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23. Nemzetiségi és Sörfesztivál 
23 esztendeje teremtette meg a környei 
önkormányzat a Nemzetiségi és Sör-
fesztivál hagyományát, amely idén 
július 11-e és 13-a között várta a ven-
dégeket hagyományőrző, kulturális és 
szórakoztató programok sokaságával. 
A háromnapos rendezvényt a vasárnap 
este kivételével igazi fesztiváli napsütés 
kísérte, így a kedvező időjárásnak és a 
színes programoknak köszönhetően szá-
mosan látogattak el a községbe, ahol a 
sztárvendégek mellett természetesen a 
falu szűkebb és tágabb környezetének 
hagyományőrző, kulturális csoportjai is 
ízelítőt adtak a múlt örökségéből.

A rendezvény ezúttal is minden, a 
faluba látogató számára mara-
dandó élményt nyújtott, hiszen 

a különböző helyszínek díjtalan kínála-
tában szerepelt rúdtánc, karaoke, sörivó 
és sörhas szépség verseny, koncertek 
sztárfellépőkkel, diszkó és tűzijátékkal 
színesített utcabál, horgászverseny, gu-
lyásparti, kenuzás a tavon, lufi hajtogató 
bohóclány, egészségügyi felmérések 
és tanácsadás, arcfestés, Zen Bu Kan 

Kempo bemutató, s hagyományterem-
tő szándékkal kézműves utca is várta 
a vendégeket. Az Auerhammer János 
Ifjúsági Labdarúgó Kupáért már 26. alka-
lommal rúgták a bőrt a fiatalok, ezúttal 
a Tardoskedd, Vértessomló, Kecskéd és 
a házigazdák reménységei. A kupát a 
négy gárda közül idén Környe testvér-

települése, Tardoskedd hódította el a 
körmérkőzések után. Második helyen 
végzett a Vértessomló, harmadikon a Kör-
nye és negyediken a Kecskéd. A legjobb 
kapusnak járó elismerést a kupagyőztes 
együttes hálóőre, Dojcsan Dániel szerezte 
meg, a gólkirályi címet pedig a szintén 
tardoskeddi Máté Péter.

„Véletlenül” megtelt a rendelő…
Anyukák, nagymamák, gyerekek „set-
tenkedtek” június 26 -án délután a 
gyermekorvosi rendelőbe, mígnem 
végül megtelt a váró. A rendelési idő 
végén ajtót nyitó Dr. Pálosné Dr. Bogád 
Judit a sokaság láttán igencsak meg is 
lepődött, majd meghatódott mosollyal 
fogadta a magyarázatot: ők valameny-
nyien véletlenül csak erre jártak…

A gyerekek „véletlenül” verseltek, 
rajzokkal, kis ajándékokkal, gi-
társzóval készültek, a felnőttek 

pedig könnyes tekintettel mondtak kö-
szönetet a július 1-jétől nyugállományát 
töltő Judit néninek, aki 1971-től több nem-
zedéket gyógyított a faluban. 
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23. Nemzetiségi és Sörfesztivál
…folytatás az első oldalról.

A fesztivált – hagyományosan és stílsze-
rűen – egy-egy korsó sörrel koccintva 
nyitották meg a község, a testvértelepü-
lések, intézmények vezetői, majd Riesing 
István a Magyarországi németek faragott 
címerével ajándékozta meg a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környét. 

„Bármerre is visz a sorsod, visszavár a 
kis falud.” – ez a felirat olvasható azon 
a fából faragott emléktárgyon, melyet 
Buják Vince, a népművészeti hagyomá-
nyok ápolásáért Magyar Kultúra Lovagja 
címmel kitüntetett, tardoskeddi kosárkötő 
és fafaragó készített, s nyújtott át Beke 
László polgármesternek. Az örök emlék 
átadása előtt az 1947-es csehországi 
deportálások idején Tachovban született 
kézműves így fogalmazott: a fafaragó 
legnagyobb öröme, ha kemény fába 
faraghatja azoknak az embereknek a 
szívét és a lelkét, akik megőrizték falvaink, 
városaink, nemzeteink néphagyományá-
nak, kultúrájának múltját.   

A három nap alatt négy helyszínen 
összességében közel félszáz program, 
produkció várta a fesztivál vendégeit, 
akik az idén is díjtalanul szállító Dotto kis-
vonaton utazva a község legfontosabb 
intézményeivel, látnivalóival és múltjával 
is megismerkedhettek.  

A Nemzetiségi és Sörfesztivál része a 
hagyományos múltidéző német nyelvű 
szentmise, melyet vasárnap délelőtt Haj-
du Ferenc provikárius, kanonok atya mu-
tatott be, s ajánlott fel a történelem viha-
rai során kitelepített német ajkú elhunyt 

és élő magyarokért, s mindazokért, akiket 
a sors messzire sodort szülőföldjétől. 

A szentmisére a környező települések-
ről érkező hagyományőrző csoportok 
tagjai és a vendégek első alkalommal 
vehették kézbe azt az imafüzetet, melyet 
a 23. Nemzetiségi és Sörfesztiválra készít-
tetett el Környe önkormányzata.

Imádkozni igazán mélyen az anya-
nyelvén tud az ember. Ezért is nagy öröm 
ennek az imafüzetnek a megjelenése. 
Nagy öröm a környei sváb közösségnek, 
és Magyarország más németajkú közös-
ségeinek számára is. A magyarországi né-
met nemzetiségű honfitársaink rengeteg 
szenvedésen, kitelepítésen, üldöztetésen 
mentek át a II. Világháború után. Ez az 
imafüzet egy apró gesztus, amely sebe-
ket gyógyít, egy testvéribb és igazabb 
jövőt épít… Kívánom, hogy minden olyan 

településen, ahol még él a német szó a 
családokban, hasonló nyitottsággal és 
szeretettel adjanak helyet a templomban 
is a német imádságoknak. – hangzott el a 
Popovics Milán szerkesztette kiadvány Szé-
kely János püspök által jegyzett előszava 
Bedy Sándor plébános tolmácsolásában 
az imafüzet megszentelése előtt.    

A szentmisét koszorúzás és megem-
lékezés követ te a templom mellet ti 
Kitelepítési Emlékoszlopoknál, hiszen 
1947-ben 101 környei sváb család élte 
át azt a tragédiát, melyet Európa szerte 
a nemzeti kisebbséghez tartozók milliói. 
A Németországba szállítottak helyébe 
Felvidékről telepítettek át magyar ajkú 
családokat Környére.

