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21. Nemzetiségi és Sörfesztivál 
21. alkalommal rendezték meg községünk-
ben július elején a Nemzetiségi és Sörfesz-
tivált, amely a három nap alatt minden 
évben lehetőséget kínál a község szűkebb, 
valamint tágabb környezetében működő 
hagyományőrző és kulturális csoportok szá-
mára, hogy megmutassák, milyen munkát 
végeznek, milyen küldetést teljesítenek. 

Í gy idén a sztárvendégek, Fluor Tomi, 
Pintér Tibor, Marót Viki, Szekeres Adrienn, 
Somló Tamás, és a Back II Black, vala-

mint a szombat este fergeteges hangulatot 
teremtő Best of Danubius zenekar mellett 
színpadra lépett – többek között – a Környei 
Mazsorett Csoport, az Alsógallai Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Német Nemze-
tiségi Tánccsoport, a Felsőgallai Német 
Nemzetiségi Dalkör, a testvértelepülés kép-
viseletében a Tardoskeddi Hagyományőr-
zők, az X-plore moderntánc-együttes, a 
Várgesztesi Vagányok, a Környei Német 
Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcso-
port, s  a Német Nemzetiségi Dalkör.

Az idei esztendőben sem szakít önkor-
mányzatunk azzal a hagyománnyal, hogy 
ez a rendezvény teret adjon a hagyomány-
ápolásnak és a nemzetiségi gyökerek meg-

őrzésének, de természetesen a nemzetiségi 
hagyományőrzés mellett a szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőségek színes palettáját 
is kínálja a 21. környei Nemzetiségi és Sörfesz-
tivál. – fogalmazott megnyitó beszédében 
szombaton Beke László polgármester, majd 
– hagyományosan – korsó sörrel koccintott 

a színpadon az eseményt megtisztelő part-
nertelepülések, Steffenberg és Tardoskedd, 
valamint a szomszédos községek polgár-
mestereivel, döntéshozóival, intézményve-
zetőivel, a helyi képviselő-testület tagjaival, 
civil szervezetek vezetőivel, s nyitotta meg 
hivatalosan is a programot.  

Egészségügyi dolgozókat köszöntöttünk
Semmelweis napi ünnepségre érkeztek 
július 10-én délután a környei Polgár-
mesteri Hivatalba orvosok, védőnők és 
asszisztensek. 

B eke László polgármester az egész-
ségügyi dolgozók számára vala-
mennyi környei nevében mondott 

köszönetet a község lakosainak egészség-

ügyi alapellátása érdekében, s az azon túl 
végzett munkájukért.  

A környei önkormányzat pár esztendeje 
teremtette meg a Semmelweis napi szerény 
ünnepség hagyományát, amikor kisebb 
ajándékokkal, s kötetlen beszélgetésre 
várják a község egészségügyi dolgozóit, 
házi- és fogorvosait, gyermekorvosát, vé-
dőnőit és az asszisztenseket.

Van, aki az önkormányzat alkalmazott-
jaként, s vannak, akik a helyhatósággal 
kötött vállalkozói szerződés alapján biz-
tosítják a kötelezően biztosítandó egész-
ségügyi alapellátást, ám mindannyiuk 
munkájára jellemző, hogy abban a gyó-
gyítás mellett a felvilágosítás, megelőzés 
is hangsúlyos szerepet kap – emelte ki 
Beke László.
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A rendezvény célkitűzése, hogy minden 
korosztály számára feledhetetlen élményt 
nyújtson ez a környei hétvége, maradék-
talanul megvalósult, hiszen a különböző 
helyszíneken összességében több mint 
negyven program, produkció várta a feszti-
vál vendégeit. A kínálatban szerepelt ama-
tőr rock-együttesek koncertje, hastánc, 
karaoke, sörivó és sörhas szépség verseny, 
diszkó és tűzijátékkal színesített utcabál, 
labdarúgás, horgászverseny, gulyásparti, 
kenuzás a tavon, gyermekműsor, arcfestés 
és henna. A távolabbról érkezők mindemel-
lett szó szerint bepillantást is nyerhettek a 
falu mindennapi életébe, hiszen a Dotto 
kisvonat szombaton díjtalanul szállította a 
vendégeket, hogy megismertesse őket a 
falu legfontosabb látnivalóival, intézmé-
nyeivel, múltjával és jelenével. 

A Nemzetiségi és Sörfesztivál program-
jának pontosan 15 esztendeje része a 
vasárnapi szentmise, melyet idén a törté-
nelem viharai során kitelepített német ajkú 
elhunyt és élő magyarokért, s mindazokért 
ajánlott fel Bedy Sándor plébános, akiket a 
sors messzire sodort szülőföldjüktől. Az idei, 
német nyelvű ünnepi szentmisére ezúttal 
Bajról, Kecskédről, Tarjánból, Tatabányáról, 
Várgesztesről és Vértessomlóról is érkeztek 
hagyományőrző csoportok.  

Az oszlopok csonkasága mutatja azt a 
tragédiát, melyet 65 évvel ezelőtt, 1947-ben 
éltek át a környei sváb családok és mellet-
tük Európa-szerte a nemzeti kisebbséghez 
tartozók milliói. Az egyik oszlop azoknak a 
környeieknek állít emléket, akiket elűztek 
a szülőföldjükről, a másik azoknak, akik 
mára környeiekké váltak, de annak idején 
a Felvidékről telepítették ki őket – mindez 
már a mise után, a római katolikus temp-
lom parkjában felállított Kitelepítési Em-
lékműnél hangzott el Tirhold Kármentől, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
képviselőjétől. 

Emlékezzünk mindazokra, akiknek csu-
pán néhány óra állt rendelkezésükre, hogy 
összekapkodják legfontosabb dolgaikat, 
felszámolják addigi életüket, elszakadja-
nak a szülőföldjüktől, hogy aztán teher-
autókba, vagonokba kényszerítve messzi 
vidékeken keressenek boldogulást, s hogy 

hosszú évtizedekig ne láthassák szülőfalu-
jukat, szeretteiket…

Az Ő tiszteletükre hajtsunk fejet, s azok 
tiszteletére, akik őrzik emléküket, s akik min-
den erejükkel azon vannak, hogy a törté-
nelem e korszaka soha ne ismétlődhessen 
meg! – fogalmazott később az emlékműnél 
Beke László polgármester.

1947. augusztus 27-én Környén is jogta-
lan kitelepítés történt. Az őslakosság nagy 
részét, 101 családot kényszerítettek zárt te-
herkocsikba, s szállítottak Németországba. 
Helyükre felvidékről, Csallóközből telepítet-
tek át magyar ajkú családokat.

A történelem kényszerű népességmoz-
gásainak emlékére és intő emlékeztetőül 
állíttatott emlékműnél vasárnap az önkor-
mányzat nevében Beke László polgármes-
ter, Pákozdi Ferenc alpolgármester, Orlovits 
Tímea jegyző, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe képviseletében Menoniné 
Pillmann Teréz elnök és Bogár Ferencné, 
Paul-Heinz Petri, Steffenberg Partnerkap-
csolati Egyesületének elnöke, a Felvidékről 
kitelepítettek nevében Seres Jánosné és 
Vanya Sándor, a környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete képviseletében 
Wéber István és Wiszt Ferenc helyezte 

el az emlékezés virágait mindazok előtt 
tisztelegve, akiket 1947-ben elszakítottak 
szülőföldjüktől.

A szervezők a misén való közreműködésért 
külön köszönetüket fejezik ki a Német Nem-
zetiségi Dalkör és Goór Józsefné számára, 
a László Márta és Keltai Gábor vezette Szi-
várvány Táncegyüttesnek, melynek tagjai 
helyben gyűjtött népviseletben vettek részt 
a misén. Köszönet illeti továbbá Áncsák 
Lillát, Hartmann Annát, s a Német Nemze-
tiségi Hagyományőrző Gyermekcsoportot, 
a Római Katolikus Egyházat és Bedy Sándor 
plébánost, valamint a kántorokat. 

