településekről 
is számos felajánlás érkezett, azokat egé-

szítette ki vásárlással az önkormányzat. 
Higgyünk abban, hogy van ereje a 
lángnak, adjuk tovább! Sokszor szá-
munkra a legfontosabb a család, de 
úgy gondolom, most szélesebb körben 
van szükség az imádságra, hogy legyen 
béke! – fogalmazott az ünnepség kez-
detén, majd a karácsony hangulatát, 
szívmelengető érzését varázsolták Bozó 
Kucskár Anikó szervezésében, felkészíté-
sében felnőttek, fiatalok, a Környei Ma-
gyar Dalkör Tagjai, aprócska gyermekek 
versekkel, énekekkel, citeramuzsikával, 
csengettyűk csilingelésével, szikrázó 

csillagszórókkal, a meggyúló mécsesek 
pedig minden bizonnyal sokak tekinteté-
ben tükrözték régmúlt idők karácsonyait, s 
szeretett arcokat, melyeket már soha nem 
cirógathatnak meg.
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A Három Királyok útja által körbeölelve
A környei hívek mellett a vértessomlóiakat, 
várgesztesieket, köztük a megjelent tele-
pülésvezetőket, a nemzetiségi önkormány-
zatok képviselőit is köszöntötte január 8-án 
a környei Templomban Visnyei László plé-
bános, egyben hálás köszönetét fejezve ki 
Mórocz Tamás kanonok, c. apát, püspöki 
biztos, bodajki plébános számára, amiért 
elfogadta az egyházközség meghívását 
az ország első búcsújára.

A z ország első búcsúját már évszá-
zadok óta Környén tartják, hiszen 
a falu Római Katolikus Vízkereszt 

Templomát a Három Királyok tiszteletére 
szentelték fel. 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 személyesen aláírt hiteles eredeti 
számlamásolat azonban igazolja, hogy a 
bibliai jelenetet megörökítő értékes alkotás 
Mayerhofer Frigyes keze munkáját dicséri.

Picit visszaérkeztem abba a világba, 
ahol elkezdődött a papi életem, hiszen 
Tatabányán kezdtem a papi szolgálatot, 
és ennek az öt éves szolgálatnak erősen 
része volt Környe és a környező települések 
imádságos életébe való bekapcsolódás, 
és valóban örömmel érkeztem a Három Ki-
rályok ünnepén, hogy Vízkeresztkor közösen 
imádkozhassunk ebben a gyönyörű szép 

templomban. Legyünk a háromkirályok 
útja által körbeölelve, körbeállva, körbe-
térdelve az Úr oltáránál, hiszen valóban 
megszületik, megtestesül számunkra az 
Úr ezen a szent ünnepen – fogalmazott 
Mórocz Tamás kanonok a szentmise kez-
detén, melyet az egyházközségekért, az itt 
szolgáló egykori plébánosokért ajánlott fel.

A mise során a karácsonyi ünnepkörről el-
hangzott, hogy miként rakódnak egymásra, 
s ha a napot nem a búcsúnak szentelnénk, 
akkor Urunk megkeresztelkedésének ünne-

pét tartanánk, amely szorosan összekap-
csolódik a napkeleti bölcsek ünnepével, 
hiszen mindegyikben, a kánai csodában, 
a napkeleti bölcsek hódolatában és a 
Jézus megkeresztelkedésének ünnepében 
is kinyilvánítódik, hogy megjelent köztünk 
az Isten. A mai embernek is példát kell 
vennie a napkeleti bölcsekről, akik mertek 
elindulni és járni az utat, hogy találkozhas-
sanak Jézussal. A kanonok a hívek szép 
számára utalva így fogalmazott: jó érzés 
látni, hogy Isten háza megtelt az ünnepre. 

Ismét évbúcsúztató bál
Nagyjából kétszázan búcsúztatták 2022. dec-
ember 31-éről 2023. január 1-jére virradóan az 
óévet, egyben köszöntötték az újat a környei 
Művelődési Házban, ahol Török Mihály képvi-
selő rendezésében már 12. alkalommal várta 
szilveszteri batyusbál a vendégeket. 

A talpalávalóról, a hajnalig tartó 
fergeteges hangulatról ezúttal is 
a Schwab N Roll gondoskodott, az 

együttes nem is hagyott sok szusszanásnyi 

időt a táncos lábú mulatni vágyóknak. 
A 860 értékesített tombolával gyarapított 
bevételből a költségek levonása után 
456 ezer forinton „osztozhatott” fele-fele 
arányban az iskola és az óvoda, hiszen a 
bál hasznát a szervezők hagyományosan a 
falu legkisebb, illetve legifjabb gyermekei-
ről gondoskodó intézményeknek ajánlották 
fel. Köszönet a bál szervezéséhez, a terem 
rendezéséhez nyújtott segítségért a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-

jainak, Varga Sándornak és csapatának, 
valamint  a Művelődési Ház dolgozóinak, és 
egyáltalán nem utolsó sorban köszönet a 
bál támogatóinak, akik a következők voltak: 
Környe Község Önkormányzata, UBM KFT., 
Környe Beton KFT., Baracskai Gép Kft., Csáki 
Csaba, Eck Fa Kft., Faforg Span Kft., Hoffart 
Zoltán, Kényelem Bútor Kft., Kesztler Klíma 
Kft., Kulman és Társa Kft., Pantinchin Zoltán, 
Reichnach György, Török Kft., Török Mihály.