Sajnos évről évre egyre kevesebben 
lehetnek itt velünk azok, akik átélték a 
háborút követő, községünk történelmét 

A tavalyi ötödik helyezett mindent vitt

M ajdnem 10 kilóval múlta felül a tavalyi 
horgászversenyen elért eredményét 
Hartmann Ernő, aki az egy évvel ez-
előtti Nemzetiségi és Sörfesztiválhoz 
kapcsolódó hagyományos tóparti meg-
mérettetésen kifogott 2 kiló 33 dekás 
teljesítményével akkor ötödik lett, idén 
azonban fölényesen utasított maga 
mögé mindenkit.

J úlius 12-én reggel 7 órakor a Környei 
Horgász Egyesület 40 tagja telepe-
dett ki a tó partjára, s bűvölte a 

vizet, bízva a horgászszerencsében, de 
az valahogy csak nem akart mindenkire 
egyaránt mosolyogni. Olyannyira, hogy 
a verseny 11 órai „lefújásakor” csak 12 
horgásznál kellett mérlegelni. Hartmann 
Ernő horgára már a reggeli órákban 
ráakadt egy 5 kiló 45 dekás, majd egy 
6 kiló 65 dekás tőponty, így hamar híre 

is ment, hogy ő lehet a befutó. Aztán 
szinte másodpercekkel 11 óra előtt Hüse 
Zoltán is megbirkózott egy méretesebb 
példánnyal, ám a 6 kiló 60 dekás amur 
végül „csak” a második helyre repítette.

Az idei horgászverseny legnagyobb 
halát tehát Hartmann Ernő fogta ki, s az 
összsúly alapján ő vehette át a Vándor-
serleget is. Mögötte végzett Hüse Zoltán, 
harmadik lett Laki Gyula (3 kg 82 dkg) 
negyedik a „fagyival etető” Handl András 
(3 kg 24 dkg), míg ötödik Határ József (2 
kg 58 dkg). A versenyt hagyományosan 
támogató tatabányai Fisch Kft. által 
felajánlott értékes horgászfelszerelések 
egyikét különdíjként az egyetlen ifjúsági 
versenyző, Hartman Alex vehette át, ő 
egyébként 1 kiló 3 dekás teljesítménnyel 
zárta a versenyt.

A horgászok és a déli harangszóra 
érkező vendégek hagyományosan 

egy-egy tál gulyás, vagy pörkölt mellett 
elemezték ki a délelőtti eredményeket, 
s közben a tó eleje is benépesült. A ru-
tinosabb, vagy éppen kezdő kenuzásra 
várók vízre szállás előtt Gubicza István 
intelmeit hallgatták, amely a lapát ke-
zeléséről például így szólt: ugyanúgy kell 
fogni, mint az ásót, csak fordítva. Azt is 
megtudták, ha rövidre markolják, akkor 
csak simogatják a vizet, s a 18 év alattiak 
számára kötelező, a többieknek pedig 
ajánlott mentőmellények felvétele előtt 
elhangzott a legfontosabb információ is: 
ezek a túrakenuk elsüllyedni nem tudnak, 
felborulni viszont igen… 

A bátor kenuzók jutalma végül Környe 
olyan panorámája volt, amely csak a 
tóról látható, s melynek megtekintésére 
évről-évre egyre többen vállalkoznak 
a Nemzetiségi és Sörfesztivál második 
napjának délidejében. 

és a családok sorsát legmélyebben, 
legfájdalmasabban érintő kitelepítést. 
Hiszen aki a 67 évvel ezelőtti tragikus 
eseménykor 20 éves fiatalember volt, 
ma 87 esztendős, s többen közülük 
sajnos már eltávoztak az élők sorából 
– fogalmazott a kitelepítés során szétsza-
kított családok tiszteletére állított csonka 
emlékoszlopoknál Beke László. Az idő 
múlására figyelmeztetve hozzátette: ez 
az esemény lassan történelmi távlatba 
kerül a mától, ezért is fontos felada-
tunk, hogy véletlenül se merülhessen 
feledésbe, hiszen olyan borzalmakat 
éltek át emberek, amilyeneket ma már 
elképzelhetetlennek tartunk.

A megemlékezés zárásaként a je-
lenlévők a kegyelet virágainak elhe-

lyezésével, főhajtással emlékeztek 
mindazokra, akik számára a kitelepítés 
nem csupán történelmünk egy részét 
jelentette, hanem elszenvedői voltak a 
borzalmaknak.

A környei képviselő-testület, a falu lakói, 
az idelátogatók nevében ezúton feje-
zem ki köszönetem mindazok számára, 
akik a szervezésben, lebonyolításban 
nyújtott segítségükkel, részvételükkel, 
produkcióikkal emelték az idei fesztivál 
népszerűségét, színvonalát, biztosították 
annak zavartalanságát. Kérem, tekint-
senek el a részletes felsorolástól, hiszen 
az újság egy teljes oldala is kevésnek 
bizonyulna… 

Ez is jelzi a falu összefogását,  
amiért minden segítőt kiemelt  

köszönet illet! Köszönjük!  

S végül engedjék meg, hogy az idei 
alkalomra megjelentetett imafüzet 
kapcsán külön mondjak köszönetet a 
szerkesztő Popovics Milánnak, s a fesz-
tivál mellett a hagyományos vasárnapi 
német nyelvű szentmisén való közremű-
ködésért, részvételért a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkörnek és a Szivárvány 
Táncegyüttesnek. 

Beke László polgármester

 (A 23. Nemzetiségi és Sörfesztiválról készített fotók 

megtekinthetők a www.kornye.hu oldalon.) 
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A jó hangulatot még az időjárás sem ronthatja el
Valahogy nincs szerencséje az időjárással 
a környei Idősek Klubjának, mert bár az 
eltelt két évben már hagyományt teremtet-
tek az évszakköszöntő programokkal, nem 
mindig voltak kegyesek hozzájuk az égiek. 