Környe Község Önkormányzata nevében 
Beke László polgármester tiszteletét, elis-
merését és köszönetét fejezi ki a nemzeti-
ségi mise és kitelepítési megemlékezés két 
főszervezője, Tirhold Kármen és Popovics 
Milán részére, akik minden igyekezetükkel 
gondoskodtak arról, hogy a kitelepítést 
követő 65. esztendőben méltóképpen és 
méltóságteljesen emlékezhessen a köz-
ség a történelem 1947-es – a remények 
szerint soha meg nem ismétlődő – lakos-
ságcseréjére. 

…folytatás az 1. oldalról

Elpártolt a horgászszerencse
Bár a sörfesztivál részeként, a horgász egyesület által 
megrendezett versenyen igen népes, 54 fős mezőny gyűlt 
össze a tóparton szombat reggel, a rendelkezésükre álló 
négy óra alatt csupán tizenöt nevező mellől nem pártolt 
el a horgászszerencse, a többieknek ezúttal egyetlen hal 
sem akadt a horgukra.

A horgászok mindezért a nem mindennapi hőséget 
tették felelőssé, (tegyük hozzá, joggal) s a parton 
szinte futótűzként terjedt a hír, ha valakinek nem-

hogy hal, de netán méretesebb példány került a szákjába, 
igaz, ezúttal már a kétkilós kopoltyús is „nagynak” számított. 
S természetesen az olyan megjegyzések sem maradtak el 
ilyenkor, minthogy „bolondnak áll a szerencse…”

A tizenöt sikeres horgász végül összességében 42 kilónyi 
halat gyűjtött be, a legtöbbet, 3 kiló 94 dekát Soós János, 
akit egy hatalmas kupával és a Fisch Kft. ajándékaival 
díjazott az egyesület elnöksége. Második lett Szalai 
Gyula, akit csupán 24 deka fosztott meg a képzeletbeli 
aranyéremtől, tőle viszont majdnem egy kilóval maradt 
el a harmadik helyezett Hartmann Ernő. A negyedik he-
lyet Laki Gyula szerezte meg, s kiderült, hogy a délelőtt 

folyamán csodaszámba vett 1,92 kilós ponty Haffner 
Jánosnak csupán az ötödik helyet eredményezte, s 
még a legnagyobb halat kifogó cím elnyeréséhez 
is soványkának bizonyult, hiszen 8 dekával maradt 
el a Szalai Gyula 2 kilós amúrjától, ami a horgásznak 
a Vándorserleg elnyerését eredményezte. Összessé-
gében azonban – mondhatjuk így – mégsem jártak 
rosszul a horgászok, hiszen nem csupán a díjazottak 
vehették át a Fisch Kft. értékes ajándékait, de vala-
mennyi nevező is egy-egy ezer forint értékű vásárlási 
utalvánnyal „vigasztalódhatott”. 

Mindemellet t amíg a horgászok méla lesben 
és csendben bűvölték a vizet, addig a parton ha-
gyományosan sürögtek-forogtak a nők és férfiak, 
s rotyogtak a hatalmas kondérokban az ízletes 
falatok, hiszen az eredményhirdetés után elérkezett 
a gulyásparti ideje, s aki ellátogatott a tópartra, 
biztosan nem bánta meg. A szervezők az ebéd 
utáni mozgási lehetőségről is gondoskodtak, bár a 
kenuzást a rekkenő hőségben szemmel láthatóan 
inkább a gyerekek és fiatalok próbálták ki, mintsem 
a gulyásparti vendégei.

„Nulladik óra” a mini vidámparkban
Bár még csak javában rendezgették sátraikat július 6-án kora dél-
után az árusok a környei Nemzetiségi és Sörfesztiválra készülődve, 
a vidámpark dodgemje és játszószerei mégis „dübörögtek”.  
A gyerekeknek és felnőtteknek azonban ezúttal nem kellett zse-
tonnal bíbelődni és sorba állni a pénztárnál, hiszen Greznár Osz-
kárnak köszönhetően díjtalanul mulathattak a kis vidámparkban.

A tatabányai vállalkozó már több mint egy évtizede vesz részt 
minden évben a környei sörfesztiválon, idén pedig már 
második alkalommal gondoskodott a vidámpark mellett 

a vendéglátásról és a vásárosokról is, s a kömlődi Kerényi Béla 
Református Diakóniai Intézmények gondozottjai és környei gyere-
kek sem először élvezhették neki köszönhetően ingyen a hintákat.

Mint mondta, pár esztendeje merült fel a gondolat, hogy ezzel a 
kedves gesztussal szerezzen örömet a kömlődi gondozottaknak, s a 
Környe külterületein élő, hátrányosabb helyzetű gyerekeknek, akik 
bele is vetették magukat az élvezetekbe, s a közel két órás vidám-
parki móka után még egy-egy kürtös kalács is „ütötte a markukat”. 



4 5

„Vélem-én”

Kedves  
Környeiek!
„Vélem-én” rovatunkkal az Önök 
véleményének szeretnénk teret 
biztosítani, mert véleménye minden 
embernek van. 

Mindenkivel történnek olyan dolgok, 
amelyekről örömmel, vagy éppen 
felháborodottan mesél, amikor a 
boltban, az utcán összefut barátai-
val, ismerőseivel. S minden bizonnyal 
sokan vannak, akik örülnének, ha 
hangjuk messzebbre hallatszódna.
Ha tehát a Kedves Olvasó úgy érzi, 
hogy szívesen osztaná meg pozitív, 
vagy netán negatív véleményét, 
élményét, kérdéseit a falu egészével, 
akkor a Környei Hírhozó hasábjain 
megteheti. Az elektronikus leveleket 
a hirhozo@kornye.hu e-mail címen 
várjuk, de bátran hívjanak a 06 30 387 
4690-es telefonszámon.

Salamon Gyöngyi

A fesztiválunk  
„második” margójára  
– Alfától Omegáig

„Szép volt, jó volt, köszönöm, 
ennyi!” – valahogy így szól a Rapülők 
ismertté vált sora, s bár Geszty Pétert 
nem üdvözölhettük a 21. Nemzetiségi 
és Sörfesztiválon Környén, mégis ez a 
dallam motoszkál bennem a program 
kapcsán jó ideje.

Léteznek ugye kulisszatitkok, amiket 
nem nagyon szoktak elárulni, de ha 
„elszakad a cérna”, akkor (látott már 
ilyet a világ) esetleg megszellőztetjük…

Nos, én most picit kinyitom az ablakot, 
csak egy egészen enyhe huzat 
kedvéért…

Egy háromnapos programot 
képtelenség úgy összeállítani, hogy 
arra pici, fiatal, felnőtt és szép korú, 
s a zenei paletta megannyi kínála-
ta közül válogató a kezdetétől a zár-
óráig csettintsen, hogy ihaj, le sem 
fekszem, ott a helyem éjjel-nappal…

Nyilván adódtak előadók, akik 
az én „ingerküszöböm” sem érték 
el, de azért azt meglehetősen 
abszurdnak tartom, hogy akadt 
olyan környei vendéglátóegység, 
amely a legnagyobb közösségi 
portálon a fesztivál időpontjára (a 
fesztivál arculatával elkészített 
plakáton!) úgy igyekezett vendége-
ket toborozni, hogy (finoman szólva) 
„lehúzta” az egyik fellépőt, s „olcsóbb, 
jobb minőségű sört” kínált… 
Nesze neked lokálpatriotizmus! 