Török Mihály képviselő

De vajon eljövünk-e majd a templomba a 
következő vasárnap is? Vajon fontos lesz-e 
a találkozás? Miért járunk templomba? 
Csak egy hagyomány? Egy családi kötő-
dés? Csak egy szép szertartás? – sorolta a 
kérdéseket, a választ pedig így fogalmazta 
meg: előttünk kell állnia a háromkirályok 
elhatározásának, hogy képesek voltak 
több ezer kilométert menni, egy csillagot 
követni, hogy találkozhassanak Jézussal. 
A katolikus liturgia olyan közel hozza az 
Istent, amilyen közel a háromkirályok voltak 
Jézushoz. Talán még közelebb is, hiszen a 
három napkeleti bölcs egy gyermeket várt. 
De talán még ők sem sejtették, hogy ez a 
gyermek nemcsak azért jön el, hogy Isten 
velünk legyen, hanem, hogy megváltson 
minket.

A napkeleti bölcsek útját követte az a 
pásztorjáték is, melyet a gyülekezet felnőtt 
és gyermek tagjai mutattak be a szentmisét 
követően. Láng Éva és Tremmel Kata 2022 
adventjén kezdett szervezésbe, a korábbi-
aktól eltérően nem csupán gyermekekkel 

képzelték el Jézus születésének felidézé-
sét, hanem felnőtteket is bevontak, így a 
készülődésnek és az előadásnak 34-en 
váltak lelkes tagjává, legidősebbként egy 
67 éves férfi, és legkisebbként egy 2,5 éves 
gyermek. A szereplőket más-más indíttatás 
motiválta, a legmeghatóbb egy fiú volt, aki 
karácsonyi meglepetésnek szánta szeretett 
családtagjának a részvételt. Az ünnepen 
előadott, „A három király útja” című szín-
darab nem a megszokott módon mutatta 
be a kétezer évvel ezelőtti eseményeket.  
A három napkeleti bölcs különböző ország-
ból, különböző élethelyzetből, más-más 
kísértéssel megküzdve indult útnak. Csak 
úgy érhették el céljukat, hogy erős hitükkel, 
elszántságukkal egymást segítették, hall-
gattak a belső hívásra, s szándékuktól még 
a rafinált ördögök sem tudták eltántorítani 
őket. Ahogy a mise során is elhangzott, így 
mutatnak példát a kétezer évvel később 
élő embertársaiknak is. 

Láng Éva és Tremmel Kata ezúton fejezi 
ki köszönetét a szereplők számára a közös 

munkáért: csodás élmény volt veletek dol-
gozni! Hálásak vagyunk a megannyi apró 
ötletért, véleményért, amivel gazdagodott 
az előadás, külön kiemelve a dalbetéteket.

Az egyházi ünnephez kapcsolódó vá-
sáros hagyomány Környén egy időben 
jelentősen megkopott, 2015-ben például 
egyetlen vásáros árválkodott a sportpálya 
mellett. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe első alkalommal 2016-ban ele-
venítette fel, a pandémia miatt 2020-ban 
elmaradt, idén tehát hetedik alkalommal 
várta a szentmisét és pásztorjátékot követő-
en a január 6-ai Vízkereszthez, Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepéhez kapcsolódó 
búcsúi vásáros kirakodás az óvoda előtt az 
érdeklődőket, akik a kellemes napsütésben 
szépen megtöltötték a teret. A szervezők 
ezúttal is pogácsával, teával és forralt 
borral kínálták a múltidéző vendégeket, 
a kisebbek lánchintáztak, zsákbamacs-
káztak, a vidám hangulatról pedig egy új 
formáció, a Stockerei zenekar térzenéje 
gondoskodott.
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Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
…és a pásztorok boldogan melegedtek a 
tűznél, amire a Messiás vigyázott. Jézus 
pedig mindig az igaz szeretetre tanította 
az embereket. S ahogy Ő azon az éjszakán 
megőrizte a pásztorok tüzét, úgy őrzöm én 
is ezt az igazságot a szívemben. S ha eljön 
az esztendőnek ezen éjszakája, minden 
igyekezetem azon van, hogy felszítsam 
magamban a szeretet tüzét, hogy aztán 
úgy égjen, hogy melegéből egész évben 
jusson elég mindenkinek! – mesélt az 
általános iskola karácsonyi ünnepségén 
„Miska bácsi” december 20-án a Műve-
lődési Házban. 

A műsor kezdeteként a Szelőczei 
Ferencné vezette énekkar kará-
csonyról szóló dalai csendültek 

fel, majd az ünnepet átszövő érzésekből, 
Jézus születéséről, a hit erejéről, a család 
összetartozásáról, régi karácsonyok ízéről, 
illatáról, a hagyományainkról szóló mű-
sorral léptek színre a Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskola negyedikesei Dr. Szemetiné 
Horn Bernadett, Szerencsi Edina, Rajcsány 
Miriam, Fejszés Zsuzsanna, Szelőczei Fe-
rencné és Jakab András felkészítésében 
karácsony legszebb üzenetével zárva: ha 
pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel 
ezelőtt élnél vajon mit tennél mondd csak, 
mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél? Ha 
pásztor lennél vagy bölcs követnéd-e azt 
a csillagot vagy mondjuk hinnél-e annak 
az angyalnak, aki meglátogatott? Gyere 
el a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod 
kell Isten szeme fényével. Ne keress itt pom-
pát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja 
a világot!

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 jutalomban 
részesítet te az énekkart, akik szívesen 
vesznek részt a községi ünnepségeken, 
rendezvényeken, és lelkes résztvevői voltak 
az iskolai meglepetés zenés szünetnek is. 
Vezetőjük Szelőczei Ferencné.