A z idei juniálist is szabadtéri, „sátoros” 
összejövetelre tervezték, az eső 
miatt végül az épületben tartot-

ták meg. De jó hangulatban ott sem volt 
hiány… A hétköznapi, megszokott beszél-
getéseket, közös elfoglaltságokat színesítik 
már jó ideje a környei Idősek Klubjában a 
visszatérő, vidám hangulatú évszakköszön-
tő és különböző ünnepekhez kapcsolódó 
programok, melyeknek elmaradhatatlan 
vendégei a vértessomlói klubtársak is. S 
természetesen olyan összejövetel is volt, 

amikor ők látták vendégül a klub környei 
tagjait. 

Halász-Becker Anita szolgálatvezető új 
barátságok szövődését is célul tűzte ki, 
májusban például a térségben, Tatabá-
nyán, Tarjánban, Vértesszőlősön működő 
otthonokból, klubokból is érkeztek vendé-
gek, hétfőn pedig a kömlődi Kerényi Béla 
Református Diakóniai Intézet lakói hoztak 
csengettyűmuzsikát Környére, s faragott 
kézműves alkotásaikat is megmutatták. 

De egyébként sem érkeztek üres kézzel: a 
műsor után egy fából készült szélharangot 
ajándékoztak a környei klubnak, s mint 
kiderült, ezzel a szolgálatvezető álmát 
váltották valóra, hiszen már régóta szere-
tett volna ilyen mennyezeti kedves díszt a 
központi közösségi térbe.

A folytatásban Szilbereki Katalin a ’60-’70-
es évekbe hívta időutazásra a hölgyeket, 
urakat például az „Árva fiú”-val, némi 
„Su-su-bolondsággal”, s a „Most kéne ab-
bahagyni” slágerekkel, ám a juniális még 
véletlenül sem ért véget. Sőt, a meglepetés 
csak ezután érkezett: a napokban születés-
napját ünneplő vértessomlói 90 esztendős 
Dodonka Lászlónét köszöntötte Halász-
Becker Anita és Koller Viola vértessomlói 
szociális gondozó, majd következett a 
vendéglátás ízletes szendvicsekkel, édes 
falatokkal.

„Véletlenül” megtelt a rendelő…
…folytatás az első oldalról.

Popovics Milán második generációs 
egykori kisbetegként idézte fel, hogy a 
doktor néni mindig is milyen bátorítóan 
fogadta a hozzá érkezőket, hogy vará-
zsolt a félő nyuszikból pár kedves szóval 
és matricával bátor oroszlánt, s hogy jó 
tanácsokban, együtt érző gondoskodás-
ban, bátorításban, szeretetben soha nem 
volt hiány…

Ez a szeretet áradt megsokszorozódva 
Judit néni felé, aki nehezen találta a szava-
kat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy 
hagytam valami nyomot a Földön ezzel a 
negyven évvel... Remélem, hogy szeretet-
tel fogtok rám emlékezni, úgy, ahogy én 
teszem majd. Nagyon fogtok hiányozni. 
Csak hát egyszer ez is elkövetkezik… De erre 
nem számítottam. Nem gondoltam volna, 
hogy ilyen szeretet övez… – fogalmazott 
könnyeivel küszködve, s a gyerekek és 
szülők számára oly kedves mosolyával hoz-
zátette: nagyon köszönöm mindenkinek, 
hogy véletlenül erre jártatok!

Gyermekorvosi rendelés

A nyári szabadságolások miatt  
Dr. Pluhár Szilvia  

és Dr. Kovács Teréz  
helyettes gyermekorvosok  

hétfőtől péntekig 11 és 13 óra  
között gondoskodnak  

a gyermekorvosi rendelésről.

Síkvölgyiek találkozója

Napsugár játszóház
Gyöngyök, damilok, papírlapok, ollók, ragasztó, pohárkák, 
színes szalvéták, s a kreativitás vette át a főszerepet július 
17-én délután a környei Művelődési Házban, ahol nyári szü-
netben a Tatabányai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjó-
léti Központ munkatársai már évről-évre visszatérően várják 
kézműveskedni a gyerekeket.

A z idén „Napsugár” névre keresztelt játszóház a kánikula 
ellenére már az első alkalommal sok gyerkőcök csá-
bított. Volt kislány, aki büszkén mutatta gyöngyökből 

varázsolt karperecét, egy másik a szalvétával díszített pohár-
káját, s akadtak, akik a szeptemberi tanévkezdés jegyében 
órarendet készítettek. 

A Napsugár Játszóház idén még háromszor csalogatja a 
kisebb-nagyobb lányokat, fiúkat Környén. A díjtalanul láto-
gatható programra legközelebb július 24-én, csütörtökön  
13 és 15 óra között kerül sor a Művelődési Házban, majd augusz-
tus 7-én is ugyanebben az időpontban várják a gyerkőcöket.  
A környebányai Közösségi Házban augusztus 14-én délután 1 és 3 
óra között válogathatnak a gyerekek az érdekesnél érdekesebb 
kézügyességet fejlesztő, s egyáltalán nem utolsó sorban szórakoz-

tató, s maradandó emlékeket készítő lehetőségek közül.
A Napsugár játszóház szervezője a TTKT ESZI Családsegítő 

Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ, támo-
gatja: Környe Község Önkormányzata.

Kedves Judit néni, Tisztelt Doktornő!

„Véletlenül” az egyik legnagyobb közös-
ségi portálon is hírét vették elköszönésé-
nek. Szemezgettünk a hozzászólásokból, 
amelyek csupán picinyként jelzik, milyen 
szeretet is övezi… 

„És véletlenül én is hozzá jártam. ...vala-
mint a 19 éves "kisfiam" is..... ”̃

„Mindhárom gyermekem, és a többi 
gyermekem is Ő gyógyította! Szép éveket 
DOKTOR NÉNI!”

„Judit én is gratulálok a nyugodt 
percekhez és nagyon jó egészséget 
kívánok!”

„Az Én gyerekeimnek is Ő volt az orvo-
sa. Niki lányomnak még a mai napig is, 
mert csak a Judit nénihez volt hajlandó 
menni, csak a Judit néni adhatta be 
a kötelezőoltásokat neki!!!! Kívánunk 
még hosszú egészségben, örömben teli 
életet!”

„Hát igen még az én gyermekeimet is 
hozzá vittem meg ő jött ki, ha baj volt, de 
hát az is már igen csak idestova 40 éve. 
Aranyos és kedves volt mindig. Élvezze 

sokáig a pihenést 
és ami a lényeg, jó 
egészséget kívánok 
a dr. nőnek!”

„Drága Judit néni, 
isten éltessen sokáig, 
kellemes nyugdíjas 
éveket kívánok!”