Csupán két kérdés az üzemeltető/
tulajdonoshoz: tessék mondani, tetszik 
ismerni a lokálpatrióta kifejezést? S mivel 
az év úgy általában 52 hétvégéből áll, 
a sörfesztivál pedig egyet „bitorol el”, a 
többi 51 alkalommal, s a hétköznapo-
kon miként tetszik magához édesgetni 
aZembereket? Egyébként pedig gya-
nítom, hogy nem az „eltoborzásból” 
fog új házat építeni, miként a fesztivál 
szervezői és vendéglátósai sem dőltek 
ettől késükbe, csak – mondjuk ki – kissé 
gusztustalan volt... 

S akkor nyissunk még picit az 
ablakon: a program előtt jó pár héttel 
néhány döntéshozó komolyan elgon-
dolkodott, hogy idén akarja-e? Minden 
bizonnyal mindenki emlékszik a West 
Balkán tragédiájára, ami után kemény 
szigorításokat vezettek be a hatóságok. 
Fogalmazzunk így: fűnyíróelv alapján, 

ami azt jelenti, hogy mindenkire érvé-
nyes, függetlenül attól, hogy a szer-
vező magánszemély, önkormányzat, 
intézmény, gazdasági társaság, hogy a 
helyszín zárt épület-e, vagy szabadtéri, 
s még sorolhatnám…

Summázva, s nem részletezve a 
részleteket, amikről a „gyanútlan” ked-
ves és jó szívvel várt és jó szívvel 
fogadott vendég (!!!) nem tudhat, s 
nem is kell tudnia, hiszen kikapcsolódni 
érkezett ide, ám néha nem árt megis-
merni „kulisszafuvallatot”: a különböző 
hatósági követelményeknek való 
megfelelés, rendezvénybiztosítás 
idén több mint félmillió forinttal 
növelte meg a program költség-

vetését, a betarthatatlan passzusokról 
nem is beszélve… (De ez már valóban 
az az ördög, ami a részletekben rejlik, s 
ami kulisszatitok.)

„Szép volt, jó volt, köszönöm, eny-
nyi!” – Mennyi??? Harminc

S némi adalék. Fesztiválunk híre a 
bejelentési kötelezettségek okán ér-
telemszerűen nem csupán az érdek-
lődőkhöz, a hatóságokhoz is eljutott. 
Az egyik gépezetébe porszemcse 
kerülhetett, mert már egy héttel ko-
rábban megjelentek községünkben 
a munkatársak, s elszántan keresték a 
rendezvényt, de végül július 6-án kora 
délután csak megtalálták. A sörcsapo-
kat még szerelték, a pácolt húsok még 
a hűtőkben érlelődtek, első fecskék-
ként megérkeztek ők… egyenruhában, 
ellenőrzésre… nyilván ez a dolguk, ezért 
kővetésről szó sincs…

Aztán másmilyen egyenruhások ked-
venc célterületévé is vált (tegyük hozzá, 
nem csak) ezen a hétvégén Környe. De 
nem csupán a község, hanem azon 

bizonyos lakói, akik kétkerekűvel közle-
kednek… S ugye már értik: Mennyi??? 
Harminc! Mérlegelés nincs!

S végül leszögezem: nagyon nem 
szeretnék egyszer amiatt álmatlanul 
forgolódni éjszakánként, mert valaki 
ittasan elém kerékpározott az úton, s 
én nem tudtam elkerülni az ütközést. 
Én nem a „felmentés”, csupán az em-
ber- és pénztárca közelibb büntetés, a 
mérlegelés, valamint az egyéb területen 
tapasztalt „kevésbé vehemens” eljárás 
hiányát teszem szóvá a fesztivál apro-
póján, annak margójára… 
„Szép volt, jó volt, köszönöm, 
ennyi!” – őszintén bízom benne, hogy 
velem ellentétben a szervezők nem ezt 
a dallamot dudorásszák, hiszen (lásd 
fenn) bőséges és színes a zenei paletta, 
lehet válogatni az LGT „Nem adom fel” 
és akár a Pa-Dö-Dö „Szép az élet” című 
dalai között is…  

Salamon Gyöngyi

„Vélem-én”

Néhány gondolat a  
21. Nemzetiségi és  
Sörfesztiválról

I mmár 21. alkalommal rendezte meg 
községünkben az önkormányzat a 
sörfesztivált. A finálét, vagyis a fesz-

tivál tényleges három napját hatalmas 
szervezés előzi meg, még javában bent 
járunk a télben, amikor megkezdődnek 
az előkészületek; egyeztetés a művé-
szekkel, csoportokkal, hatóságokkal, az 
engedélyek beszerzése, stb., stb…

Több, mint 20 évvel ezelőtt a sör-
fesztivál azért jött létre, hogy erre a 
rendezvényre hazavárjuk a kitelepített 
környeiket és hozzátartozóikat. A kez-
detekben volt olyan rendezvény, 
amikor a faluház tükrös termét 
megtöltöt ték a hazalátogató, 
Környétől kényszerrel elszakí -
tot t vendégek a tisz teletükre 
rendezet t fogadáson. Mindig 
örömmel jöttek, nagyon sokan 
erre a rendezvényre időzítették 
a szabadságukat, csakhogy 
viszontláthassák a rokonokat, 
barátokat és pár napig kikap-
csolódjanak. Ilyenkor végigjár-
ták a falut, ellátogattak a család által 
épített házhoz (ha még állt a régi ház) 
és a fesztiválon jókat beszélgettek a 
rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel. 
Sajnos az évek múlásával sokan meg-
haltak, vagy nagyon idősek lettek, a 
gyerekek, unokák, a leszármazottak 
pedig már kevésbé kötődnek szüleik, 
nagyszüleik szülőfalujához.

Ennek ellenére a mindenkori önkor-
mányzat nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy ezen a napon szép hagyományt 
ápolva emlékezzünk mindazokra, akik-
nek kényszerből kellett elhagyniuk sze-
retett falujukat. Ez évben a kitelepítés 65. 
évfordulóján, egy megható szentmisén 
és az azt követő koszorúzáson hajtottak 
fejet mindazok emlékére, akik elszen-
vedték az élettől ezt a szörnyű kényszert, 
hogy el kellett hagyniuk szülőfalujukat.  

De visszatérve az alapgondolathoz: 
mint már írtam, évről-évre nagyon sok 
ember összehangolt szervezőmunká-
jának köszönhető, hogy ez a térítés-
mentes rendezvény felhőtlen szóra-
kozást nyújtson községünk aprajának, 
nagyjának. A program természetesen 
mindenkit vár, de ez évben elgondol-
kodtató volt látni a közönségen végig-

pillantva, hogy tíz emberből talán a 
fele volt környei… A többiek, akiknek 
természetesen ugyanúgy örülnek a 
szervezők, a környező településekről 
vették a fáradtságot, autóba, vonatra, 
buszra ültek, hogy részesei legyenek 
ennek az ingyenes kikapcsolódási 
lehetőségnek. 

Ebben az évben bátran elmondhat-
juk, hogy egy igényes, nívós műsor került 
a nagyérdemű közönség elé. Hakninak 
jele sem volt, hiszen minden művész, 
helyi és vendég csoport szívvel-lélekkel 
szórakoztatta a jelenlévőket.

A helyi és környező falvak vendégfel-
lépőitől a már megszokott, színvonalas 
produkciókat láthattuk, a hőség elle-
nére is mindent beleadtak. Hasonlókat 

lehet elmondani Marót Vikiről és a Nova 
Kultúr zenekarról, akik hatalmas rock-
and roll partit csaptak. Rákóczi Ferenc 
zenekara, a Best off Danubius már har-
madszor jött el hozzánk, s lehet őket sze-
retni, vagy sem, de vitathatatlan, hogy 
fergeteges hangulatot teremtettek.  
A tűzijáték alatt ki-ki elmerenghetett az 
élet dolgain, miközben ezerfelé repültek 
csillagszóróként a fények. (A zenei fele-
lősök felé viszont egy apró megjegyzés: 
kicsit lágyabb zenével még élvezhetőb-
bé vált volna a sziporka.)