Jutalmat vehetett át Laczó Míra Emília 
és Papp Flóra, akik évek óta aktívan részt 
vesznek az iskola és a település kulturális 
életében. Mindketten már óvodás koruk 
óta kitűntek énekhangjukkal. Számos 
rendezvényen hallhatta énekelni őket a 
közönség. Szerepeltek október 6-ai, és már-
cius 15-ei megemlékezésen, de a községi 
pedagógus napi ünnepségén is, legutóbb 

az iskolában megrendezett Szülők-Nevelők 
bálján léptek fel és varázsolták el hangjuk-
kal a résztvevőket.

Ajándékot vehetett át Krüpl Adrienn, a 
művészeti iskola néptánc tagozatának 
tagja. Ő a 2022 májusában, Tatabányán 
megrendezett Gerzanics Magdolna Nép-
daléneklési Versenyen Arany minősítésben 
részesült.

A bizot tság jutalomban részesítet te 
Rajcsány Grétát, aki a 2022-es évet is szép 
eredményekkel zárta a környei mazsorett 
csoport képviseletében. Szerbiában, nem-
zetközi táncversenyen botos szólóban és 
csoportos táncban is első helyezést ért el. 
Balatonfüreden, a Silver Star Dance nem-
zetközi mazsorett versenyen szólóban nem 
talált legyőzőre, csoportos tánccal pedig a 
dobogó második fokára állhattak.  

Iskolai hírek, események
December

Iskolánkban a december az ünnepvárás 
jegyében telt el. Feldíszítettük a termeket, 
az osztályajtókat, a főbejáratot. Kézmű-
ves délutánnal, mézeskalácssütéssel, 
játékkal készülődtek az osztályközössé-
gek. December elején néhány osztály 
csatlakozott az országosan meghirdetett 
állatvédelmi témahéthez. A gyerekek elő-
adást hallhattak a felelős állattartásról. 
Januártól madáretetést vállaltak a jelent-
kező osztályok.A 7. b osztály színházban 
volt, a Kifordulás darabot nézték meg 
Tatabányán a Jászai Mari Színházban.  
A művészeti tagozat 21 fiúja jár ta a 
kotyolás Luca napi népszokásával Kör-
nyét december 13-án. Iskolánkon kívül 
a Polgármesteri Hivatalban, az Idősek 
Klubjában, a Vackor Óvodában és a 
Sebcentrumba is ellátogattak.

December 15-én az 1.a osztály dalos, 
verses műsorral kedveskedett az Idősek 
Otthona karácsonyi ünnepségére össze-
gyűlt időseknek a Művelődési Házban. 
December 19-ére „karácsonyi pulcsis” 
napot hirdettünk, amikor is gyerekek és 
felnőt tek egyaránt vidám, karácsonyi 

hangulatú ruhákban töltötték a napot. 
December 20-án gyönyörű és megható 
ünnepséggel köszöntöttük a közelgő ka-
rácsonyt a negyedik évfolyam, az iskolai 
énekkar és a néptáncosok közreműkö-
désével. Nagyon köszönjük a felkészítő 
kollégák, Dr. Szemetiné Horn Bernadett, 
Szerencsi Edina, Rajcsány Miriam, Fejszés 
Zsuzsanna, Szelőczei Ferencné és Jakab 
András munkáját.

Az Idősek Karácsonya után a Szivárvány-
Környe Táncegyüttes és a művészeti iskola 
Vízöntők Táncegyüttesének fiai, férfijai 
közösen regöltek a szökőkútnál. Tatáról is 
több meghívást kapott a hét tagú csapat.

Január

Január 9-én az ötödik évfolyam színházlá-
togatáson vett részt a Tatabányai Jászai 
Mari Színházban. Wéber Anikó: Az osztály 
vesztese című fantasztikus darabját na-
gyon élvezték a gyerekek. Január 18-24-ig 
szerveztük meg a felső tagozatos gyere-
keknek az Arany János Magyar Verseny 
2. fordulóját. Félévi vizsgákat tartottunk a 
művészeti iskolában: január 11-én grafika, 
12-én néptánc tanszakon.

Foly tatódnak a matematika, magyar 
nyelv levelezős versenyek, melyekre fo-
lyamatosan készültünk. (Bolyai, Kölcsey)  
A K&H által meghirdetett Vigyázz, kész, 
pénz! vetélkedő januári fordulójára készül-
tek a csapatok. Január 23-án kezdődik a 
II. félév. Január 21. Több nyolcadikos és 
hatodikos tanulónk vett részt a középiskolai 
írásbeli felvételi vizsgán.

Előzetesek

Január 26-án, csütörtökön családi napot 
tart a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és AMI néptánc tagozata a Szivárvány-
Környe Táncegyüttes közreműködésével.  
A program zárásaként a gyerekekkel közös 
táncházban mulathatnak a kedves szülők, 
érdeklődők. A zenét Szabó Krisztina, Pap 
Ferenc és Maknics Márton szolgáltatja. 

Január 27-én kapják meg a gyerekek 
a  félévi bizonyítványaikat. Január 31-én 
délután félévi szülői értekezletre várjuk a 
kedves szülőket. A nyolcadikosok középisko-
lai felvételi eljárásának során: a jelentkezési 
lapokat töltik az érintett diákok és szüleik. 
Február 10-én, pénteken délután Farsangi 
bált szervezünk az iskolában.

Bublovics Barbara, a Tatai Hódy Sport-
egyesület kajakos versenyzője 2022-ben 
kiemelkedő sportteljesítményeket ért el: 
aranyérmes lett a Síkvizi Magyar Bajnok-
ságon párosban, négyesben bronzérmes, 
illetve második helyezést ért el párosban 
a Magyar Maratoni Bajnokságon és a 
Magyar Kupán. 