„Drága Judit néni! 
Egész kiskoromtól volt 
az én "doktornénim”! 
Soha nem fél tem 
menni hozzá... sőt!”

„Kívánom, hogy 
legyen hosszú, bol-

dog, tartalmas élete népes családja 
körében!!!”

„Kedves Judit Néni! Nagyon boldog, 
egészségben, szeretetben gazdag éve-
ket kívánok!”

„Minden elismerésem és tiszteletem a 
Doktor Nőnek, aki anno annak idején 
még engem is gyógyított, kezelt, majd 
később, 1986-ban megszületett fiamat 
is! … Soha nem fogom elfelejteni, mikor 
a pici fiamnak adta be az oltást és sírt 
a kisfiam, sírtam én is és sírt Judit néni 
is velünk együt t. Azt mondta akkor, 
sajnálja az ilyen kicsiket megszúrni, 
de sajnos muszáj! Soha, de soha nem 
fogom Őt elfelejteni és most ezúton 
mondok köszönetet neki mindenért, 
amit értünk tett a pályafutása alatt! 
Szép és kellemes pihenést kívánok 
a nyugdíjas évei alat t! Nagyon fog 
hiányozni mind nekem és mind a tele-
pülésnek! Elismerésem és tiszteletem a 
Doktor Nőnek!!”

„Az életem legjobb doktornénije volt 
nekem is Judit néni. ”

„Ő a legjobb doktornéni... engem is és 
mindhárom csemetémet végigkísért a 
felnőtté válás útján! Nagyon köszönjük 
Judit néni!”

Itt vagyunk a Gatyás domb alatt! – 
hangzott a telefonos eligazítás június 
28-án a Síkvölgyi Lovardához, az Olasz 
tanyára érkező vendégeknek, s jókat 
mosolyogtak mindazokon, akik már 
kevésbé emlékeztek, hol is található az 
a bizonyos Gatyás domb?

U gyanígy az évtizedekkel ezelőtti 
egykori barátokkal való találko-
zás során is elhangzott a kérdés: 

nem ismersz meg? De az a mondat is, 
hogy „semmit sem változtál, pedig 30 
éve nem láttalak.”

Síkvölgyről a bánya terjeszkedése 
miat t 110 családot költöz tet tek el 
1977-78-ban Tatabányára, otthonaikat 
elbontották. A síkvölgyiek közül többen 
távolra kerültek, vagy egyszerűen csak 
a nagyvárosi élet okozta, hogy sokan 
több mint 35 esztendeje nem is látták 
a valamikori barátokat, szomszédo-
kat, ismerősöket. Ezért született meg 
Svétecz Lászlóban a Síkvölgyiek talál-
kozójának gondolata, melyet tavaly 
Kuruczné Almási Irén segítségével meg 
is valósított, s ígéretet tett arra, hogy 
a hagyományt folytatják. Szombaton 

tehát már második alkalommal nosz-
talgiázhattak – „elsőalkalmas” résztve-
vőkkel is kiegészülve – beszélgetve, a 
fényképeket nézegetve, felidézve a régi 
szép időket, a gyönyörű környezetet, a 
gesztenyefasorral övezett takaros por-
tákat, s mindazokat, akik ma már nem 
lehetnek közöttük.

Valamikor a huszadik század utol-
só felében együtt laktunk. Itt jártunk 

óvodába, iskolába, itt ettük közösen 
a tisztes szegénység kenyerét. Elvisel-
tük, hogy otthonunkat elbontsák, a 
gyönyörű környezetet tönkretegyék és 
városiakká váltunk – áll a találkozó em-
léklapján, amely nemcsak múltat idéz, 
de egyben azt az ígéretet is megerősíti, 
hogy jövőre ismét visszatérnek egykori 
otthonaik, a síkvölgyi barátságok, sze-
relmek helyszínére.
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Ha végre itt a nyár…
Talán még soha nem fordult elő, vagy leg-
alábbis nem gyakran, hogy földön heverő 
strandtörülközők színesítsék az általános 
iskola udvarát, s hogy egynémely diák 
úszógumival érkezzen az intézménybe. 
Ennek is eljött az ideje, amikor a 2b-s gye-
rekek a kissé szeles időjárás ellenére is 
fergeteges strandhangulatot teremtettek 
a tanévzáró ünnepség részeként.

A pancsoló kislányok, kisfiúk műsora 
előtt azonban az intézményvezetői 
számvetésből az is kiderült, hogy 

nem mindenki örülhet felhőtlenül a nyári 
szünetnek: 12 tanulónak kell javítóvizsgát 
tennie, ketten évet ismételnek, ketten pedig 
másik iskolában folytatják tanulmányaikat, 
mivel 15 éves korukig nem sikerült befejez-
niük a 7. évfolyamot.

Szerencsére a diákok java az öröm mellett 
büszkén is zárhatja az idei tanévet, az intéz-
mény tanulóinak majdnem egyharmada, 
közel száz diák vehette át a Szülői Munkakö-
zösség és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ ajándékait tanulmányi eredménye, 
szorgalma, példamutató magatartása, 
kitartása, a különböző versenyeken való 
sikeres szereplése, a közösségi, valamint a 
művészeti tagozatokon végzett tevékeny-
sége elismeréseként. Az első évfolyamon 
14-en teljesítettek kiválóan, a 2-4. osztályosok 

közül 19-en, felsőben pedig 10 diák vihetett 
haza kitűnő bizonyítványt – hangzott el 
Trézlné Staudinger Csilla igazgatótól. A 
nyolcadikosok pályaválasztása is lezárult, 
számukra jó hír, hogy valamennyien az álta-
luk kiválasztott intézmények valamelyikében 
folytathatják tanulmányaikat.   

Az iskola diákjainak magatartására 
adott jegyek átlaga 4,07, a szorgalomé 3,72, 
míg a többi 22 tantárgyé 3,95 lett.

Az intézményvezető a mulasztott na-
pok számát ismertetve hangsúlyozta: a 
tanévben szabálysértési eljárást is kellett 
kezdeményezniük az igazolatlan hiány-
zások miatt, ezért kéri a szülőket, hogy 
nagyobb figyelmet fordítsanak a mulasz-

tások indokoltságára, illetve az időben 
való igazolására.