A szombati napot a Shütz Kapelle 
zenekar zárta a bállal, ahol a rajongótá-
boruk és a vendégek rophatták a jobb-
nál-jobb számokra a „táncparketten”.

Aki a nagy meleg ellenére valahogy 
erőt vett magán és vasárnap délután 
is ellátogatott a fesztiválra, szintén nem 
csalódhatott. Szilbereki Kati gyönyörű 
hangjával ismét elgondolkodtatta a 
jelenlévőket, hogy Ő bizony érdemes 
lenne arra, hogy magasabb szinten is 
kamatoztassa énektudását.

A komáromi lovas színház művésze, 
Pintér Tibor egészen kimagasló hangon 
énekelte el az ismert és kevésbé ismert 
slágereit, ahogy Szekeres Adrienn is. 

Meglepő volt Somló Tamás nívós elő-
adása szólóban, hiszen őt azért „csak” 
az LGT színeiben szoktuk meg. Többen 
hitték, hogy az Adaggio trió felbomlott, 
azonban Homonnai Zsolt ismét életre 
keltette az együttest egy új belépővel, 
és méltán hódították meg a női szíveket, 
de azt gondolom, hogy a jelenlévő 
férfiemberek is szívesen hallgatták a 
népszerűbbnél népszerűbb dallamokat 
előadásukban.

A Black II Black zenekar Bebe ve-
zetésével egy élő koncer tet adva 
bizonyította be, hogy ők bizony öröm-
zenélnek és nem azt várják, hogy mie-
lőbb leteljen a leszerződött idő, amikor 
továbbállhatnak. B. Tóth László már 
a színpad szélén toporgott, pörgette 
volna a lemezeit, de Bebéék csak nem 
akarták abbahagyni. Zárásképp aztán 
a fergeteges nosztalgia diszkóban az 
„öreg DJ” immár sokadszor rázta fel a 
még ottmaradt hallgatóságot. Sikerét 
elnézve bebizonyosodot t, hogy az 
Ő műsora talán még péntek este, a 

kemény zenét kedvelő fiatalok 
napján is megállná a helyét, 
hiszen olyan felszabadultan 
mulattak a szüleik fiatalságát 
idéző muzsikára, hogy öröm 
volt nézni. Persze nekik másnap 
nem volt iskola és munka, így 
maradhattak záróráig.

Összegezve a három napot, 
elmondhatjuk, hogy a szervezők 
egy igazán igényes programot 
állítottak össze. Minden meghí-

vott művészen látszott, hogy a zene az 
életük és mindegy számukra, hogy a 
Budapest Sportarénában lépnek színre 
teltház előtt, vagy a környei színpadon, 
csak élhessenek szenvedélyüknek, a 
közönség szórakoztatásának. Előadá-
sukban jele sem volt lekezelő falusi 
hakni jellegnek…

Mindezek fényében elgondolkodtató 
és nagy dilemma, hogy mi lehetett az 
oka a környei lakosság érdektelenségé-
nek, éppen a helyieknek, akiknek ked-
veskedni szeretne az önkormányzat… 
Egyébként, ha bárki bármelyik fellépő 
művészre kíváncsivá válik, egy-egy 
koncertre több ezer forintos belépője-
gyet kérnek, itt pedig mindenki ingyen 
győződhetett meg a művészek tehet-
ségéről… az „ára” csak egy hosszabb-
rövidebb séta lett volna…

Bízom benne, hogy a helyi lakosok 
passzivitása a hőség számlájára írható, 
nem pedig a szervezők műsorválasztá-
sára, mert aki ott volt és végignézte az 
előadásokat, kellemesen csalódhatott 
és kiválóan érezhette magát, hiszen 
minden meghívott fellépő a maximu-
mot nyújtotta.

Molnárné Varga Katalin

„Összegezve a három napot, 

elmondhatjuk, hogy a szervezők 

egy igazán igényes programot 

állítottak össze.”
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Egészségügyi dolgozókat köszöntöttünk
…folytatás az 1. oldalról

173 könyvvel gazdagodott az iskola
„Sikerrel” költötte el a „Zöld Bajnokok” 
pályázaton tavaly elnyert 200 ezer forintot 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola. 

A siker kétszeres, hiszen az elmúlt 
esztendőben az országos megmé-
rettetésen a környei „Zöld Manók” 

a második helyezést szerezték meg, s 
szorgalmuknak, munkájuknak köszönhe-
tő, hogy az iskola könyvtára 173 könyvvel 
gazdagodott.

A paletta igen széles: a szépirodalomtól, 
a történelmen, ismeretterjesztő könyveken 
át a logikai kiadványokig számos témájú 
és tartalmú könyvet vásárolt az iskola, me-
lyeket a remények szerint érdeklődve és 
hasznosan forgatják majd a diákok, hogy 
megismételhessék „elődjeik” sikerét. Az 
intézmény tavaly tíz magyar iskola között 

végzett a második helyen végzett az E.ON 
Hungária Csoport által „Zöld Bajnokok” 
címmel kiírt pályázatán. A környei „Zöld 
Manók” 2010 őszétől 2011 márciusáig 
hívták nemes versengésre az intézmény 
tanulóit, négy fordulóban különböző fel-
adatokat megoldva, szlogeneket, rajzokat, 
fényképeket, fogalmazásokat, verseket, 
plakátokat készítve fejezték ki, mit jelent 
számukra az energiatakarékosság, ho-
gyan lehetne csökkenteni az energiafel-
használást. 

A program ideje alatt az iskolában nem 
csupán folyamatosan felhívták a diákok 
társaik figyelmét az energiatakarékosság-
ra, összehasonlító méréseket is végeztek. 

A pályázat kiírói májusban záró energia-
nyomozási jelentést készítettek, amely – a 
többi között – megállapította, hogy a ko-

rábban 24 százalékban használaton kívül 
égve hagyott lámpák száma a program 
végére nullára csökkent. A környei álta-
lános iskola energiatakarékossági akciói 
az éves CO

2
-kibocsátás 300 kilogrammos 

csökkenését eredményezték, ami egyenér-
tékű: 30 105 darab energiatakarékos égő 
egyéves kikapcsolva tartásával, vagy 1327 
luftballon CO

2
-gázzal való megtöltésével.

A környei „Zöld Manók” tehát igen ered-
ményesen szorgoskodtak, aktivitásuknak, 
s az elért energiamegtakarításnak volt 
köszönhető a második helyezettnek járó 
jutalmuk: valamennyien egy egyhetes 
nyári táborozáson vehettek részt, az intéz-
mény pedig az elnyert kétszázezer forintos 
vásárlási utalványnak köszönhetően 173 
könyvvel gyarapíthatta a könyvtár állo-
mányát.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programjai

Pótvizsgára felkészítés:

A pótvizsgára készülő diákokat augusztus 27-én, 28-án és 29-én 
9.00 órától várják a szaktanárok az iskolában.  

A pótvizsgák időpontja: augusztus 30., 8.00 óra.

Tankönyvárusítás:

A tankönyveket augusztus  27-én és 28-án lehet megvásárolni az intézményben, 
mindkét napon 8.00 és 12.00, valamint 14.00 és 18.00 óra között.

Az ünnepélyes tanévnyitóra augusztus 31-én, 17.00 órakor kerül sor az iskolában.