Tóth Zalán, az Oroszlányi Kajak Sport 
Egyesület igazolt versenyzője is jutalomban 
részesült. 2022-ben az U15 korosztályban 
Regionális Bajnokságon, 8 kilométeren 4. 
helyet, Regionális Akadémia Kupán 1000 
méteren 6. helyet szerzett. Lábatlanon 
korosztályban 2000 méteren második lett, 
és szintén ezüstérmes teljesítményt nyújtott 
az U16-osok között is. Győrben, az évadzá-
ró Bajnokságot 2000 méteren a 4. helyen 
zárta. Szeret részt venni olyan versenyeken 
is, ahol a gyorsaság, az erő és a kitartás 
is fontos. Ilyen a Tatai 7 kilométeres Cross 
Chalenge verseny ahol már háromszor 
próbálta ki magát, s végzett egyéniben 
második, párosban harmadik és negyedik 
helyen.

Schnaubl Viktor Tibor 2019 óta tagja 
a környei Gyémánt Kempo SE-nek. 2022 
májusában vett részt első versenyén Szé-
kesfehérváron, ahol  kitartó munkája és 
akaratereje meghozta gyümölcsét, hiszen 
két aranyérmet szerzett. Magyar Bajnoksá-
gon 2 számban is első lett, az Eger kupáról 
egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel 
tért haza. 

Jutalmat vehetett át Cseke Nándor, a 
Tatabányai Sport Club versenyzője, ő 2012 
óta judózik. 2021-ben és 2022-ben is állha-

tott a dobogó első és harmadik lépcsőjén. 
Serdülő Nyílt Regionális Versenyen 5. lett, a 
XXIII. Faragó Benjamin Emlékverseny Regio-
nális Nyílt Válogatón aranyérmet, a Serdülő 
Nyílt Regionális Rangsorversenyen bronz-
érmet szerzett. A Serdülő és Ifjúsági Atom 
Kupán, Nemzetközi Judo Versenyen ötödik 
lett, 2022 novemberében pedig a Felnőtt 
Országos Bajnokságon ért el 9. helyezést. 

Jutalomban részesül t Jeszenovics 
Róbert, aki 7 évesen kezdte a kézilabdázást 
Tatabányán a Grudfos Kézilabda Clubnál, 
a csapatban csapatkapitány és egyben 
irányító pozíciót tölt be. Együttesével az 
MKSZ által szervezett Határok nélkül Kézi-
labda Székelyudvarhely kupán ezüstérmet 
szerzett, a Megyei Kézilabda Szövetség 
által rendezett Tavasz Kupán, a Kanyó 
Antal Emlékére rendezett tornán elnyerte 

a Legjobb játékos címet, az U14 utánpótlás 
kupán Pécsen pedig a Gólkirályit. Jelenleg 
két bajnokságban is szerepel; egyik a saját 
korosztálya, a kiemelt U15, a másik az U16 
másodosztály. A napjait nem lehet egy 
átlagos gyerekéhez hasonlítani, hisz heti 
ötször edzésen vesz rész.

Reichnach Bálint is jutalmat vehetett 
át. Bálint 2014-2016-ig sportszerűen úszott, 
akkor a körzeti Diákolimpián hátúszásban 
II. helyet szerzett. 2017-től a  Mol Tatabánya 
Kézilabda Club utánpótlás tagja, jelenleg 
az U14 korosztály I. osztály versenyzője, az 
edzéseket az U15 korosztályban látogatja. 
Csapatával az MKSZ által szervezett Ha-
tárok nélkül Kézilabda Székelyudvarhely 
kupán ezüstérmet szerzett, a Mátra Kupán 
szintén, a Kecskeméti Sportiskola Kupáján 
elsők lettek.
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Karácsonyra készülve
Több mint két évtizedes hagyomány, hogy 
advent harmadik hétvégéjén Környén 
kicsik és nagyok közösen készítik el az ün-
nepi díszeiket és karácsonyi ajándékaikat. 

A Vackor  Óvoda és  Bö lcsőde 
hagyományos  p rogramja a 
pandémia miat t elmaradt az 

eltelt két esztendőben, december 10-én 
azonban ismét várta az apróságokat 
a Művelődési Házban, ahol hagyomá-

nyosan nem volt hiány alapanyagokból, 
kézműves technikákból, ötletekből, és 
ízletes, jó forró teából sem. 

Az intézmény karácsonyi szöszmötölője 
minden évben szép számmal vonzza a 
gyerekeket, anyukákat, apukákat, nagyszü-
lőket, idén minden bizonnyal a szeles, esős 
időjárás okozhatta, hogy a korábbiaknál 
kevesebben érkeztek, pedig az óvoda-
pedagógusok és dadusok évről-évre új 
technikákat, kézműves alapanyagokat vo-

nultatnak fel, hogy mindenki 
elkészíthesse a szívükhöz oly 
közel álló, egyedi és meg-
ismételhetetlen díszeket, 
ajándékokat.

Az érkezők tehát ezúttal 
is a bőség zavarával küzd-
ve válogathattak, hiszen a 
kínálatban – a többi között 
– szerepelt ajándéktasak 
díszítés és hajtogatás, toa-
lett papírgurigából gyertya 
készítés, karácsonyfa kép 
varrás, dekorgumiból ka-
rácsonyfa hűtőmágnest, 

papírkapszliból pedig angyalkát és kará-
csonyfát is varázsolhattak a gyerekek.  

Az alapanyagok, a megannyi kreatív 
kézműves lehetőség a kicsik egyéniségével 
ötvözve – olykor pici felnőtt segítséggel – 
szemet gyönyörködtető, lelket melengető 
ajándékokat, díszeket eredményeztek, 
amelyek még szeretetteljesebbé vará-
zsolták a karácsonyt az anyukák, apukák, 
nagyszülők számára.