Hasznos információk

A következő tanévben is lesz agykontroll 
tanfolyam, az alsósok részére szeptember 
27-28-án, a felsősöknek október 11-12-én. Je-
lentkezni és érdeklődni Menoniné Pillmann 
Teréznél lehet. A tankönyvek árusításának 
időpontjait a bejárati ajtón teszik közzé.  
Az iskola konyhája augusztus 8-áig zárva 
tart.  S bár most még a dákok számára igen 
távolinak tűnhet és kevésbé „rémisztőnek”, 
bizony augusztus 29-én, pénteken 17 órakor 
a tanévnyitó ünnepély ideje érkezik el.

Szivárvány turné Montenegrótól  
Bosznia-Hercegovináig

Földrajzi tanulmányi kirándulásnak is 
megfelelt volna az a körút, amelyre a 
környei táncosok indultak július 1-jén 
éjszaka. Szeged felé indulva Röszkén 
lépték át a határt Szerbiába, majd a 
szerb főváros, Belgrád érintésével Mon-
tenegró irányába vették útjukat, át a 
Dinári-hegység vonulatain. 

Ú jabb „zökkenőmentes” határát-
lépés után Podgoricát, Monte-
negró fővárosát útba ejtve, 18 

órás utazás után Bárba, a nemzetközi 
folklórfesztivál helyszínére érkeztek. 
Szálloda és tengerparti „mustra” után 
már a következő napok fellépéseire 
készültek. A nagyszabású felvonulással 
kezdődő Bar-i BAF (Balkan Association 
Folklóre) fesztiválon két alkalommal 
adtak műsort, együtt csodálták meg 
Európa több, mint 10 országából érkező 
csoportok előadásait. Szabadidejüket a 
tengerparton, Ulcinjban, Stary Bar-ban 
és Budvában töltötték. 

4 napos montenegrói üdülés után 
újra útnak indultak, ezúttal Bosznia-

Hercegovinába. Éjszakai „kalandos-
szerpentínes” utazás után megköny-
nyebbülten hagyták el Szarajevót, Bosz-
nia-Hercegovina fővárosát. Prnjavorba 
érkezve a helyi ukrán kolostorban várták 
a csoportot, ahol olyan környezetben 
szállásolták el őket, amilyenben még 
ez idáig nem volt részük. A Nemzetközi 
Folklórfesztivál a szomszédos Sibovskán 
került megrendezésre szlovák, szlovén, 
lengyel, macedón, izraeli, olasz, ukrán, 
albán, cseh folklórcsoportok részvé-
telével. Mivel a fesztivál történetében 
elsőként lépett fel magyar csoport, a 
fogadtatás rendkívüli volt. Nagy örö-
mükre sikerült találkozni a banja-lukai 
Magyar Szó Egyesület elnökével, Irén 
Milivojeviccel és képviselőivel, akiknek 
köszönhetően meghívást kapott a tánc-
együttes a Sibovska 2014 Fesztiválra.  
A közvetítő szerepet a környei Labossa 
Bence vállalta magára, aki a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság által életre 
hívott Kőrösi Csoma Sándor Program 
keretében a boszniai magyarság érték-
őrző munkáját segíti, illetve a szarajevói 

és a banja-lukai magyar egyesületek 
tagjainak szervezet t magyar nyelvi 
oktatásában vesz részt. 

A táncegyüttes tagjai balkáni körút-
juknak utolsó helyszínéről, Prnajvorból 
július 7-én indultak el hazafelé Horvátor-
szágon keresztül. Az „eseménytelennek” 
bizonyuló utazás haza már európai 
minőségű utakon az Udvari határátkelőt 
elhagyva gyorsan telt. Mindenki életre 
szóló, szép emlékekkel térhetett haza. 

Köszönet érte az út támogatóinak: 
Környe Község Önkormányzatának, 
Környe-Bokod Takarékszövetkezetnek, 
az „Értetek, Nebulókért” Alapítványnak, 
a Szülői Munkaközösségnek, a Szivár-
vány Táncegyesületnek és végül, de 
nem utolsó sorban a táncos gyermekek 
szüleinek.

A táncegyüttes tagjait kísérték, mun-
kájukkal segítették: Viskovics Andrea, 
Staudinger Ágota, Farkas Éva és az 
Ignácz busz sofőrjei Bertalan Zoltán és 
Gesztesi Zoltán. 

Az utazást szervezte és arról tudósított:  

László Márta

Egészségügyi dolgozók köszöntése
Semmelweis napi ünnepségre érkeztek 
július 15-én a Polgármesteri Hivatalba 
orvosok, védőnők és asszisztensek. Beke 
László polgármester az egészségügyi 
dolgozók számára valamennyi környei 
nevében mondott köszönetet a gyógyító, 
ugyanakkor embert próbáló hivatásuk 
gyakorlásáért. 

A környei önkormányzat évek óta 
Közegészségügyi Díjjal ismeri el 
mindazok munkáját, akik az egész-

ségügyben végzet t tevékenységükkel 
kiérdemelték a falu elismerését. A díjat 
minden évben az augusztus 20-ai rendez-
vényen vehetik át az arra érdemesek, így 
a Semmelweis napi ünnepségen Beke 
László polgármester a környeiek nevében 
megfogalmazot t köszönetnyilvánítás 
mellett – díjátadás helyett – virággal és 
süteménnyel várta kötetlen beszélgetésre 
az egészségügyi dolgozókat.

Szükség van arra, hogy érezzék: elismerik 
a munkájukat, hogy sokszor időt és energiát 

nem kímélve végezik hivatásukat. Bizony 
az orvosnak – főleg falun – nem telik le a 
munkaideje délután két órakor. Ha kell, éjjel 
is megy a beteghez. Nem azért, mert ez van 
a munkaköri leírásában, hanem mert ezt 
diktálja a lelkiismeret, ezt diktálja az a belső 
hang, amely segített dönteni, hogy milyen 
hivatást válasszanak.” – fogalmazott Beke 
László, aki a község lakói nevében a höl-
gyeket egy-egy szál virággal köszöntötte, 
s valamennyiüknek egy erre az alkalomra 
készíttetett, Ottlik Géza gondolatait tartal-
mazó emléklapot nyújtott át: A betegség 
nem úgynevezett „jó”. De például, aki 
volt valaha csecsemő, visszakerül vele az 
anyja ölébe, kialhatja magát végre, kap 
enni-inni, kiszolgálják, heverhet nyugton. 
Annyit alhat megint, amennyi alvás kell 
neki. Visszamerül a született kiváltságaiba. 
Király és titok. Gyengédség veszi körül és 
szolgálat. És ha csak lagymatag, tessék-
lássék módra is; és ha álszent, beidegzett 
képmutatásból is; annyi baj legyen: jelzést 
kaptál az eredeti egyedülálló helyzeted-
ről. Helyrebillen a világ: körülötted kering 
megint. Az embernek cseléd kell és nem 
parancsnok. Mindenkinek, a gyengének 
is, az erősnek is. A többi ember részéről. 
Születésed pillanatától fogva, és mindvégig 
is, segítségre van szükséged. Segítségre, 
mégpedig az élethez.
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Megérkeztünk! Születésnaposok
„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta 
két kisleánnyal és három kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Wéber Zoltán és Dr. Udvardi Krisztina  
kisfiát Zalánt,