Tanítói pályázat
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Környe a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról” szóló törvény alapján pályázatot hirdet tagintézményébe, a kömlődi Perczel Mór Általános Iskolába 

tanítói munkakör betöltésére.
A pályázat során elnyerhető, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2012. augusztus 21-től 2013. június 30-áig tart.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, a munkavégzés helye: Kömlőd, Komáromi utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladat: két alsós évfolyam összevont osztályban való tanítása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21-étől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6. 
A pályázatok benyújthatók: • Postai úton a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Környe 
címére történő megküldésével (2851 – Környe, Beloiannisz út 1.,) A pályázat kiírója kéri a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 22/2012., valamint a munkakör megnevezését: tanító. • Elektronikus úton Trézlné Staudinger 
Csilla részére az iskola.kornye@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 9.

Másfélszáz elismerés a tanévzárón
Ezzel az 2011/2012. tanévet bezárom! – 
Trézlné Staudinger Csilla igazgató utolsó 
mondata spontán éljenzést és hurrázást 
váltott ki az idei tanévzárón a közel 300 
diákból, a gyerekek reakciója pedig a 
szülők és pedagógusok mosolyát, hiszen 
mindannyian tudjuk jól: a tanulók számára 
a legszebb szó a „vakáció”…   

A környei iskola mozgalmas évet, na-
gyon sok munkát, sok-sok élményt, 
szép eredményeket tudhat maga 

mögött, ahogy az igazgató fogalmazott, 
minden nap tartogatott számukra új fel-
adatokat és hozott eredményeket is. 

Trézlné Staudinger Csilla tanévérté-
keléséből kiderült, hogy a diákok közül 
53-an vihetnek haza kitűnő bizonyítványt, 
ugyanakkor öt tanulóra javítóvizsga vár 
9 tantárgyból. Nekik azt javasolta, hogy 
vegyenek jó példát társaikról, hiszen szép 
számmal akadnak, akik kitűnnek szorgal-
mukkal, tanulmányi eredményeikkel.

Az intézmény diákjainak magatartására 
adott jegyek átlaga 4,2, a szorgalomé 
3,9, míg a többi 19 tantárgyé 3,86 lett. 

A példamutató diákok 
száma meghaladta a 
150-et, közülük is kiemel-
kedett két negyedikes 
tanuló, Tkalcsits Daniella 
és Tóth Gabriella, akik az 
intézmény legrangosabb 
elismerését, a Kisfaludy 
Oklevelet vehették át.    

A tanévzáró ünnepély 
további részében a Szülői 
Munkaközösség ismerte 
el a tanulók év közbeni 
munkáját. Farkas Éva el-
nök és Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató több mint 
150 jutalmat, könyvet, 
ajándéktárgyat, oklevelet adot t át a 
diákoknak tanulmányi eredményeik, 
szorgalmuk, példamutató magatartásuk, 
a különböző versenyeken való sikeres 
szereplésük, a közösségi, valamint a művé-
szeti tagozatokon végzett tevékenységük 
elismeréseként. 

Nem jutalmazhatott és támogathatott 
volna azonban nem csupán most, hanem 

a tanév során is ilyen gazdagon és szép 
ajándékokkal a Szülői Munkaközösség, ha 
Eck Csaba és felesége főszervezésében 
nem zárul sikerrel az intézmény javára 
rendezett jótékonysági bál. Farkas Éva a 
házaspárnak, valamint az intézményveze-
tőnek is egy-egy emléklappal, virágokkal, 
s kedves ajándékokkal fejezte ki köszönetét 
az önzetlen segítségnyújtásért.

„Tánc-minimaraton”
Nem csak a diákok, de a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény életében is egyszeri és 
megismételhetetlen eseményre került sor 
június 20-án. 

A hatályos törvények szerint ugyanis a 
művészeti iskolákban az előképző 
1-2. és az alapfok 6 évfolyam elvég-

zése után kötelező művészeti alapvizsgát 
tenni a tanult tantárgyakból, s ilyen vizsgát 

első alkalommal tartottak az 
intézményben. 

A vizsga három részből 
állt, egy tesztírásból és szó-
beli folklórismeret vizsgából, 
valamint táncgyakorlatból. 
Az első művészeti alapvizs-
ga akadályait sikerrel vette 
a 14 végzős néptáncos, 
s bár előfordult, hogy az 
elméleti kérdéssor kisebb 
fejtörést okozott, a fiatalok 
a vizsga nyilvános táncbe-
mutatójában ízelítőt adtak 
a három táncdialektus, a 

nyugati, a középső és a keleti, valamint 
a helyi német nemzetiségi táncokból, 
sokrétű tánctudásukból, s vérükbe ivódott 
szeretettel és gyakorlattal, minden néző 
élvezetére ropták. 

A mai vizsga az ország bármely pont-
ján megállta volna a helyét, ezért csak 
a gratulációmat tudom kifejezni mind a 
vizsgázóknak, mind László Márta és Keltai 
Gábor néptánc-pedagógusoknak, mind 
pedig az intézmény vezetésének, amiért 
évekkel ezelőtt vállalták a művészeti okta-
tás szép és nemes feladatát – fogalmazott 
a gyakorlati vizsga után Gyurkó Erzsébet 
néptánc-pedagógus. A vizsgabizottság 
elnöke a fiatalok felé fordulva így folytatta: 
szerencsések vagytok, hogy a művészet, 
hagyományőrzés, népi kultúra ezen terüle-
tét választottátok, s szerencsések a szüleitek 
is, mert ilyen gyermekeik vannak! 

(A Környei Hírhozó munkatársai és a 
környeiek nevében köszönöm Dr. Áren-
dás József írásait, melyek – hiszem – se-
gíthetnek, segítenek abban, hogy az itt 
élők mindinkább széleskörűen tájéko-
zottá, egészségtudatosabbá váljanak, 
s egyre nagyobb hangsúlyt fektessenek 
a betegségek megelőzésére.)

Salamon Gyöngyi

Köszönöm azt a munkát, amelyet a közsé-
günk egészségügyi alapellátásáért, s még 
ezen túl végeznek. Számtalan példa bizo-
nyítja, hogy Környén az egészségügyben 
tevékenykedők valóban hivatásuknak érzik 
munkájukat, s olyan hivatásuknak, amely-
re valóban feltették mindennapjaikat, s 
amelynek egyaránt része az itt élők testi és 
lelki ápolása – fogalmazott a polgármester. 

Az egészségügyben ténykedőkkel kar-
öltve az önkormányzat igyekszik minden 
évben ezen a területen valami újat megho-
nosítani, a saját lehetőségéhez mérten se-
gíteni a gyógyításban, prevencióban, ezért 
az is örömmel tölt el, hogy az év elejétől a 
Környei Hírhozóban rendszeresen jelennek 
meg az Önök tollából felvilágosító, tájékoz-

tató írások, hogy az itt élők egészségére 
még inkább figyeljünk, az életüket szebbé, 
jobbá tegyük. Tudom, e téren még számos 
feladat vár ránk, hiszen hallani a statisz-
tikákat, hogy az ország mily mértékben 
elmaradott a megelőzés tekintetében, de 
ezért is hiszem, hogy olykor valóban bele 
kell borzongni és el kell gondolkodni a szá-
mokon, hogy a minket követő generációk 
már ne szembesülhessenek ilyen mértékű 
problémákkal, s viseljék azok következmé-
nyeit – tette hozzá a polgármester.

A köszönet virágai és a szerény ajándé-
kok átadása után, a családias hangulatú 
ünnepségen Beke László azt is bejelentet-
te, hogy a védőnők igénye alapján már 
megérkezett a szolgálathoz egy új számí-

tógép, s a háziorvosok kérését is teljesíti 
az önkormányzat: mindketten egy-egy új 
számítógépet vehettek át az ünnepséget 
követő napokban, amelyek a korábbi, az 
elmondásuk szerint elavult, s lassú gépeket 
váltották ki.
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Táboroztak a mazsorettek
Pihenéssel, valamint a Nemzetiségi és 
Sörfesztiválra való felkészüléssel „zárta” 
a tanévet a Környei Mazsorett Csoport a 
környebányai Erdei Iskolában, ám valójá-
ban szó sincs „zárásról”, hiszen a nyáron 
még számos fellépés vár rájuk.