Köszönet!
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
gyermekei nevében köszönetet szeretnénk 
mondani a Magyar Vöröskereszt Környei 
Alapszervezetének, akik élelmiszercsomag-
gal támogatták rászoruló gyermekeinket. 
A Környei Nő Klub ruha utalványokkal ajándé-
kozta meg a rászoruló óvodás és bölcsődés 
gyermekeket. Az óvoda auláját egy gyönyö-
rű karácsonyfa ékesítette, melyet Drachsler  
István családjának szívből köszönünk. Min-
den felajánlásért hálásak vagyunk!

Pekár Zita intézményvezető

Miről is szól a karácsony?
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, 
égőkkel és csilingelő harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszlettervező… Ha szegénykonyhában, 
vagy az idősek otthonában segédkezem, 
és minden vagyonomat segélyként el-
ajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit nem 
használ nekem. Ha a karácsonyfát csillo-
gó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, 
a templomi kórusban énekelek, de Jézus 
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem 
értettem meg, miről is szól a karácsony 
– megható gondolatokkal köszöntötte a 
környei Idősek Klubjának december 15-ei 
karácsonyi ünnepségén a vendégeket a 
Művelődési Házban Halász-Becker Anita 
szolgálatvezető.

A résztvevők lelke már érkezéskor meg-
telt a karácsony szeretetteljes érzésével, 
hiszen ünnepi asztalok, gyönyörűen feldí-
szített karácsonyfa fogadta őket, amelyre, 
ahogy az már hagyomány, a vendégek 
is felakasztottak egy-egy szépen csillogó 
színes gömböt.

A gömböknél már csak az 1.a aprósá-
gainak tekintete csillogott jobban, amikor 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes és Juhász 
Katalin felkészítésében a téli ünnepkörhöz 
kapcsolódó versikékkel, énekekkel ajándé-
kozták meg a szép korúakat, akik a bájos 
előadást vastapssal jutalmazták.

Somlói-Nagy Renáta, a Tatabányai Já-
rási Egyesített Szociális Intézmény szakmai 
vezetője kapcsolódva a korábban elhang-
zottakhoz, kiemelte, hogy a karácsonynak 
a szeretetről kell szólnia, arról, hogy együtt 
legyen a család, s nem az ajándékokról. S 

minthogy az ellátottak is egy nagy család-
nak tekinthetők, köszönetét fejezte ki, hogy 
igénybe veszik a segítőszolgálat szolgálta-
tásait, étkezést, klubot, házi segítségnyúj-
tást, és a társszervezetek, óvoda, iskola, 
az önkormányzat számára is köszönetet 
mondott az együttműködésért, a nagyon 
sok támogatásért.

Az Idősek Klubja kollektívája minden 
évben nagy szeretettel készít ajándékot. 
Idén hangulatos karácsonyi zsákocskával 
kedveskedtek a vendégeknek, akiket  
Fábián Józsefné, Annus néni egy régi vers-
sel ajándékozott meg, a kezdő sorához 
stílszerűen felöltve a kabátját: 

Katolikus Karitász 
Környe, Adventi gyűjtés 

A résztvevők biztonsága, egészsége érdekében tavaly is elma-
radt a már hagyományos krumpliebéd, és az adventi élelmiszer-
gyűjtés során a magas élelmiszer árak miatt sajnos érezhetően 
kevesebb adomány gyűlt össze, mint a korábbi években. Végül 
54 csomagot tudtunk összeállítani, melyeket karácsony előtt 
eljuttattunk a rászoruló családokhoz, idős vagy egyedülálló 
emberekhez. 

A csomagok többsége cukrot, lisztet, tésztát, rizst, konzervet, 
édességet, sütéshez való alapanyagot, kakaót, teát, babot vagy 
lencsét tartalmazott, de volt, amelyiket olajjal, tejjel, margarinnal 
és gyümölcslével is tudtunk gazdagítani! Hálás szívvel köszöntjük 
mindenkinek, aki adományával támogatta a gyűjtésünket!

Kissné Ágoston Éva

Tavaly is segített a 
vöröskereszt

81 élelmiszer és 39 gyümölcscsomagot juttatott el 
karácsony előtt a Vöröskereszt Környei Alapszervezete 
időseknek, családoknak. Saját forrásból összesen majd-
nem 450 ezer forintot fordítottak a 81., tésztát, rizst, cukrot, 
babot, lencsét, teát, kakaót, konzervet, tusfürdőt, omlós 
kekszet, puszedlit és szaloncukrot tartalmazó csomag 
összeállítására, ezekkel idős, egyedülálló nyugdíjasokat, 
gyermeküket egyedül nevelő szülőket és nagycsa-
ládosokat támogattak. Idén banánból, narancsból, 
mandarinból, kiviből, puszedliből és szaloncukorból 39 
gyümölcscsomagot is készítettek, amelyekből – mások 
mellett – a falu valamennyi 90 évnél idősebb lakója 
részesült. 

A szervezet ezúton köszöni a támogatók és önkénte-
sek, aktivisták önzetlen segítségét, munkáját, amellyel 
nemcsak Karácsony előtt, hanem a 2022-es esztendő 
egészében hozzájárultak a szegényebb sorsúak támo-
gatásához, a karitatív feladatok ellátásához, egyben 
kíván mindenki számára jó egészséget és sikerekben 
gazdag új esztendőt. 