Tóth-Pál János és Kurcz Edina  
kisfiát Dánielt,

Szilbereki József és Pankotai Mária  
kisfiát Milán Mihályt,

Bagó Attila és Jakab Zsuzsanna  
kislányát Lucát,

valamint
Gányai Balázs és Vass Judit  

kislányát Nórát.

A gyermekeknek és szüleiknek  
hosszú, boldog életet kívánunk!

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

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

75 esztendős
Wéber Antalné (1939. 07. 04.)

Magosi Istvánné (1939. 07. 30.)

70 esztendős
Kondor Jánosné (1944. 07. 29.)

Csánki Ottóné (1944. 07. 30.)

Gyöngyök útján Környén is
12 zarándok érkezett július 15-én este 
a Gyöngyök Útján a környei Római Ka-
tolikus Templomhoz, ahol a zarándok-
csapatot Erdei Józsefné köszöntötte a 
Katolikus Karitasz, majd Popovics Milán 
az egyházközség nevében. 

A zarándokok megismerkedtek a 
templom történetével, s a közös 
imádság és vendéglátás után 

az általános iskolában tértek nyugo-
vóra, s másnap reggel Majkra indultak 
tovább.

Idén a szervezők rendhagyó za-
rándokutat hirdettek, hiszen az út két 
irányból, Esztergomból és Mariazellből 
indult Celldömölkre, ahol a két csapat 
július 25 -én, Szent Jakab ünnepén 
találkozik. 

A zarándoklat lelki ívét a zarándokút 
mentén található szent helyek és az Élet 
gyöngyei elnevezésű elmélkedési füzér 
adják, melynek tizennyolc gyöngyből 
áll és minden gyöngyének sajátos je-
lentése van. Istent és önmagunkat, illet-
ve életünk egy-egy szakaszát, területét 
szimbolizálják. Összefűzve a gyöngyök 
az életutat is jelképezik. Útkeresésünket, 
úton járásunkat teszik kézzelfogható-
vá. Az élet gyöngyei Martin Lönnebo 

svéd evangélikus püspök ötletéből 
született. Mára a világ sok országában 
szolgálja az emberek lelki növekedését 
– ezekkel a gondolatokkal hívta a Via 
Margaritarum Zarándok Egyesület azt 
a 12 zarándokot is, akik útja július 12-én, 
szombaton Esztergom vette kezdetét, s 
majdnem 75 kilométer megtétele után 

érkeztek 15-én este Környére, ahol már 
évek óta megpihennek a Gyöngyök 
Útja résztvevői.

A zarándokok másnap reggel 
Majkpusztára indultak tovább Környéről, 
s még 217 kilométert megtéve érkeznek 
július 25-én Celldömölkre, Szent Jakab 
ünnepére.

Jobb adni, mint kapni… aki adni tud,  
az szeret igazán…

Ezekkel a szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket Nagy Péter tiszteletes 
azon a szeretetvendégségen, melyre 
meghívást kaptak mindazok, akik 
munkájukkal, gondoskodásukkal részt 
vállaltak a Tagyoson lévő Vitéz Dinnyés 
Zsigmond Református Konferenciatelep 
megszépítéséből.

A Tiszteletes Úr köszönetet mondott 
az összefogásért, az önzetlen, 
sok-sok órás munkáért, amit a 

környeiek, az önkormányzat, szorgos 
asszonykezek, erős férfiak, vállalkozók 
tettek annak érdekében, hogy gyerekek 
és felnőttek pihenhessenek ott, ahol 
látszólag a madár se jár, ahol béke és 
nyugalom honol.

Nagy Péter a felújítással kapcsolatos 
visszaemlékezéseiben elmondta, hogy 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól elnyert pályázati pénzből, va-
lamint a pótmunkákra a Tatai Református 
Egyházmegyétől kapott támogatásból 
indulhatott el a felújítás. 

Mindezt Szemeti Ferenc Nagytiszteletű 
Úr kezdeményezte és indította el a pá-
lyázat előkészítésétől egészen a munka 
befejezéséig. Ezért a legelső köszönő 
szó is őt illeti meg. Mivel a kúria magán 
hordozza a műemlékjelleget, igen sok 
szempontot kellett figyelembe venni 
a felújítás tervezésénél annak érdeké-
ben, hogy azt a műemlék felügyelet is 
jóváhagyja. 

Nagy Péter tiszteletes hosszasan sorol-
ta, mi minden szépült meg. Például sor 
került a tető cseréjére, szerkezetjavításra. 
Mivel a nyílászárók cseréjénél az eredeti 
állapotot kellett meghagyni, a belső 
szárny kaphatott hőszigetelt üveget. 

Gondoskodtak a külső és belső festésről, 
a szobák laminált padlóborítást kaptak. 
A vizes blokkban az aljzatra új burkolat 
került, a mozgáskorlátozottak számára 
kialakítottak egy toalettet. Az épület fű-
tését gázkonvektor látja el, a meleg vizet 
gázbojler biztosítja. 

A bútorzatot részben készíttették, rész-
ben az önkormányzat segítette hozzá az 
üdülőt, de sok felajánlás is érkezett: a Köm-
lődi Református Gyülekezettől például 
Németországból kapott bútorokból lehe-
tett válogatni, s a régi óvodából leszerelt 
armatúrák is tovább élnek az épületben.

A konyhát is igyekeztek felszerelni, hogy 
a vendégek, a Tagyosra érkező hittan-
csoportok – ha kedvük van – főzőcskéz-
hessenek, reggelit készíthessenek. 