D e akár a „pihenés” szót is tehettük 
volna idézőjelbe, hiszen természe-
tesen próbákkal, a koreográfiák el-

sajátításával, gyakorlásával teltek a napok, 
bár a hőség miatt nem olyan mértékben, 
mint ahogy eredetileg Laczóné Friedrich 
Rita tervezte.

A rendkívüli időjárás okán, s hogy ne 
csak próbákkal teljenek a mazsótábor 
napjai, vezetőjük Auer Mónika hathatós 
segítségével számos szórakoztató, igazi 
nyári kínálattal kedveskedett a lányoknak: 
a programban szerepelt mozi, uszoda, 
esténként pedig karaoke party során 
csillogtathatták meg énektehetségüket. 
A csoport tagjai egyébként már készültek 
a táborra: papírt gyűjtöttek, hogy a szülők 
pénztárcáját ne terheljék meg a szabad-
idős elfoglaltságok árai, s szorgosságuknak 
köszönhetően, amolyan jutalomként került 
a mozi is a programok sorába. 

S hogy milyen élményekkel gazdagodtak 
a mazsósok, arról meséljenek ők maguk:

 

Bartus Eszter: Ezen a héten nagyon jó 
volt minden. Kedden moziban megnéztük 
a „Hófehér és a vadászt”, nagyon jó film 
volt. Minden nap próba volt reggeli után 
és késő délután is, ami azért volt jó, mert 
sikerült megtanulni az új koreográfiákat és 
a nehezebb lépéseket, dobásokat. Estén-
ként karaoke party és verseny volt, amit a 
Pribéli Réka és Rita nyertek. Sokat nevettünk 
egymáson…

Szendi Alina: Tetszett a mozi és az uszoda 
is, az uszodában vízi-csatáztunk, amibe a Rita 
is szívesen beszállt. Mozi után elvitt minket 
fagyizni, ami jólesett ebben a melegben.  
A táncokban is sokat haladtunk, de azért van 
még mit tanulnunk. Vicces volt, amikor a Rita 
este megijesztett minket, mert mi a lányokkal 
egész nap rémtörténeteket meséltünk egy-
másnak. Kár, hogy ilyen gyorsan eltelt ez az öt 
nap. Remélem, többször is jöhetek ide.

„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.”

Júliusban  
Terdik János és Szabó Viktória kisfiával  

gyarapodott községünk, így sok szeretettel 
köszöntjük a falu legkisebb fiatalemberét,  

Doriánt!
Viktóriának, Jánosnak és Doriánnak 

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 otthonte-
remtésre, 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 meghatáro-
zott 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!

„Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted.

Gyönyörködj kerted virágában
Fürdőzz meg a napsugárban.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik júliusban 
ünnepelték kerek születésnapjukat:

85 esztendős

Ácsi Jánosné (1927. július 13.)

Mike Ferencné (1937. július 13.)

80 esztendős

Nagy Istvánné (1932. július 11.)

Tremmel Antalné (1932. július 28.)

70 esztendős

Dr. Kovács Józsefné Dr. (1942. július 08.)

Rácz Ferencné (1942. július 24.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Táncos „vízitábor” Tardoskedden
Már szinte hazajárnak a környei Szivár-
vány Táncegyüttes tagjai kipihenni a 
tanév fáradalmait a szlovákiai testvér-
településre, Tardoskeddre. 

S természetesen a táncos „vízitábor” 
idén sem maradt el, a megszo-
kott vendégszeretet és környezet 

mellett azonban – amolyan meglepe-
tésként – egy helyi Szivárvány együttes 
is várta őket. 

1995 óta töltenek el a nyárból majd 
egy hetet Környe testvértelepülésén, a 
szlovákiai Tardoskedden a Szivárvány 
Táncegyüttes tagjai, s a táborozásuk 
akár a „vízi” jelzőt is megkaphatná, hi-
szen a gyerekek örömére a turistaszállás 
közvetlen közelében egy termálvizes 
strand is található, amit élvezettel hasz-
nálnak minden évben. 

Idén kifejezet ten jól jöt t a strand 
szomszédsága a hőségriadós időszak 

miatt: a rend-
kívüli meleget 
c sak a me -
d e n c é k b e n 
lehetet t elvi -
selni, a tábo-
rozók csupán 
a reggeli és 
esti órákban 
vállalkoztak a 
próbákra és 
a helyi neve-
z e t e s s é g e k 
megtek inté -
sére. 

A táborozás 
alatt azonban 
a hőség és 
eső h iányá -

nak ellenére is „beszivárványoztak” 
egy délutánt, hiszen a tardoskeddi 
gyermektánccsoport is a Szivárvány 
nevet viseli, s velük együtt szinaláztak, 
játszottak, „csúfolkodtak”, s táncolták 
el a világ legjobb táncát, a „labadát”. 

A környei táncosok a táborozásuk 
alatt hagyományosan meglátogatták 
az indiánokat, ahol pizzavacsora várt 
rájuk, de a programban szivárványos 
sárkányeregetés, batikolás, vidám mű-
sorral egybekötött vetélkedő is szerepelt, 
melyek mind felejthetetlen élményt 
nyújtottak a gyerekeknek.

Az ötnapos tábor zárásaként végül 
felidézték, hogy számukra mi jelentette 
a legnagyobb élményt Tardoskedden, 
a két pedagógusvezető, László Márta 
és Staudinger Ágota pedig örömmel 
hallgatta, hogy még haza sem érkeztek 
a táncosok, máris a jövő évi kiruccaná-
sukat tervezgették.  

De lehet nyár, ez a Szivárvány Tánc-
együttes tagjai számára sem jelenti a 
pihenést. a tábor után gőzerővel ké-
szültek a Nemzetiségi és Sörfesztiválra, 
melyen három csoporttal  mutatkoztak 
be, július 26-án pedig az együttes 13-15 
éves fiataljai hatnapos erdélyi körútra, 
fellépésre indultak. 

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből

Irénke néni mézes kevertje
Hozzávalók:

• 5 db tojás • 25 dkg porcukor  
• 5 evőkanál méz • 25 dkg liszt  

• 1 kk. szódabikarbóna

• Ízlést szerint durvára vágott dió,  
mazsola, asztalt gyümölcs

Elkészítése:

A tojások sárgáját habosra keverjük 
a cukorral és a mézzel.  

Hozzáadjuk a lisztet, a szódabikarbónát 
és a tojások felvert habját, 

majd beleszórjuk a durvára vágott diót, 
mazsolát, esetleg aszalt gyümölcsöt.  

Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük  
és kb. fél óra alatt készre sütjük (tűpróbáig).

Nagyon finom, és akkor sem szárad ki, 
ha esetleg marad belőle.

Jó étvágyat kívánunk!
Lejegyezte: Molnárné Varga Katalin

A Környei Római Katolikus  
Egyházközség,  

Környe Község Önkormányzata,  
a Környei Református  

Egyházközség, valamint  
a Környei Háromkirályok  

Alapítvány  
szeretettel meghívja Önt és  

Kedves Családját a  

2012. augusztus 4-én megrendezésre kerülő 
Remény Napra, 

melynek mottója: 
„Mária, reménység anyja légy velünk!” 