Elhunyt Németh  
István nyugalmazott 
plébános 

A Győri Egyházmegye fájdalommal és a feltámadásba 
vetett hittel tudatja, hogy Németh István nyugalmazott 
plébános életének 89., papságának 65. évében 2023. 
január 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Németh István atya Hegykőn született 1934. február 
15-én, Győrött szentelték pappá 1958. június 15-én. 
Segédlelkész volt Röjtökmuzsajon (1958–61), Kisbéren 
(1961–62) és Környén (1962–87). Plébánosként szolgált 
Mosonszentjánoson (1987–93), ellátta Pusztasomorját 
(1989–93) és Mosonszentpétert (1992–93), majd plébá-
nos volt Mocsán és Kocson (1993–99). 1989-ben helyettes 
esperesként tevékenykedett. 1999-től nyugállományban 
volt, Tatán élt.

Rövid hírek
Hagyományőrző Disznóvágás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe és Környei Né-
metek Baráti Köre 2023. február 4-én tartja I. Hagyományőrző 
Disznóvágását, melyre szeretettel várnak mindenkit a Tájház 
udvarán reggel 7.00 órától. Az érdeklődőket múltidéző vidám 
hangulat, és támogatói jegy ellenében disznótoros finomságok 
várják. 

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva önkormányzati képviselő értesíti az állampolgá-
rokat, hogy február 6-án (hétfő) 17.00 órától fogadóórát tart 
a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában, ahol várja a 
falu lakosságát.

Messze földről betoppantam, 
hogy karácsonynak hírét hozzam. 
Az erdőben égtek a lángocskák 
a fenyők csúcsán, 
a távolból fenn az égen 
angyalszeme figyelt engem. 
És ahogy az avarban tapostam, 
csendes hangon szól le onnan. 
Hé öreg mester, igyekezz, szedd a lábad! 
Az ég kapui nyitva állnak, 
a gyertyák meggyújtásra várnak, 
idősek és fiatalok figyeljetek, 
az élet hajszájában most pihenjetek. 
Holnap újra földre szállok, 
szép karácsonyt és békét kívánok!

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye
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Köszönöm, amit látok…
Zsombolyai Mária, Oroszlányban élő 
festőművész alkotásai tekinthetők meg 
a környei Művelődési Házban március 
31-éig hétköznapokon 10.00 és 17.00 
óra között, valamint rendezvényekhez 
igazodóan.

A „Köszönöm, amit látok” című, a 
művész 52. önálló kiállítása több 
mint negyven olaj- és akvarell-

festményt, selyemképet tár a látogató 
elé az alkotó mottója, Szentgyörgyi Albert 
gondolatainak jegyében: „Uram, azzal 
dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés 
rám eső zugát, hogy fénnyel, meleggel, jó-
akarattal és örömmel töltöm meg világomat.”  
A festőművész 16 akvarellképen láttatja Kör-
nye természeti szépségeit, épített örökségeit 
különböző évszakokban és napszakokban, 
például fehér lepel alatt és esti fényekben 
is. A még most is járványterhes időszakban 
a szeretteiért, barátaiért történő szeretetteljes 
aggódás miatt született meg benne a nehéz 
döntés: az 52. tárlatát személyes találkozás, 
megnyitó nélkül, ám annál nagyobb szeretet-
tel ajánlja az érdeklődők figyelmébe.  

ZSOMBOLYAI MÁRIA 1947-ben született 
Nagyecseden, hétéves volt, amikor Orosz-
lányba költözött a családjuk, s azon szeren-
csések közé tartozott, akiknek az általános 
iskolában Závori Zoltán lehetett a rajzta-
nára, ő ugyanis vallotta: a művészethez 
fontos lehet az iskola, de sokkal fontosabb 
az élet ismerete, az elmélyült gondolkodás, 
a tehetség, az érzelemvilág…

Ezért talán ma sem bánja, hogy a képző-
művészeti főiskola helyett virágkertésznek 
tanult… 

Az első soproni kiállítása 1992-ben volt, 
azt követően let t tagja egyedüli nem 
soproniként a Soproni Képzőművészeti 
Társaságnak, a kölcsönös méltányolás és 
büszkeség jegyében. Akkor Fejér Zoltán fes-
tőművész így jellemezte: Zsombolyai Mária 
minden részletélményt magában hordoz. 
Ezért képes arra, hogy télen is valószerű 
érzetekkel fesse meg a dunántúli táj nyarát, 
és fordítva, nyáron a telét. A táj tartozékai 
közül a napot is mozgatja, a fasorokat pedig 
évszakos színátalakulásokban mutatja be… 
emberi és művészi átlényegülése a szerete-
ten keresztül valósul meg…  

Részlet egy 1996-os, Zsombolyai Máriával 
készült beszélgetésből: A festés adomány 
nekem. Ezt nem is tudom eléggé meghálál-
ni. Sokszor leülök a kép elé és megkérdezem 
magamat: ezt te festetted? Valaki a segít-
ségemre van. Igaz oroszlányi otthonomban 
magányos vagyok, és úgy látszik, az ecsetet 
én fogom, de valami belűről jövő irányít.

Az oroszlányi alkotó Buna Konstantin 
Sándor festőművész soraira a legbüsz-
kébb: Milyen nehéz örömöt és mosolyt 
kiváltani az emberekben. Nem elég a 
jóindulat, tenni kell annak eléréséért. Aki 
mindezt eléri alkotásaival – a néző szívének 
felmelegítésével – Isten áldotta tehetség. 
A tájakat átszövő napsugár mindent 
széppé tevő fénye, maradandó élmény 
részesévé tesz mindenkit. Beengedi a 
nézőt az alkotó gondolatvilágába, együtt 
csodálkozva az eddig észre nem vett 
szépségekre. A harsogó színek életöröme, 
a megörökített tájak, házak, virágok aján-
dékok a szemnek és lélekemelők minden 
befogadónak. Mindezt Zsombolyai Mária 
festményei jut tatták eszembe, s tet tek 
szépségbarangolásaiban útitárssá…
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Ismét közös karácsony Környebányán
…folytatás az első oldalról.