A tervek kapcsán Nagy Péter tisztele-
tes szerényen sorolta, hogy a rengeteg 
jóakaratú segítség mellett azért van 
még 1-2 apróság, ami a komfortosság-

hoz elengedhetetlenül szükséges lenne. 
Hiányzik még pár edény a nagyobb 
főzésékhez, s talán egy televízió, ha eset-
leg a gyerekek esőben, hűvösben nem 
tudnak az udvaron szaladgálni. 

A későbbiekben szeretnék a külső 
környezetet is megszépíteni, valamint a 
jelzésértékű farönk sorompót is egy kicsit 
mutatósabb bejárati kapura cserélni. 

A tiszteletes épp ezért nem titkolta, 
hogy – minden eddigi támogatást, se-
gítséget hálásan köszönve! – továbbra 
is várják a jóérzésű, segíteni akaró, ön-
zetlen hozzájárulást a konferenciatelep 
szépítéséhez. 

A tagyosi összefogást látva jó érzés tudni, 
hogy nem vész el az idők folyamán a segí-
teni akarás az emberekből. Talán az ilyen 
és hasonló példákkal elől járva egyre több 
emberben kerekedik felül a közösségért 
való tenni akarás, a mások segítése. 

Varga Kati
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Két nap alatt hat érem
Esztergomban két arany- és egy bronzérmet szerzett június 
végén Bublovics István, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Művészeti Iskola ősztől már harmadikos diákja, másnap pedig 
Tatabányán gyűjtött hozzá további két bronzot és egy ezüstöt.

K ét rangos megmérettetésen is részt vett június utolsó 
napjaiban a Tatabányai Vízmű Sport Egyesület úszó 
szakosztályának versenyzője. A tehetséges sportoló 

Esztergomban a  XXIV. Szent István Kupán 50 méter mellen és 
gyorsúszásban is mindenkit maga mögé utasított korcsoport-
jában, 50 méter pillangón, melyen a nála egy esztendővel 
idősebbekkel együtt értékelték, harmadik helyezést ért el. Ha 
saját korosztályát külön bírálják, akkor ebben a számban is 
megszerezte volna az aranyérmet.

István másnap már Tatabányán, a Regionális Béka Delfin 
Seregszemlén állt rajtkőre, majd az 50 méteres pillangó után 
a dobogó második fokára, míg a 100 méteres gyors-, valamint 
hátúszásban a harmadik helyen végzett.

Gratulálunk a fiatal úszónak! 

Színesednek az övek

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

„Napelemes rendszer telepítése Környe Község Önkormányzatának 
intézményeire” 
 
2014.07.04. 

 
Több mint 24 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el Környe 
Község Önkormányzata a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű, Új Széchenyi Terv keretein belül 
meghirdetett pályázaton a Goodwill Consulting Kft. segítségével.  

 
A fent említett elnyert uniós támogatást az Önkormányzat a saját 
tulajdonában lévő két épületére, a művelődési házra, valamint a polgármesteri 
hivatalra fordította, amelyekre napelemes rendszert telepített. A vételezett 
villamos-energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által 
termelt villamos-energiával valósul meg. A megújuló energiafelhasználás 
növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
valamint az intézmények éves költségvetésének tervezhetőbbé tétele. A 
beruházás indokoltsága abban is megmutatkozik, hogy a hivatalnak és a 
művelődési háznak jelentős villamos-energia igénye van. A mennyiségből 
adódóan a ráfordított összeg is jelentős tétel az intézmény számára. A 
napelemes rendszer tervezett csúcsteljesítménye a polgármester hivatal 
esetében 10,80 kWp, a művelődési ház esetében 14,88 kWp. A művelődési ház 
épületére 62 db IBC PolySol 240 DS típusú napelem, a hivatal épületére 45 db 
IBC PolySol 240 DS típusú napelem került telepítésre. A megvalósítás során 
minden kötelező előírásnak megfeleltünk. A fejlesztésnek köszönhetően a 
polgármester hivatal, illetve művelődési ház áramfogyasztása hatékonyabbá 
vált a megújuló energiafogyasztók feltelepítésének köszönhetően.  
A pályázatnak és az általa elérhető fejlesztéseknek köszönhetően Környe 
Község Önkormányzatának fűtési- és villamosenergia-felhasználásra fordított 
költségei minimalizálódtak, ezáltal a község gazdálkodása fenntarthatóbbá, a 
beruházás által érintett terület környezettudatossá vált. A beruházás műszaki 
átadása 2014. július 2-án valósult meg. 
  
Kapcsolat:  
Név: Orlovits Tímea 
Telefon: +3630/768-1633 
E-mail cím: jegyzo@kornye.hu 
 

Környe Község Önkormányzata 
Cím: 2851 Környe, Alkotmány utca 2. 
Telefon: +36  (30) 768-1633 
E-mail: jegyzo@kornye.hu 
Honlap: www.kornye.hu 
 

Környe Község Önkormányzata 

A februári, Csákváron tartott övvizsga 
után Környén is elérkezett az az akár 
történelminek is nevezhető pillanat, 
amikor a Gyémánt Kempo SE sportolói 
hazai környezetben bizonyíthatták, hogy 
méltóak a következő tanuló fokozat 
megszerzésére.

A Gyémánt Kempo SE Környe fenn-
állásának történeti naptárában 
minden bizonnyal színesen jele-

nik meg a 2014. június 21-ei dátum, hiszen 
ez volt az első alkalom, amikor „otthon” 
rendeztek övvizsgát.  

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
tornatermében pontosan egy tucat, 
négy fehér és nyolc citromsárga öves 
kempoka várta izgatottan a vizsga meg-
kezdését, a hangjukat mégis szinte alig 

lehetett hallani. Aztán később felcsat-
tantak a vezényszavak, s a gyerekek, 
fiatalok majdnem három órán keresztül 
hajtották végre rendkívül fegyelmezet-
ten és kitartóan a vizsgáztató mesterek 
utasításai alapján – a kívülálló számára 
olykor szinte teljesíthetetlennek és em-
bert próbálónak tűnő – a feladatokat, 
gyakorlatokat, hogy a vizsga végére 
„ledolgozzanak” egy kyu-t. Merthogy 
a kempo sajátosságaként a tanuló 
fokozatokat a fehér övet jelentő 12 kyu-
tól csökkenő sorrendben számolják, s 
bizony nem kis utat kell bejárni a nul-
lás fekete öv eléréséhez, majd pedig 
tovább, a szamuráj fokozatokat jelző 
danok gyűjtéséhez.