 

/Imádság - Európáért Boldog II. János Pál imájából/ 

08:15-08:45 Vendégek fogadása a Közösségi és Tájházban 
09:00   Ökumenikus megnyitó a református templomban 
10:00   Rózsafüzér-ájtatosság a római katolikus templomban 
11:00   Ünnepi szentmise   
12:00   Templomtér megáldása 

A rendezvény programja: 

A szentmiséről a Mária Rádió felvételt készít, amely aznap  
18 órakor az FM 88.30 frekvencián hallgatható meg. 

A téren kegytárgyak is vásárolhatók. 
 

Közreműködik a Szivárvány Táncegyüttes,  
a Vackor Óvoda kamarakórusa, valamint a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola tanulói. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Amit kevesen tudunk
Már sokszor és sokat írtunk a községünk jelképének is nevezhető 
római katolikus templomról, de még mindig marad olyan részlete 
a templom történetének, amiről talán kevesen tudunk.

F elújításának egyik legmeghatározóbb és talán leglátványo-
sabb munkálata volt a torony leemelése és visszahelyezése 
1988-89-ben.

Amikor naponta elmegyünk a templom mellett, természetesnek 
találjuk a mai, méltóságteljes állapotában, pedig nagyon sok fej-
törést okozott akkoriban a torony cseréjének technikai kivitelezése. 
Laikus számára megfoghatatlannak tűnhetett, hogy miként emelik 
le a régi tornyot, és később majd hogyan lehet visszailleszteni a 
formájában régi, de szerkezetében teljesen megújult kupolát. 

Szikora László a kombinát nyugdíjasa szívesen emlékszik vissza 
azokra a nehéz, de örömteli időkre, amikor feladatul kapta a 
torony faszerkezetének elkészítését. Laci bácsi felmenői köztisz-
teletben álló polgárai voltak községünknek, a dédnagypapa az 
Eszterházyak vadászmestere volt, végső nyughelyre feleségével, 
családjával a templom alatti kriptában leltek.

Szülei ácstanulónak adták Mohácsra. Szakmája szeretetét ka-
matoztatta hosszú éveken át a kombinát dolgozójaként, először 
ácsként, majd az építészeti üzem művezetőjeként egészen nyug-
díjazásáig. Beszélgetésünk elején hamar kiderül, hogy szívesen 
emlékszik vissza azokra az időkre, amikor a torony megújult.

1988-ban emelték le a kupolát, a felújítási munkákat a kombi-
nátban végezték el. Talán pályafutásának legnagyobb kihívását 
jelentette a torony faszerkezetének, különösen a hagymaforma 
favázának megszerkesztése, annál is inkább, mert a leeme-
léskor annyira megsérült az ódon szerkezet a koránál fogva, 
hogy méretet sem tudtak venni róla. 

A faanyagot Sopronból hozatták, figyelni kellett, hogy 
teljesen száraz anyaggal dolgozzanak, mert nem volt mind-
egy a későbbi bádogozás szempontjából.  Laci bácsi ma 
is olyan lelkesedéssel mesél, mintha csak tegnap történt 
volna: Ő vágta méretre gatterral a faanyagot, hetekbe 
tellett mire elkészült vele. Nagyon sok éjszakájába, hosz-
szas számolgatásba, fejtörésbe került, mire mérnököket 
meghazudtoló pontossággal kiszerkesztette, megter-
vezte a torony faszerkezetét. Amikor aztán testet öltött 
az álom, s elkészült a faváz, a bádogozás követke-
zett. 1989 novemberének egyik ködös délelőttjén 
elérkezett a visszaemelés napja. Itt is akadt azért 
feladat, meséli Laci bácsi, hiszen ki kellett találni, 
hogy a tornyot miként rögzíthetik a daruhoz, hogy 
aztán biztonsággal a helyére tudják emelni. 

Erre is talált megoldást, mert lentről, az utcáról 
kicsinek látszó, ám funkciójában nagyon is fontos 
ablakokat álmodott meg a feladat megoldására. 
A beemelés biztonsága érdekében tervezte az 
ablaknyílásokat, ezeken keresztül elhe-
lyezett kilógó gerendákhoz rögzítet-
ték a daru köteleit, ami aztán szép 
lassan a helyére emelte a tornyot 
végleges, ma is látható formájá-
ban. E sorok írója is szemtanúja 
volt ennek a nem mindennapi 
látványnak, sok-sok érdeklődő 
környei és vidéki ember mellett. 
Mindenki lélegzetét visszafojtva 
drukkolta végig a perceket, és ha jól 
emlékszem, tapsban törtek ki a je-
lenlévők, amikor sikerült a művelet, 
s  fellélegezhettek, hogy a sok-sok 
fáradtságos munka eredménye-
ként gond nélkül a helyére került 
a torony.

A sors igen furcsa fintora, és 
nagy igazságtalansága, hogy 

az, aki a legtöbbet tette ezért a szép és maradandó mun-
káért, nem lehetett jelen a beemelésnél, nem élhette át a 
helyszínen az öröm érzését, hiszen betegsége miatt éppen 
kórházban volt. 

Emiatt, és mert nem kis feladatot hajtott végre ak-
koriban Laci bácsi, e kis írással talán elismerhetjük a 
faluért tett fáradozását, akkori áldozatos, rengeteg időt 
felemésztő munkáját.

Persze keze nyomát nem csak a templom tornya 
őrzi. A teljesség igénye nélkül sorolva nevéhez fűződik 

az általános iskola tornatermének parkettázása, 
sokat dolgozott a templom padlófűtésének létre-
hozásában, a belső festőmunkálatokhoz szüksé-
ges állványozásban, az épülő új általános iskola 
zsaluzásában, és megszámlálhatatlan családi 
ház tetőszerkezetének ácsolásában.

Laci bácsi napjai egy idő óta csendesen telnek, 
amióta egyedül él, hiányzik szeretett felesége 
jelenléte. Azért megpróbál hasznos lenni, a gon-
dosan karbantartott porta, a veteményes, a szőlő 

arról árulkodik, hogy igyekszik tevékeny maradni, s 
unokái sem hagyják tétlenkedni. Mint mesélte, 

sokszor rendez az unokáknak, csa-
ládnak palacsinta napot, amikor 
száznál is több palacsintát süt a 

rokonság örömére.
Kérdésemre, hogy 

fel szokot t-e nézni a 
templom tornyára, azt 
mondta, hogy sokszor, 
amikor arra jár és fel-
pillant, eszébe jutnak 
a fáradtságos, felelős-
séggel teli munkák, az 
álmatlan éjszakák, de 
megérte, mert sikerült 
az utókor számára re-
ményei szerint hosszú 
évtizedekre maradan-
dót alkotnia.

Molnárné Varga Katalin

A hőség sem tartotta vissza a véradókat
A tikkasztó meleg ellenére 46-an érkeztek július harmadikán a környei Közösségi és Tájházba a Vöröskereszt által szervezett véradásra. 

I dén már harmadszor mozgósították a környei önkénteseket, s még a véradó felelős, Kissné Ágoston Éva is meglepődve, de annál 
nagyobb örömmel tapasztalta, hogy a hőségben is az átlagos számban jelentek meg a véradók. S még örömtelibb, hogy ezúttal is 
köszönhettek első alkalmas önkénteseket, három ifjú hölgy, Tóvári Krisztina, Fazekas Ildikó és Eck Anett személyében. A Vöröskereszt 

legközelebb november 5-én szervez önkéntes véradást községünkben.

Helyettesítés

A Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben Dr. Árendás József szabad-
sága miatt augusztus 6-a és 31-e között a betegellátás szünetel. 
Ez idő alatt a helyettesítésről Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. 
számú Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út).

*  *  *

Közérdekű információ, program
Kitelepítési megemlékezés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Környeieket, hogy a Kitelepítési Megemlé-
kezést a tervezetthez képest egy héttel később, augusztus 25-e 
helyett szeptember 1-jén tartjuk a vasútállomás melletti emlékmű-
nél. A részletes programról a Környei Hírhozó következő számában 
olvashatnak.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

Pillanatképek a sörfesztiválról



A gyógynövényekről 
Mi van a köztudatban? 

A z, hogy a betegségek csak gyógy-
szerrel gyógyíthatóak. Pedig szá-
mos alkalommal hamarabb és 

főleg veszélytelenül, mellékhatás-mente-
sen kezelhetünk bizonyos kórképeket más 
módszerekkel is. Súlyos tünetek, illetve nem 
szűnő panaszok esetén  természetesen 
orvoshoz kell fordulni segítségért. De ha 
gyógyszert kell szednünk, akkor is segít-
hetnek a kiegészítő gyógymódok. Ebben 
a rövid írásban a gyógynövényekről, a 
gyógyteákról szeretnék szólni. 

A fitoterápia évezredek hagyományát 
használja, ugyanakkor az ismét előtérbe 
került kutatások sok új eredményt hoztak. 
Így a gyógynövények klinikai alkalmazása, 
a gyógynövényekkel vagy azok alkotóré-
szeivel való külső- és belső kezelés nagy 
lendületet vett. 

Lényeges, hogy tisztában legyünk azzal: 
mit, mire és hogyan használunk. Fontos, hogy 
pl. tea készítésénél (szándékosan nem tea-
főzést írok) figyelembe vegyük a hozzávalók 
arányát, tartsuk be a készítés szabályait és 
ügyeljünk az elfogyasztás módjára is! 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
a puha növényrészekből (levél, virág, 
puha szár) álló teafű keveréket leforrázzuk. 
Ilyenkor a teafüvet arra szolgáló edényben 
forrt vízzel leöntjük, majd lefedve 6-8 per-
cig állni hagyjuk. Kihűlés után leszűrjük. A 

keményebb, tömörebb növényrészekből 
(gumó, termés, kéreg) általában főzetet 
készítünk. Ekkor 1-2 órás hideg vízben való 
áztatás után a drogot tartalmazó részt a 
kellő mennyiségű vízzel együtt 2-4 percig 
forraljuk, majd leszűrjük.  A hőérzékeny 
hatóanyagot (drogot) tartalmazó növény-
részeket (pl. csipkebogyó, lenmag) kb. 10 
órán át hideg vízben áztatjuk. 

Fontos szólnunk az esetleges ízesítésről is. 
Lehetőség szerint natúr igyuk teánkat! Ha 
mindenképpen édesíteni akarjuk, akkor 
tegyük ezt mézzel, de cukrot semmiképpen 
ne használjunk! (A „tüdőteák” mézzel való 
édesítése egyenesen kívánatos! A gyo-
mor-, máj-, epe- és fogyasztó teákat soha 
ne édesítsük, de egy-egy málnalevéllel, 
szederlevéllel ízesíthetjük!)

Ugyancsak lényeges, hogy ne hirtelen 
felhörpintve igyuk meg teánkat. Ez vo-
natkozik az élvezetből fogyasztottakra is. 
Szánkhoz közelítve szagolgassuk, szívjuk 
be gőzét, ízlelgessük, kortyonként igyuk és 
minden kortyot forgassunk meg a szánk-
ban! Közben arra gondoljunk, hogy teánk 
hatóanyagai felszívódva igazi gyógyszerre 
válnak vérünkben, testünk minden részéhez 
eljutnak, gyógyítanak, erősítenek, helyre-
állítják felbillent energetikai egyensúlyun-
kat! A tea kortyolgatása közben ne tévét 
nézzünk, ne olvassunk, hanem magunkra 
összpontosítsunk, esetleg meditáljunk! Ké-
rem, higgyék el, így sokkal jobban fejtik ki 

hatásukat! A gyógynövényeket és bennük 
rejlő hatóanyagokat igen jó hatásfokkal 
más módon is használhatjuk. Készíthetünk, 
illetve használhatunk fürdőket, lemosáso-
kat, borogatásokat, tinktúrákat, gőzüket 
inhalálhatjuk, külsőleg alkalmazhatjuk a 
belőlük készült kenőcsöket.

Engedjék meg, hogy a teakészítés példá-
jaként leírjam az úgynevezett nyári hasme-
nés gyógynövény-kezelését (természetesen 
a diétát, a só- és folyadékpótlást, a pihenést 
nem feledve): • apróbojtorján 2,5 rész  
• lósóskatermés 2,5 rész • zöldtealevél 1,5 
rész • libapimpófű 1,5 rész • szamócalevél 
vagy feketeáfonya-termés 1,0 rész • tölgy-
fakéreg 1,0 rész

Vagy ugyanerre a betegségre: • izlandi 
zuzmó 1,5 rész • vérontófű gyökértörzs 1,5 
rész • kamillavirág 2,5 rész • tölgyfakéreg 
2,5 rész • fekete áfonyatermés 2,5 rész

Hangsúlyozom, hogy rövid idő alatt nem 
szűnő panasz vagy bármilyen szövődmény 
esetén kérjék ki szakember tanácsát!

Jó egészséget kívánok! ÁJ 

Mire „jó?” a szerencsekavics?
Bár az éjszakai lehűlés után július 12-
én délután már ismét ragyogott a Nap 
és ontotta melegét, a környebányai 
Közösségi Házban mégis elmélyülten 
kézműveskedtek a gyerekek, akiket idén 
is a tatabányai Családsegítő Szolgálat 
és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
vártak szöszmötölni a Pitypang Játszóház 
programsorozat keretén belül.

A kreatív kézműveskedés során 
előkerültek a színes papírok, ra-
gasztók, ollók, kavicsok, festékek, 

szalvéták, gyöngyök és egyéb kellékek, 
amik kora délutántól a kicsik örömére szé-
pen átformálódtak szerencsekavicsokká, 
szerencse-fákká, könyvjelzőkké, fejdíszekké, 
tolltartókká, képkeretekké, karperecekké. 

Egy kislány büszkén mutatta az általa 
készített szerencsekövet, s a kérdésre, hogy 
mihez kéri a kő segítségét, először így felelt: 
egy kiscsikót szeretnék, gondoznám, láttam 
már, hogy kell! Majd pár másodperc után 
így szólt: azt szeretném, hogy legyen sok 
pénzünk, mert nekünk nincs sok…

Közben egy képmozaik i s  készül t 
Környebányán, amelyen azok az aprósá-
gok hagyhatták ott kézjegyüket, akik nem 
csupán „nézgelődni”, de szorgoskodni 
tértek be a Pitypang Játszóházba.  

Hasonló „monstre” alkotást készítettek 
el a gyerekek egy héttel később, 19-én 
a környei Közösségi és Tájházban, ahol 
ezúttal a festékek, ecsetek, papírlapok, 
mécses tartók, mellettük pedig változatla-
nul a kreativitás vette át a főszerepet. Igaz 

a szervezők több gyerkőcre számítottak, s 
a kisebb létszámot tudjuk be a nyaralási 
időszaknak, azt mindenki megállapíthat-
ta, hogy aki ott volt, nem akármilyen re-
mekművet vihetett haza emlékbe, a közös 
alkotás élményéről és a Gelato Italiano-tól 
ajándékba kapott finom fagylaltról nem 
is szólva. 

A díjtalanul látogatható Pitypang Játszó-
ház foglalkozásai hagyományosan újabb 
és újabb kreatív technikákkal várják a 
gyerekeket augusztus 2-áig minden csü-
törtökön délután 1 és 4 óra között a környei 
Közösségi és Tájházban.

Szervező a TTKT ESZI Családsegítő Szolgá-
lat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti 
Központ, a programot támogatja Környe 
Község Önkormányzata. 
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