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottság nevében az ünnepségen Vadász 
Éva elnök köszönetet mondott Bolemányi 
Magdolnának a Környei Hírhozó irtáspusztai, 
Czakó Józsefnének és Vida Máriának pedig 
a környebányai terjesztésért, ők mindannyian 
évek óta fáradhatatlanul juttatják el az újsá-
got az otthonokba. 

Az ünnepség szervezői ezúton fejezik ki 
hálás köszönetüket a műsorban szereplő 
gyerekek, felnőt tek, valamint a sok-sok 
szeretettel, önzetlenül, a Tagyospusztán, 
Szentgyörgypusztán, Környebányán szeré-
nyebb körülmények között élő gyermekek 
részére összeállí tot t ajándékcsomagok 
támogatói számára. Idén a Művelődési Ház 
koordinálásában 44 ajándékcsomag készült 
el, melyeket az eltelt két évhez hasonlóan 
személyesen vehettek át a gyerekek az ottho-
naikban. A csomagok összeállítását az önkormányzat mellett az Éjféli Kiáltás Misszió, az Országos Rajzfilm Ünnep szervezői támogatták, 
az általános iskola diákjai is gyűjtöttek játékokat, és idén is segítő jobbot nyújtott az a környei mecénás, aki – névtelenséget kérve – már 
évek óta a legnagyobb segítője a karácsonyi ajándékozásnak. 

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

Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretet”.

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

90 esztendős

Horváth Béláné sz. Rigó Erzsébet (január 8.)

85 esztendős

Csamangó Józsefné sz. Belső Mária (január 20.) 
Fogarasi Istvánné sz. Tamtom Mária (január 25.) 

Kiss Károly (január 30.)

80 esztendős

Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit Rózsa (január 10.) 
Szlafkai Bertalan (január 18.) 

Kiss Károlyné sz. Golda Regina (január 25.) 
Hajler János (január 28.)

75 esztendős

Árva Ferencné sz. Harangi Mária (január 16.) 
Mike Józsefné sz. Keszán Ilona (január 20.) 

Grosz Ferenc (január 23.) 
Fóthi Álmos Zoltánné sz. Varga Lenke Irén (január 30.)

70 esztendős

Grosz Ferencné sz. Wéber Erzsébet (január 1.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

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

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta egy kislány és egy 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok sze-
retettel köszöntjük:

Gádoros Norbert és Fábián Klaudia  
kisfiát Zente Zalánt,

Horváth Attila és Mezőfi Laura  
kislányát Lorinát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülöníté-
sét biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszüle-
tésének 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 körül-
mény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 
21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy 
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai 
végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott 
célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. 
A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni kell a 
polgármesteri hivatalban!
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Ismét sikeres gyertyakereső
Van ereje a lángnak
…folytatás az első oldalról.

Az ünnepi műsor kezdetén Kluber Petra 
és Wéberné Kürti Anikó felkészítésében a 
legkisebbek, a Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Gyerekcsoport lépett színre, 
ők minden évben elbűvölik a vendégeket 
bájos műsorukkal. Idén az apróságok Jé-
zus születését elevenítették fel, majd 
a Német Nemzetiségi Dalkör érkezett 
karácsonyi énekekkel. A Vackor Óvo-
da és Bölcsőde kamarakórusa három 
rendhagyó dallal ajándékozta meg 
a jelenlévőket: egy vidám karácsonyi 
énekkel a Csillagfényes csöndes éjjel-
ről, egy lélekmelengető dallal, mellyel 
azt kívánták, hogy Az Úr adjon békét, 
és végül egy, az összetartozásba vetett 
hitet megjelenítő énekkel. 

Az ünnepvárás meghitt és vidám 
hangulatát, a családok szeretetteljes 
együttlétét, a karácsonyt átjáró ér-
zéseket, a Messiás megjövendölését 
és megérkezését idézte a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola énekkarának és a negyedikes 
évfolyamának műsora, a színházterembe 
varázsolva a kis Jézus megszületésének 
csodálatos hírét, a hit erejét. 

A környei önkormányzat hagyományo-
san az Idősek Karácsonya ünnepségen 
fejezi ki elismerését és köszönetét a falusi 
kulturális rendezvényeken való magas szín-
vonalú szereplésekért, jutalmazza azokat, 
akik a kultúra, oktatás, sport és a nemzeti-
ségi hagyományok ápolása terén jelentős 
eredményeket értek el. A képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottságának oklevelét és ajándékutalvá-
nyát Vadász Éva, a testület elnöke adta át 
a jutalmazottak részére.

A rendezvények kedves résztvevői a 
Német Hagyományőrző Nemzetiségi Gyer-
mekcsoport, tagjai minden fellépésükön 
mindenki arcára mosolyt varázsolnak 
táncaikkal, népi játékaikkal, Kluber Petra 
és Wéberné Kürti Anikó 2020 óta vezeti az 

apróságokat. Szakmai felkészültségükkel és 
kitartó munkájukkal mostanra 22 gyermek-
nek tanítják a német nemzetiségi hagyomá-
nyokat és mondókákat. Heti két alkalommal 
foglalkoznak a gyermekekkel játékos formá-
ban, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe rendezvényein is rendszeresen fellép-
nek. A bizottság a két vezető és a csoport 
munkáját is elismeréssel jutalmazta.