Az biztos, hogy a sikerrel vizsgázó fi-
atalok elindultak az úton, s nemcsak a 

színesedő öveket, de Kyoshi Takács Attila 
(5.dan), Dencinger Dávid (2.dan), Brandl 
Attila (1.dan) és Bognár Levente (1.dan) 
mesterek dicséretét is kiérdemelték helyt-
állásukkal, felkészültségükkel. 

Mostantól citromsárga övet (11 kyu) 
viselhet Bolemányiné Koós Szilvia, Amb-
rus Sándor, Máté Márk és Gécsi Diána, s 
narancssárgát (10 kyu) Tóth Hunor, Tóth 
Szabolcs, Adamek Lili, Csík Ádám, Pirityi 
Dominik, Varga Levente, Heszler Boldizsár 
és a csupán 7 esztendős Bukovics Ervin.

A jelenleg 28 tagot számláló és az idei 
évben számos országos bajnoksági ér-
met begyűjtő Gyémánt Kempo SE Környe 
három kempokájának öve az edzőtábor-
ban színesedett: Karnuts Ferenccé kékké 
(8 kyu), Molnárdombi Balázsé és Gacs 
Dánielé zölddé (9 kyu). 



Tisztelt  
Vállalkozók!

A környei székhelyű 
vállalkozások évente 
egy alkalommal 1/8-
ad oldalon díjtalanul 
tehetik közzé hirdetése-
iket. Bővebb információ 
a +36 30 387-4690-es 
telefonszámon, vagy 
a hirhozo@kornye.hu 
e-mail címen kérhető.

Védőnői szaktanácsadás

Kissné Ágoston Éva augusztus 1-jéig sza-
badságát tölti, ez idő alatt Pillmann Erzsé-
bet helyettesíti. Védőnői szaktanácsadás 
július 25-én, 30-án és augusztus 1-jén 8 és 
16 óra között lesz Környén. A helyettesítő 
védőnő a környei szaktanácsadások idő-
pontjaiban a 473-267-es, a többi napokon 
az 593-446-os telefonszámon érhető el, 
valamint a 30/450-2573-as számon.

Lakossági tájékoztató hőség idejére

Szeszélyesnek bizonyult eddig az idei nyár, 
hirtelen érkező viharokban és hőségben 
sem szűkölködtünk. Kérjük, kövessék figye-
lemmel a község portálján (www.kornye.
hu) megjelenő híreket, felhívásokat, a kü-
lönböző hasznos információkat.

Hőségriasztás idején javasoljuk, hogy 
gyakrabban keressenek fel klimatizált 
intézményeket, kereskedelmi egységeket, 
munkaidő alatt a környei Polgármesteri 
Hivatal is igénybe vehető! 

A könyvtár nyári nyitva tartása

A Községi Könyvtár augusztus 5-éig zárva 
tart, 6-ától 31-éig hétfőnként és csütörtökön-
ként 16 és 18 óra között várja a látogatókat. 
Szeptember elsejétől a szokásos nyitva 
tartási rend szerint látogatható: hétfőn, 
szerdán, csütörtökön és pénteken 16–18, 
keddenként 13–16 óráig.

Adásszünet

A Környei Közösségi Televízió augusztus 31-
ig a nyári szabadságok miatt szünetelteti 
adásait, de a képújság ez idő alatt is fo-
lyamatosan működik. A KKTV legközelebb 
szeptember 1-jén jelentkezik adással. 

Háziorvosi helyettesítés

Dr. Árendás József augusztus 1-jétől au-
gusztus 29-éig szabadságát tölti, emiatt 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben. A helyettesítésről saját 
rendelési idejében Dr. Bublovics Péter 
gondoskodik az I. számú Háziorvosi Ren-
delőben (Beloiannisz út).

Közérdekű információk

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

szeretettel meghívja Önt és családját
2014. augusztus 30-án szombaton

a kitelepítés 67. évfordulójára rendezett megemlékezésre

Program:
17 óra Német nyelvű szentmise a katolikus templomban.
18 óra Koszorúzás és megemlékezés a Kitelepítési Emlékműnél.
19 óra Kulturális program a Tájházban.
Fellépő kultúrcsoportok:
	 •	Német	Nemzetiségi	Gyermekcsoport	Környe
	 •	Német	Nemzetiségi	Dalkör	Környe
19.30	óra	 A	jó	hangulatról	a	vértessomlói	„Heimattöne”	zenekar	gondoskodik.	

Szent István napi ünnepségek
Környebánya, 2014. augusztus 19.

17.00: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősi Emlékműnél
18.00: Ünnepi műsor, gulyásparti és utcabál az Erdei Iskolában

Környe, 2014. augusztus 20.

Környe Község Önkormányzata szeretettel hív és vár mindenkit  
a 2014. augusztus 20-án, szerdán 17 órakor, államalapító királyunk,  

Szent István tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepségre  
a Millecentenáriumi Emlékparkba (Árpád Emlékmű)

Program:

• Himnusz  • Ünnepi beszéd • Német Nemzetiségi Dalkör  
• Kenyérszentelés • Kitüntető címek átadása

• Az ünnepi műsor után a sportpályán  
gulyásparti és utcabál várja a vendégeket a Schwowischi Buam zenekarral.

• 21 órakor tűzIjÁtéK

wellness-szappan.hu • 30 6026707

A NYÁRI NAP, A SZÉL, A VÍZ 
KISZÁRÍTJA A BŐRÖDET?
Gyűszűvirág gyógyszappan I extrém száraz bőrre

Trópusi fiatalítószappan I igénybevett, érett bőrre

Bronz kakaóvaj I UV6 natúr fényvédelem

10% NYÁRI KEDVEZMÉNY
MINDEN WELLNESS SZAPPAN MEGOLDÁSTERMÉKRE! 

Rendelj most telefonon vagy online! 

KUPONKÓD: WSZ2851 (érvényes: 2014.08.09.)

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2.
A kiadásért felel:  

Beke László polgármester  • 06 30 7681624
A szerkesztésért felel:  

Salamon Gyöngyi  • 06 30 3874690
hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák:  
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

A sokszorosításért felel:  
Jávor Zsolt ügyvezető

Programok