Második alkalommal készültek színvo-
nalas ünnepi műsorral október 23-ára a 
KadarKölykök társulat környei és bokodi 
színjátszósai, emellett a falu különböző 
rendezvényein is szívesen vállalnak fel-
lépést. Rendkívül tehetséges, kitartó és 
összetartó csapat, méltán öregbítik más 
településeken is a KadarKölykök nevet.  
A bizottság elismerését a társulat nevében 
Tisch András vette át.

Dallos Zoltán a KadarKölykök társulat 
vezetője, az előadások írója, rendezője, a 
környei színjátszó szakkört majdnem 8 éve 
vezeti Környén. Az október 23-ai előadást 
is ő álmodta meg, állította össze kedvenc 
dalaiból, verseiből, s egészítette ki saját 
gondolataival. Karap Dia a KadarKölykök 
társulat előadásainak, így az október 
23-ai műsornak is a társrendezője, koreo-
gráfusa volt. Ő is fáradhatatlanul terelgeti 
a fiatal tehetségeket. Munkájukért mind-
ket ten a szakbizot tság elismerésében 
részesültek. 

Egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem lehe-
tett jelen az ünnepségen, de szólt a vastaps  
Borbély Sándornak, a magyar U16-os vizilabda 
válogatott hálóőrének. Csapatával 2021-ben 
megnyerték az Európa Bajnokságot, tavaly 
pedig világbajnoki címet szereztek. Hét éve 
vízilabdázik, a korosztályos válogatottban 
két éve szerepel, családjával több, mint öt 
éve költözött Környére, nagyon szeret itt élni. 

Nyáron ismét szurkolhatunk az Európa 
Bajnokságon a fiatal válogatottnak és a 
környei kapusuknak, Borbély Sándornak. 

Jutalomban részesült Marosi Áron, a 
Bokodi Sportegyesület Művészkerékpár 
Szakosztályának versenyzője is. Áron 
tavaly a Svájcban megrendezett Eu-
rópa Bajnokságon páros formációban 
bronzérmet szerzett, novemberben 
pedig korosztályában, egyéniben a 
Bokodi országos nyílt bajnokságon 
országos bajnoki címet. 

Az Idősek Karácsonya ünnepség 
után immáron nyolcadik alkalommal 
érkeztek el a környeiek számára külön-
leges percek a falu karácsonyfájánál: 

hazavihették otthonaikba a Betlehemi Béke-
lángot. A betlehemi Szeretetláng Jézus Krisz-
tus születésének helyéről indult Európába.  
A Születés Templomában égő örökmécsesről 
származó lángot repülővel vitték Bécsbe, 
ahol hazánk esetében felvidéki cserkészek 
vették át és juttatták el Magyarországra, aho-
vá első alkalommal 2008-ban, térségünkbe 
pedig nyolcadszor érkezett, a lángot Beke 
László polgármestertől és Nt. Börzsönyi Kor-
nélia lelkipásztortól vehették át a környeiek.

Ez a láng idén kicsit különlegesebb, 
mert 17-én elvit tük kárpátaljai magyar 
falvakba, Macsolára, Nagydobronyba és 
Kiszelmencre. Amikor átadtuk, és ők adták 
tovább, elsírták magukat az emberek. Le-
het, hogy itt Európában nagyobb szükség 
van erre a lángra, mint sok-sok évvel ezelőtt 
volt – mondta a láng átadása előtt Beke 
László, aki zárásul így fogalmazott: én hiszek 
benne, hogy van ereje a lángnak, adjuk 
tovább, kézről-kézre, s hozzon szeretetet és 
békét mindannyiunk számára!

December 18-án véget ért a második 
gyertyakereső játéksorozat. Nagy 
örömünkre sokan szánták rá magu-
kat, hogy vasárnap délutánonként 
barátaikkal, gyerekeikkel nekivágnak 
a hideg időnek és játszanak. Sétálva, 
egymással beszélgetve, rejtvényeken 
gondolkodva egy közös cél ügyében. 

T izenöt olyan csapatot számláltunk, 
akik újra és újra együtt kalandoz-
tak, hogy megtalálják az Adventi 

Gyertyakeresők Titkos Társasága gyű-
lésének aznapi titkos helyszínét. A har-
madik vasárnapon a szokásos eskütétel 
után a templom felé vették az irányt a 
csapatok. Ebben a játékban karácsony 
felé vettük a gondolatainkat. Időrend-
be kellett helyezni a betlehemi történet 
eseményeit, puzzle kirakása után tudtuk 
meg, hogy milyen állatok voltak jelen a születésnél. Megtudtuk, 
hogy az adventi időszak liturgikus színe a lila. Jól meg kellett 
figyelni a templomkapuban álló gyönyörű betlehemet. Találós 
kérdést, útvonalrejtvényt kellett megfejteni. És végül mindenki 
célba ért! Az Idősek Klubjánál a Halász család és Seres Joli 
várta nagy szeretettel a nyomozókat forró teával, forralt bor-
ral, pogácsával, és az elmaradhatatlan gyertyával. Nagyon 
köszönjük a szíves vendéglátást! Nagy örömömre már ketten 
jelezték, hogy jövőre szívesen vállalják a vendéglátói szerepet, 
ami pedig sok-sok előkészületet, sütést, teafőzést és hosszantartó 
fagyoskodást jelent a háziaknak.

Köszönet minden segítőnek, akik részt vettek 
a játékok lebonyolításában, és azoknak is, akik  

a játék feladatait kihelyezték munkahelyük,  
lakóházuk ablakába, hogy segítsék  

a játékosok előbbre jutását.

Remélem, idén ismét találkozunk, 
és együtt kalandozunk!

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes




