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Negyedszázada alakult  
a Környei Német Nemzetiségi Dalkör

Nemzetközinek is nevezhető kórustalál-
kozóval ünnepelte április 28-án a Környei 
Német Nemzetiségi Dalkör fennállásának 
negyedszázados jubileumát. A dalkör az 
eltelt 25 esztendőben a hagyományok és 
értékek megőrzése mellett a település 
partnerkapcsolatainak kialakításában, 
ápolásában és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat létrejöttében is jelentős 
szerepet játszott.

A Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
mögött álló 25 esztendő legfonto-
sabb történései, eseményei, vidám 

és szomorkásabb pillanatai is megeleve-
nedtek a jubileumi rendezvényen a Műve-
lődési Házban, ahol várgesztesi, alsógallai, 
dunaszentmiklósi, felsőgallai, tardoskeddi, 
vértessomlói vendégcsoportok és a helyi 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyer-
mekcsoport részvételével ünnepelték a 
negyedszázados születésnapot. 

Az Önök kulturális, hagyományőrző és 
kapcsolatépítő tevékenységének köszön-
hető az is, hogy ma létezik Környén német 
nemzetiségi önkormányzat. A dalkör az a 
stabil alap, az az erős gyökér, melyre a 
nemzetiségi önkormányzat épül, melyből 

kisarjadt. Ugyanígy a dalkörnek, ezen 
belül egyes tagjainak köszönhető az is, 
hogy a hagyományőrző tevékenységet 
a legkisebbekre, az óvodásokra is sikerült 
kiterjeszteni. 

S arról sem szabad megfeledkeznünk, 
milyen fontos volt az Önök tevékenysége a 
partnerkapcsolatok kialakításakor, ápolá-
sakor, legyen szó akár német nyelvterület-
ről, akár határon túli magyar kapcsolatról 
– sorolta Beke László a dalkör érdemeit, 
majd Morus Tamást idézve így fogalmazott:  
„A hagyomány nem a hamu őrzése, ha-
nem a láng továbbadása.” 

A titok a gyümölcsben is rejlik
Irigylésre méltó sikereket ért el két pá-
linkaversenyen is a környei Méri János, 
Lengyel Róbert és Haász József nevével 
fémjelzett vilmoskörte pálinka. Az ízletes 
párlat előbb Csákberényben, majd a 
Gyulai Pálinkafesztiválon aranyozta be 
a gazdák életét. 

Ö tvenhárom gazda rekordszámú, 
163 mintával nevezett április kö-
zepén a Csákberényi Pálinkaver-

senyre, ahol a neves bírálók 32 arany, 40 
ezüst és 22 bronz érmet osztottak ki. A környei 
Méri János, aki már hosszú évek óta sikerrel 
méreti meg magát a különböző versenye-

ken, három párlattal nevezett: a tramini 
szőlője és a rozmaringos alma pálinkája 
bronzminősítést ért el, a Lengyel Róberttel 
és Haász Józseffel közös vilmoskörtét viszont 
nemcsak, hogy arany minősítéssel díjazták, 
de az „Év pálinkája” és „Az év gyümölcse” 
különdíjat is elnyerte. 
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A titok a gyümölcsben  
is rejlik
…folytatás az első oldalról

Így tehát igen bíztató előjelekkel 
futottak neki a környeiek az április 
végi 19. Gyulai Pálinkafesztivál-
nak, amelyen a faluból már több 
gazda várta a szakmai zsűri vak-
kóstolásának eredményét. Az idei 
Gyulai Pálinkafesztivál bérfőzetők 
és magánfőzők versenyében a 
nevezések száma túlszárnyalta  
a tavalyit, 850 minta érkezett Ma-
gyarország szinte minden részéről, 
sőt Szerbiából, Romániából és 
Izraelből is. Volt, aki egy mintával regisztrált, 
de olyan is akadt, aki több mint húszfajta 
párlatot küldött a megméretésre, az egyre 
magasabb minőségű pálinka- és párlatké-
szítést jelzi, hogy száznál is több aranyérmet 
ítélt meg a zsűri, ezüstminősítést 171, bronzot 
257 szerzett. Környéről idén nyolcan nevez-

tek, és heten éremmel, érmekkel térhettek 
haza. Haász József négy párlata érdemelt 
ki bronzérmet, s a szintén rutinos versenyzők, 
Török Mihály és Lengyel Róbert pálinkái is 
bronzminősítést értek el, valamint Czigle 
Mihály, Czigle Tamás és Prekob György is 
bronz oklevelet vehetett át. Méri János, 
aki már lassan másfél évtizede vesz részt 

a Brillante Pálinka- és Párlatver-
senyen, 2 bronz, 2 ezüstminősítést 
gyűjtött be, s mellé a Vilicseppek 
Vilmoskörte párlattal nemcsak, 
hogy aranyminősítést ért el, de 
kategóriájában a Champion mi-
nősítést is megnyerte.

A szakmai zsűri az értékelés 
során a párlatok ízét, illatát, tex-
túráját, az összbenyomást és 
azt pontozta, hogy érezhető-e a 
mintán az alapanyagként hasz-
nált gyümölcs karaktere. Méri 
János úgy véli, az eredmények őt 
igazolják, hiszen évek óta vallja: 
jó pálinkát csak jó minőségű gyü-

mölcsből lehet készíteni. A körte mosása, 
válogatása során bizony nagyjából 200 
kilót értékelt gyenge minőségűnek, s végül 
sikerült meggyőznie a két másik gazdát, 
hogy a gyümölcs harmadát ne használják 
fel, aminek aranyérem és Champion díj 
lett a gyümölcse.

Negyedszázada alakult a Környei 
Német Nemzetiségi Dalkör
…folytatás az első oldalról

Önöknek 25 esztendővel ezelőtt a hamu 
alatt kellett megkeresni azt a parazsat, 
melyből sok munka árán lehetett tüzet 
szítani, hogy aztán a lángot továbbad-
hassák. Köszönet illet ezért minden egykori 
és jelenlegi dalkör tagot, hiszen – ahogy 
az előzőekben is érzékeltettem – számos 
helyre jutott el Önök által az a bizonyos 
láng. A polgármester – megköszönve a 
láng továbbadását – az önkormányzat 
és a falu minden lakója nevében kívánt 
jó egészséget, és azt, hogy még sok szép 
jubileumot élhessen meg a dalkör. 

1993 őszén Kecskédre tartottunk, amikor 
betértünk ide, fél órát közösen énekeltünk a 
környeiekkel, akik aztán meg is alakították a 
dalkört – idézte fel Saltzer Géza, a Felsőgallai 
Német Nemzetiségi Dalkör vezetője, aki 
a program megnyitója során a Magyar 
Kórus Zenekarok Országos Népzenei Szö-
vetségének elnöksége nevében kért szót. 
A nemzetiségek elnöke igazán különleges 
ajándékkal, a KÓTA elnökségének Díszok-
levelével érkezett, mellyel a testület a ma-
gyar és német zenekultúra szolgálatában 
kifejtett kiváló munkásságért, a nemzetiségi 
hagyományok ápolásáért, a példamutató 
hagyományőrző tevékenységért fejezte ki 
köszönetét az ünnepelt dalkör, valamint 
művészeti vezetője, Goór Józsefné számára.  

Az első lépéseket Dr. Nagy Gyuláné és 
Menoniné Pillmann Teréz együtt tették 
meg, próbálták felkutatni illetve életre 
hívni a már régóta nem énekelt és igen 
mélyen szunnyadó német dalos emlékeket.  
Az első sikerélmények után, emberekben 
és dalban is egyre gyarapodva, kiváltak a 
magyar dalkörből a svábok és 1993-ban 
megalakult a Környei Német Nemzetisé-
gi Dalkör. Hat hónapig Fábián Józsefné, 
(Annus néni) dalos társuk segítségével és 
Dénes István harmonika kíséretével, viszont 

karvezető nélkül, hallás után tanulták a 
dalokat. S abban az évben már be is mu-
tatkoztak a községben, a Nemzetiségi és 
Sörfesztiválon, ahol műsorukkal és a maguk 
készítette ruhájukkal nagy sikert arattak – 
idézte fel a kezdeteket Tirhold Kármen, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnöke. A visszatekintésben elhangzott, 
hogy Stamler Dezsőné, Rola néni ezután 
kereste fel a szomszédos falvak már mű-
ködő csoportjait, így egyre több fellépésre 
és barátra tettek szert. Szeptemberben 
Saltzer Géza segítségével sikerült karvezetőt 
találniuk Goór Józsefné, Zsuzsa személyé-
ben, aki immár 25 éve vezeti a csoportot. 
Gyermekkorában 8 évig tanult hegedülni, 
7 évig harmonikázni, ám a zenei pályára 
kerülő úton jutott. Érettségi után az NDK-
ban töltött néhány évet, majd hazatérve 
könyvelőként, tervezőként és statisztikus-
ként dolgozott. Munka mellett végezte el 
a tanárképző főiskola ének-zene tanári 
szakát, majd az Erkel Társaság tatabányai 
csoportja vezetőjeként tevékenykedett. 
Folyamatosan képezte magát, így lett né-
met nemzetiségi karvezető. A tatabányai 
szimfonikus zenekarban 7 évig hegedült. 

A zeneileg rendkívül jól képzett tanárnő 
nagy segítséget jelentett a csoportnak. 
Lekottázta az összegyűjtött dalokat és 
megírta hozzájuk a harmonika kíséretet.

1994-ben a dalkör már az Országos Mi-
nősítő Hangversenyen is megmérettetett, 
és ezüst minősítést szerzett, melyet a későb-
biekben további kimagasló eredmények 
követtek. 1996-ban a Német Nemzetiségi 
Dalkörök országos minősítőjén elért arany 
fokozat jutalma egy ausztriai fellépés volt, 
a bécsi Grabenen. Az arany minősítést 
később továbbiak követték 2000-ben, 
2004-ben 2007-ben majd 2017-ben. 

1997-ben a kitelepítés 50. évfordulójára 
készült el a dalkör első hagyományőrző 
kazettája, melyet megható és szívhez szóló 
ajándékként nyújtottak át a hazalátogató 
kitelepítettek számára. A kazetta elkészülte 

kapcsán a dalkör a Kossuth Rádió népze-
nei híradójában is bemutatkozhatott. 1998 
óta rendszeres házigazdái a pünkösdi 
vígasságoknak, de a farsangi időszakot is 
mindig együtt ünneplik a környei németek, 
illetve ők hívták életre 2004-ben a Márton 
napi dalos találkozót is. Környe község ön-
kormányzata a kezdetektől komoly erkölcsi 
és anyagi támogatásban részesítette a 
közösséget, 2000-ben hagyományőrző, 
értékteremtő munkájuk elismeréseként 
a képviselő-testület a Közművelődési Díj 
kitüntető címet adományozta a dalkörnek. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a ti 
kórusotok nélkül Környe kevesebb, sze-
gényebb lenne. Ha szabad ezt a képet 
használnom, kevésbé csengene. Gazda-
gítsátok Környe kulturális életét az elkövet-
kezendő években is, s teljék mindig, még 
sokáig örömötök az énekben – hangzottak 
el a múltidézést követően sorra a köszönté-
sek a vendégcsoportoktól, akik virággal, 
emléktárgyakkal, díszcsomagokkal, s 
legfőképpen saját műsorukkal, dalaikkal 
ajándékozták meg az ünnepelteket.

A születésnapos dalkör a majdnem 
három órás műsorfolyam zárásaként lé-
pett színpadra, s aratott vastapsos sikert, 
vezetőjük pedig meghatódva mondott 
köszönetet valamennyiük számára a kitartó 
szorgalmukért, a 25 éve tartó együtténeklé-
sért. A régi dalosokat is köszöntötték, a mé-
cses lángja pedig azokért gyúlt, akik már 
nem ünnepelhetnek velük. Fejet hajtottak 
az egykori polgármester, Horváth Miklós 
emléke előtt, aki 16 esztendeig vezette 
Környét és mindig örömmel támogatta a 
dalkört, az utolsó, Heimat, o Heimat című, 
közös ének pedig Alfred Weitzel tiszteletére 
csendült fel, aki nélkül nem jöhetett volna 
létre Steffenberg és Környe között a part-
nerkapcsolat.

A program fehér asztal mellett zárult, 
az ízletes vacsorát hol közös énekszó, hol 
pedig ízig-vérig svábtánc követte a Vértes 
Expressz muzsikájára.

A BBQ borda lett a befutó
Tai chi, tűzoltóautó, kempo bemutató, arc-
festés, Csiri-Biri Játéktár, lángos evő és fő-
zőverseny, tánc, gulyás, muzsika, tábortűz 
gitárzenével, vidám hangulat és ragyogó 
napsütés – ezt kínálta a környei Családi 
Majális a tó partján május 1-jén, s akik 
a program mellett voksoltak, idén sem 
bánták meg, hogy ott töltötték a napot.

A reggeli órákban még gyérnek tűnt 
a tűzhelyek körül szorgoskodók 
száma, aztán szépen, fokozatosan 

benépesült a part. A „megmozgatós” prog-
ramok sorát a már évek óta hagyományos 
tai chi nyitotta, Dr. Árendás József vezeté-
sével. A kínai felfogás szerint születésekor 
mindenkinek meggyújtanak egy gyertyát, 
ez az életenergia gyertyája.  Addig élünk, 
amíg ez ég. Ha önpusztító módon, két 
végén égetjük a gyertyánkat, hamarabb 
leég, de megfelelő életmóddal  lassíthat-
juk is. Ennek egyik eszköze a tai chi, hiszen 
ezzel éppen életenergiát (Csít vagy Qi-t) 
gyűjtünk. A mára több mint 20 főt számláló 
csoport mindezt már tapasztalja is magán, 
ezért „toboroznak” folyamatosan a majáli-
son is, hiszen várják és örömmel fogadják 
a csatlakozni vágyókat.

A már hagyományos családi sportve-
télkedőre hat formáció nevezett, ezért az 
akadálypályán két futamban startoltak el. 
Igaz, nem valamennyien a szó klasszikus 
értelmében vett családként teljesítették 
a Gubicza István által megálmodot t 
feladatokat, lelkesedésben, kitartásban 
egyik csapatnál sem volt hiány: felnőttek, 
fiatalok, gyerekek egyaránt küzdöttek a 
gumikötéllel, labdával, teniszütővel, tor-
nabottal, no meg egyáltalán nem utolsó 
sorban az idővel, míg majdnem kialakult 
dobogós helyezések sora. Kiderült azonban 
hogy két formáció holtversenyben áll a 
második helyen, így futóváltó döntötte el 
az ezüstérem sorsát. Az első helyezettnek 
járó ajándékot végül a Szarvasbőgés 
választhatta ki, második lett a Villámok el-
nevezésű csapat, harmadik a Karib tenger 
kalózai, negyedik a Favágók, s időnként 
bármennyire is küzdött tornádóként Tirhold 
Kármen, együttese, a Forgószél az ötödik 
lett, hatodik pedig a Csizmás kandúrok. 

Természetesen nem maradt sokáig üre-
sen a családi sportvetélkedő területe sem 
az eredményhirdetést követően, hiszen a 
faluban már jól ismert Csiri-Biri Játéktár 
érkezett az internet nélkül is szuper jól mű-
ködő nagyméretű fajátékaival, célba dobó 
táblákkal, karikadobálókkal, sajtfalakkal, 
asztali, és mindenféle ügyességi játékokkal, 
és aratott kicsik, nagyok körében egyaránt 
hatalmas sikert. 

Bár a nap legfőbb attrakciója feltehe-
tően idén is a főzőverseny volt, a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
mentési bemutatója méltán vonzotta el a 
bográcsok mellől a gyerekeket, felnőtteket. 
Az egyesület tagjai egy közlekedési balese-
tet szimuláltak az autóban rekedt sérülttel, 

s míg az önkéntesek kiszabadították, Deák 
István szakmai tanácsadó és Dr. Árendás 
József főorvos summázta, hogy ilyen hely-
zetekben mik a legfontosabb teendők, 
mit, hogyan tehetnek, és mit kell tenniük 
a laikusoknak, ha elsőként érnek baleseti 
helyszínre.

A látványos, és sikeres mentéssel záruló 
gyakorlatot a Gyémánt Kempo SE Környe 
bemutatója követte Bognár Levente mes-
ter kommentálásával. Mint elhangzott, a 
kempo összetett harcművészet és küzdő-
sport. Alapja az utcai önvédelem, éppen 
ezért cél minden hatékony technika megis-
merése, legyen az állóharc, azaz ütés, rúgás, 
dobásküzdelem, földharc, vagy fegyveres 
küzdelem. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
tradicionális értékekre, mint például a fe-
gyelemre, egymás tiszteletére, szeretetére 
és a kitartásra. Jelmondatuk: a legrosszabb 
helyzetben is nyújtsd a legjobb formád!

Ha nem is kimondva, és így megfogal-
mazva, de elképzelhető, hogy a főzőver-
seny több résztvevőjének is ez lehetett a 
mottója, hiszen volt, aki bevallottan picit 
elsózta az ételét, volt, aki a tányérról fe-
ledkezett meg, s volt, akinek a bográcsba 
hulló falevelekkel gyűlt meg a baja, de 
mindannyian igyekeztek a legjobb formá-
jukat hozni. 

Nem kis feladat, pontosan 38 étel meg-
ízlelése várt déltől Péli Rékára, Végertné 
Nedermann Évára, Fenekes Károlyra és Tiba 
Sándorra. A főzőverseny zsűrije alaposan 
felkészült, s hogy az eredmény minél több 
szempontot tükrözzön, a főzőhely tisztasá-
gát, az íz-illat harmóniát, a tálalás-díszítést, 
az étel egyediségét, és a csapat megje-
lenését is valamennyien pontozták egytől 
tízig, így a legtökéletesebb étel akár 200 
pontot is elérhetett. Ilyen maximális ered-
mény végül nem született, az eredmény-
hirdetéskor Fenekes Károly, a Matusz-Vad 
Zrt. területi menedzsere mégis elégedet-
ten summázott, hiszen – mint mondta – a 
csapatok merészen bántak a fűszerekkel, 
változatos volt az alapanyag felhozatal, s 
igazán különleges zamatú, valamint külön-
leges elnevezésű ételeket is kóstolhattak.  
A környei Családi Majális menüjében – a 
többi között – szerepelt régimódi csülkös 
bab, valós kakas által hajnalban megri-

asztott dús keblű csirkemellfonat harmatos 
kerti zöldekkel, báránypörkölt kapros galus-
kával, galaburgi, diszkoszban sült favágó 
tarjája, körömpörkölt borjúínnal, régimódi 
csülkösbab kakaóval, a környebányaiak 
pedig a magyaros gulyásukat citeramuzsi-
kával kísért magyar népdallal ajánlották a 
zsűri figyelmébe.

Az ítészek gasztrotúrája bő 90 percesre 
nyúlt, majd következett az összesítés. Azt, 
hogy valóban nehéz lehetett a döntésho-
zatal, a kiosztott négy különdíj is jelzi. Külön-
díjat vehetett át a legvidámabb csipet-csa-
pat, azaz a tardoskeddiek, a „mellesleg” 
legkreatívabb csapat, a Beef Bier Band a 
szemet gyönyörködtető tálalásért, a Kesztler 
klíma a legjobb levesért, Peti és Anyukája 
pedig a legcsaládiasabb levesért.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
a Kóser Konyha állhatott macesz gombóc-
cal készített kóser őzpörköltje révén. Olyan-
ra az évtizedes múltú főzőverseny során 
talán még soha nem volt példa, hogy egy 
csapat két érmes helyezést is begyűjtsön. 
Idén ennek is eljött az ideje, hiszen a kóser 
konyha képviselői alighogy visszatértek a 
főzőhelyükre, ismét a színpadra szólították 
őket, mivel a sós-kapros túrógombóccal 
tálalt áfonyás vaddisznópörköltjüket a zsűri 
a második helyre rangsorolta.

Kérem majd a receptet! – hangzott el az 
egyik zsűritagtól a 24-es sorszámú csapat 
ételének kóstolása után, amely már akkor 
picit előrevetíthette a sikert, ami nem is 
maradt el. Az A-TEAM csapata 149 pontot 
gyűjtött be a házi hagymalekvárral készített 
BBQ bordájával, s ezzel idén elnyerte  a 
Vándor Fakanalat. 

Finom falatokban tehát egyáltalán 
nem volt hiány, a közkedvelt lángosevő 
versenyre mégis bőven akadt jelentkező, 
olyannyira, hogy a gyerekek két futamban 
gyűrték a falatokat, s hogy a nap végére is 
jusson mozgás, a talpalávalóról kora estétől 
Balaskó Csaba és zenekara, a Jam Session 
gondoskodott. A tábortűz lángja – ahogy 
hosszú évek óta mindig – 20 órakor lob-
bant fel, s bár estére sokan hazaindultak, 
a KaDarka Társulat tagjai, Torzsa Gabi és 
Horváth György a tűz fényénél hangulatos 
akusztikus gitármuzsikával szórakoztatta a 
legkitartóbbakat.
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Kisfaludy Tehetség Díjat alapítottak
A „szusszanásnyi” szünettel együtt másfél 
órán át adtak ízelítőt az általános iskola 
apró és nagyobb diákjai abból, hogy a 
kötelező tananyag mellett mennyi játék-, 
mese-, dal- és táncszeretetet, no meg 
humort „szívnak” magukba az intézmény-
ben. A Kisfaludy napok programsorozat 
keretében április 26-án „Mindannyian 
mások vagyunk” mottóval ismét fergete-
ges gála várta a szülőket, nagyszülőket, 
érdeklődőket.

A Kisfaludy napok programsorozat 
részeként április 26 -án délután 
az iskola épületének falán elhe-

lyezett emléktáblánál rótta le kegyeletét  
Dr. Kisfaludy Zsolt és Szénássy Zsuzsa, Kis-
faludy Mihály leszármazottai, Wittman 
Ferenc és Dörner István bizottsági tagok, 
Molnárné Varga Katain igazgató, a Szülői 
Munkaközösség részéről Tromposch Ágnes 
és Hujberné Szommer Anikó, majd az egy-
begyűltek az egykori iskolaigazgató sírjánál 
helyezték el az emlékezés virágait.

Hagyomány, hogy a gála napjától a 
grafika tanszakos diákok alkotásai is meg-
tekinthetők a Művelődési Házban, idén a 
tárlat mellett lego robot bemutató is várta 
az érdeklődőket, majd kezdődött a telthá-
zas gála sok-sok tehetséggel, mosollyal, 
szívmelengető produkcióval. Idén első 
alkalommal a végzősök is színre léptek, az 
ünnepélyes tartású, lassú nemesi tánccal, 
a palotással nyitva meg a rendezvényt, s 
az est záró produkciójaként zenés összeál-
lítással tekintettek vissza az elmúlt 8 évre, 
intettek búcsút diákéveiknek.

De nehéz az iskolatáska – az 1.a osz-
tályos apróságok műsorukkal nemcsak 
szüleiknek, pedagógusaiknak tartottak 
görbe tükröt, de gyermeki, megmosolyog-
tató őszinteséggel ábrázolták a cipőkötés 
nehézségeit, a saját akaratosságukat 
is, s hogy bár nagyon nem mindenben 
értenek egyet a felnőttekkel, a szeretettől, 
barátságtól csodálatos a világ. Az iskola 
énekkara ezúttal rendhagyó produkcióval 

készült, a mél-
tán népszerű és 
örökérvényű My 
Fair Lady mu-
sical „Csudijó” 
című betétda-
lával varázsol-
tak nagyszínhá-
zi hangulatot, 
melyet egyfajta 
stafétaként vet-
tek át a 4.b-sek, 
akik a Hófehér-
ke átdolgozott 
meseváltozatát 
v i t ték sok- sok 
humorral színre.  
A 2.a-sok és csengettyűik sem hiányozhat-
tak a gála repertoárjából, ezúttal a Quimby 
együttes „Most múlik pontosan” című dalát 
adták elő színes csengettyűikkel, és a zene 
a folytatásban is megőrizte a főszerepet. 
Ha én gazdag lennék... – szólt Tóbiás, a 
tejesember fohásza Kószás Viktor tolmácso-
lásában, s ha már megidézte a „Hegedűs 
a háztetőn” című filmet, őt követve Fiala 
Zsófia, a fiatal hegedűs tehetség adott 
ízelítőt tudásából, majd Benkő Mirabella 
Niobé, Galgovics Borbála és Soós Krisztina 
abból, hogy „Mit ér egy hang”. 

Az iskola színjátszó szakkörös diákjai 
már rutinos szereplőkként érkeztek a szín-
padra, s repítették el a nézőket Rátótra, 
ahol a népmese szerint a falu elöljárói 
egy úritököt csikótojásnak vélnek, s ma-
guk veselkednek neki a kiköltésének... Bár 
Benki Lili Amarilla már tavaly elköszönt a 
környei iskolától, „vendégfellépőként” szí-
nesítette a gálát Leonard Cohen Halleluja 
című népszerű dalának feldolgozásával, 
saját zongorakíséretében, majd érkeztek 
ismét a nyolcadikosok a gála mottójául is 
választott zenés összeállításukkal: Ezen a 
földön mindannyian látogatók vagyunk. 
Ha elmegyünk magunk után, ki tudja, mit 
hagyunk. Tanítsuk meg gyermekeinknek 
a szeretet dalát. Ahány ember annyiféle 

csodálatos világ. Mindannyian mások 
vagyunk. Bár egyben-másban hasonlítunk. 
Mindannyian mások vagyunk. Jó, hogy van 
néhány közös dalunk...

Szinén hagyomány, hogy a Kisfaludy 
Díjat és Oklevelet az arra érdemesek a 
gála részeként vehetik át. A díjat minden 
évben az a nyolcadikos diák nyerheti el, 
aki 8 éven keresztül kimagasló tanulmányi 
és közösségi munkájával, a versenyeken 
elért eredményeivel öregbítette az iskola 
hírnevét, oklevelet az a 4. osztályos tanuló 
kaphat, aki négy éven keresztül kimagasló 
munkájával, szorgalmával, versenyeken 
elért eredményeivel vált méltóvá rá. 

A Kisfaludy Oklevelet idén Bokodi Szilvia 
és Bognár Lilla vehette át. 

Bokodi Szi lvia négy éven át ki tűnő 
eredményt ért el, a naplóban az idén is 
ötösök váltakoznak a neve alatt csillagos 
ötösökkel. Feladatait lelkiismeretesen végzi, 
osztálytársainak is segít, ha szükség van 
rá. Füzeteit, beadott munkáit öröm kézbe 
venni. Az ügyességet és pontosságot 
igénylő munkadarabokat gondosan és 
gyorsan készíti el. Másodikban a mese-
vetélkedőben csapata az ő vezetésével 
megnyerte a környei fordulót. Éveken át 
részt vett a Bolyai matematika- és anya-
nyelvi csapatversenyen, egyéniben indult 

szavaló- és szépolvasási versenyeken, ahol 
mindig dobogós eredménnyel végzett. 
Kitartása és céltudatossága követendő 
példa lehet bárki számára. A tantestület 
döntése alapján tanulmányi munkájáért, 
kitartásáért, szorgalmáért, magatartásáért, 
társai segítésért részesülhetett a Kisfaludy 
Oklevél elismerésben.

Bognár Lilla bizonyítványa négy éve 
kitűnő. Számos tantárgyi dicséretet kapott 
biztos tudásáért. Az önként vállalt, vagy 
a rábízott feladatokat mindig pontosan, 
lelkiismeretesen, precízen elvégezte. Mun-
kájára biztonsággal lehet számítani. Több 
egyéni és csapatversenyen is részt vett, 
például a Bolyai matematika versenyen. 
A tanórákon kívül is mozgalmas életet él: 
5 éve lovagol, már több lovasversenyen 
részt vett. A tatai póni versenyen szerzett 
arany és ezüstérmeket büszkén őrzi. A szín-
játszó szakkör munkájában örömmel vállal 
részt. Szerénysége példás magaviselettel, 
kitartással párosul, ezért a tantestület dön-
tése alapján méltó arra, hogy a Kisfaludy 
Oklevéllel kitüntetettek táborába tartozzon.

Kisfaludy Díj elismerésben Füstös Bálint 
részesült. A végzős diák tanulmányi előme-
netele alsós tagozatban végig kitűnő volt, 
sőt, öt tárgyból tantárgyi kitűnőt kapott: 
olvasásból, nyelvtanból, matematikából, 
környezetismeretből és informatikából.  
A színjátszó-kör aktív tagjaként sok produk-
cióban nyújtott emlékezetes alakítást, több 
környező településen a Mikulás-műsorok-

ban is szerepelt. Tanulmányi eredménye 
felső tagozatban is kiemelkedő.  Kitűnő 
minősítést szerzett történelemből, angol 
nyelvből, matematikából, természetisme-
retből és fizikából is. Tanulmányi versenye-
ken rendszeresen megmérettette magát, 
2016-ban a körzeti angol verseny, 2017-ben 
a körzeti történelem verseny 1. helyezett 
csapatának volt tagja. Kedvenc tantárgyai 
az angol nyelv, a történelem és az informa-
tika. Ezeken kívül a sport is fontos szerepet 
játszik az életében. A helyi focicsapat osz-
lopos tagja, ebben az évben játékvezetői 
vizsgát is tett. Kötelességeit és a rá háruló 
feladatokat mindig maradéktalanul telje-
síti. Udvarias, tisztelettudó, együttműködő 
fiatalember, tanárai, diáktársai megbízha-
tó tudásáért tisztelik, kedvelik. 

Mivel a Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
között számos kiemelkedően tehetséges, 
magatartásukkal, kitartó szorgalmukkal, 
tanulmányi munkájuk és iskolán kívüli 
feladataik magas színvonalon való el-
végzésével minden növendék számára 
példát mutató tanuló található, az „Érte-
tek, Nebulókért!” Alapítvány Kuratóriuma 
úgy határozott, hogy elismerésükre díjat 
alapít. Az első Kisfaludy Tehetség Díjat 
Kakuk Mihály negyedikes diák vehette át. 
Kakuk Mihály négy éven keresztül kitűnő 
bizonyítvánnyal büszkélkedhetett, félévkor 
és évvégén egyaránt számos tárgyból 
jutalmazták teljesítményét, odaadó mun-

káját tantárgyi dicsérettel. Tudását nem 
csak az általános iskolában gyarapítja, 
hanem több helyre is jár magánórákra 
úgy angol nyelvből, mint hegedűből vagy 
kempoból. Ha valamit elkezd, fontos szá-
mára, hogy minél magasabb színvonalon 
végezze, minél jobban közelítsen a töké-
leteshez. Több megmérettetésen is indult 
mind egyéni, mind csapatversenyeken. 
Közülük néhány: Bolyai matematika csa-
patverseny, 7 mérföldes csizmában he-
ted7 határon át – mesevetélkedő, Böngész 
országos olvasás levelezőverseny, Kortár-
sak Versmondó Találkozó – Vértesszőlős (II. 
helyezett). A helyi szépolvasási versenyen 
minden alkalommal a dobogósak között 
állhatott, az őszi szavalóversenyek biztos 
győztese már évek óta. Eddigi legna-
gyobb eredménye, hogy bejutott a Zrínyi 
matematikaverseny országos döntőjébe 
Kecskemétre, ahol 75 negyedikes közül a 
35. helyen végzett, tehát az ország sok ezer 
10 éves tanulója közül matematikából ő 
a 35. legügyesebb. A színjátszó szakkör 
tagja, alakításai igen emlékezetesek. Pró-
báról próbára formálja, alakítja a külön-
böző szerepeket, igyekszik az eljátszandó 
figura bőrébe bújni, s jellegzetességgel 
megformálni. Udvarias, tisztelettudó a fel-
nőttekkel, segítőkész a kortársaival. Társai 
kedvelik szerénységéért, megbízhatósá-
gáért, elismerik biztos tudását, elfogadják, 
hogy segítő szándékú véleményét mindig 
megfogalmazza. 

A Komárom-Esztergom megyei  
atlétika verseny döntőjében  
szép eredmények születtek

2018. május 7., Tata Edzőtábor
BALASKÓ PATRIK  

– III. korcsoport – távolugrás – IV. helyezés
KOHL DÁNIEL  

– III. korcsoport – távolugrás – VI. helyezés  
és 60 m síkfutás – V. helyezés

CHNUPA VIVIEN  
– III. korcsoport – 60 m síkfutás – VII. helyezés  

és távolugrás – VIII. helyezés
LOPEZ VEGA EMMA  

– III. korcsoport – 600 m síkfutás – VIII. helyezés
KUCSERA ZSOLT  

– III. korcsoport – 60 m síkfutás – VII. helyezés  
és távolugrás – VII. helyezés

Minden tanulónak gratulálunk!

Rózsavölgyi emlékverseny
Április 10-én rendezte a 
tatai TAC Atlétika szakosz-
tálya az Olimpiai edzőtá-
borban a Rózsavölgyi Ist-
ván emlékversenyt. Méltó 
megemlékezés volt ez az 
ötvenes évek hétszeres vi-
lágcsúcstartójáról, olimpi-
ai bronzérmes középtávfu-
tójáról, aki a tatai pályán 
futott 2 világcsúcsot 1000 és 1500 méteren.

Iskolánkat 3 tanuló képviselte. A gyerekeknek minden kor-
csoportban 1500 méter volt a táv. A 2008-as korosztályban 
JESZENOVICS RÓBERT 4., BACHER ANDRÁS 5., KUPI BENDEGÚZ 
6. helyezést ért el.

Programok a Kisfaludy Iskolában
• 2018. június 6-án 15 órától grafikavizsga  
 az iskola rajztermében.

• 2018. június 11-én 12 órától az iskola felső tagozatának  
 a Félőlény című előadás.

• 2018. június 14-én 10 órától az alsó tagozatnak  
 és kömlődi gyerekeknek a Kuttyomfitty előadása.

• 2018. június 15-én 18 órától ballagás az iskolában.

• 2018. június 20-án 17 órától tanévzáró ünnepély.
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Vers mindenkinek, mindenkitől
Negyedik alkalommal hívta a versszerető 
környeieket a Magyar Költészet Napja 
alkalmából április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján a község főterére a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár. Idén is szavalt 
és megzenésített versek, verseskötetek 
várták az érdeklődőket, a szökőkútnál 
gyönyörű időben hangozhattak el a gyö-
nyörű versek – a vendégművészek mellett 
– környeiektől, környeieknek: énekelve és 
szavalva.

T orzsa Gabriella és Horváth György, a 
KaDarka Társulat tagjai kifejezetten 
erre az alkalomra bővítették reper-

toárjukat, József Attila, Kányádi Sándor, 
Juhász Gyula és Radnóti Miklós megzené-
sített verseivel nyűgözték le a közönséget, 
akik egy része szintén a rendezvény aktív 

résztvevőjévé vált: kedvenc 
verseiket osztották meg a je-
lenlévőkkel. Ismert és kevésbé 
ismert, keserű és elgondolkod-
tató, vidám és játékos versek 
hangoztak el felnőttektől, s a 
szervezők örömére fiataloktól 
is. Ahogy már hagyomány, a 
program zárásaként mindenki 
válogathatot t a korábban 
felajánlott verseskötetek közül, 
sokan idén is kincsekre buk-
kantak, volt, aki táskát, kisebb 
dobozt kért segítségül az elszál-
lításukhoz. A „kalapozós vásár” bevételével 
a szervezők – akik hálásan köszönik a 
felajánlott forintokat – idén is a kalapok 
tulajdonosát, a Szivárvány Táncegyüttest 
támogatták. A Művelődési Ház és a Köz-

ségi Könyvtár nagyon köszöni az idősebb, 
fiatalabb környeiek szavalatait, s végül, de 
egyáltalán nem utolsó sorban mindazon 
versszerető környeiek részvételét, akik idén 
is velük együtt „gondoltak a bolonddal...”  

A műanyagmentes világ
Hagyományosan a legkisebbek 
köszöntötték ünnepi műsorral a Föld 
Napját április 20-án a Művelődési 
Házban, ahol a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde Katica csoportja és az ál-
talános iskola 4.b osztálya mutatta 
be ünnepi műsorát. A megjelenteket 
Pákozdi Ferenc alpolgármester, a 
Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
elnöke köszöntötte, s fejezte ki örömét, 
hogy idén is szép számmal megtisztel-
ték jelenlétükkel a programot. 

A 28 éves magyarországi Föld 
Napja mozgalomhoz Környe 
a kezdetekkor csatlakozott, így 

községünkben is már 28 éve hívják fel a 
figyelmet ezen a napon is a környezet 
védelmére. Az alpolgármester beszédé-
ben visszatekintett Denis Hayes amerikai 
egyetemista 1970-es kezdeményezésére, 
amikor április 22-én 25 millió amerikai 
emelte fel szavát a természetért, két évti-
zeddel később pedig már világméretűvé 
vált a mozgalom. Hazánkban 1990-ben 
alapították meg a Föld Napja Alapítványt, 
és az első magyar Föld napi ünnepség 
eseményeinek koordinálására hírközpontot 
hoztak létre – hangzott el.  

Bár sokat tettünk az elmúlt évtizedekben 
környezetünk fontosságának tudatosítá-

sa érdekében, de nem eleget. Már van 
szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk 
környezetbarát termékeket, körbeért két 
tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, 
napkollektorok segítik az energiaellátást, 
de még mindig sok a felesleges fogyasz-
tás, a vegyszerhasználat, a szemét, az 
autózás, az energiapazarlás, általában a 
természet szolgáltatásainak túlhasználata. 
Mindezek következményeként pedig nő 
az üvegházhatású gázok kibocsátása, 
ami növeli az éghajlatváltozás veszélyét – 
mondta el Pákozdi Ferenc, kiemelve, hogy 

ezeket az elveket szem előtt tartja 
a település is, hiszen folyamatosan 
fejlesztik a parkokat, zöldterületeket. 
Az idei esztendőben például a fá-
sításra 1,5 millió forintot fordítottak, 
33 lombos fát és 520 cserjét ültettek 
el, és az önkormányzat munkatársai 
folyamatosan összegyűjtik a bekötő 
utak mentén és a közterületeken az 
eldobált szemetet.

A köszöntőt követően a gyerekek, 
azon korosztály ünnepi műsora kö-
vetkezett, akik már környezettudatos 
szemléletben nevelkednek, s a re-
mények szerint a környezetüket óvó 
felnőttekké is válnak. A Katica csoport 
apróságai verseltek, énekeltek, kiszá-
molós, dalos játékokkal készültek, a 

4.b-s gyerekek pedig már korukhoz illő 
komolysággal adták elő Gondek Katalin 
felkészítésében az ünnepi műsorukat, 
benne a hegyek, az erdő és a víz fohászát, 
és az ijesztő adatokat, intelmeket az idei 
év kiemelt témájáért, a műanyagmentes 
világért: ha így folytatjuk, 2050-re több lesz 
a műanyag a tengerekben, mint a hal... 
Palack, pohár, szívószál, zacskó... minden 
nap! Az ivóvíz háromnegyed részében 
műanyag mikrorostok találhatók. Ezt isszák 
gyermekek, nők, férfiak. Ne hagyjuk, hogy 
így legyen! 

Nőnek lenni a kicsit férfias világban
A mai világban nagyon nehéz nőnek 
lenni, férfinak is természetesen, de nőnek 
nehezebb. Olyan sokféle szerepben kell 
megfelelni, mint anya, mint társ, mint 
dolgozó nő, mint kolléga. Táplálkozzunk 
egészségesen, kertészkedjünk, lehetőleg 
túrázzunk sokat, és mindemellett neveljük 
a gyerekeinket ebben a nehéz világban. 
És persze legyünk szépek, kedvesek – hogy 
lehet mindezt egyszerre megvalósítani? 
Teszik fel a kérdést gyakran a gyengébbik 
nem képviselői, a válaszok megtalálásá-
ban segített az a program, melynek „Nő-
nek lenni jó” címmel adott otthont május 
4-én a Művelődési Ház.

A rendezvény gondolata Maticsné 
Szabó-Kovács Ágnesben fogal-
mazódott meg, miután részese 

lehetett egy igen élvezetes előadásnak, 
amely a női archetípusokról, női szere-
pekről szólt. Eköré épült a „hölgycsalo-
gatás” parfümturkálóval, nőkről, nőknek 
szóló köny vekkel ,  aromaterápiával , 
gyógynövényekkel, egészséges ételekkel, 
natúr, kézműves szappanokkal, kozme-
tikumokkal, aviva tornával és védőnői 

tanácsadással az 
emlőszűrésről, fo-
gamzásgátlásról. 

A szervező arra 
törekedett, hogy 
bár ma már ren-
geteg kozmetikai 
termékcsaláddal 
célozzák meg a 
hölgyeket, ez a 
program a termé-
szetes, az egész-
séges dolgok és 
a lélek felé fordul-
jon, hiszen ha a 
lélek egészséges, 
akkor egészséges 
lesz a test is.

Az egészséges lélekhez vezető út meg-
találásában, az elindulásban segített a 
„Körforgásban a női archetípusokkal” című, 
Dr. Nagy Erzsébet hipnoterapeuta, pszicho-
terápiás szakorvos és Frankó Betta tanács-
adó szakpszichológus, művészetterapeuta 
előadása. Erzsébet már több, mint 30 éve 
praktizál orvosként, s azon szerencsések 
közé tartozik, akik már az egyetemen is 

foglalkozhattak a lélek és 
a test kapcsolatával is. Ma 
már a pszichoterápia a fő 
iránya, saját és betegei 
megtapasztalásai alap-
ján számára nem kérdés, 
hogy a legtöbb tünet hát-
terében lelki okok állnak, 
ezért sem mindegy, mi-
ként lehetnek igazán nők 
a nők a mai, kicsit férfias 
világban, milyen szerepe-
ket kell betölteniük, s kitől 
számíthatnak segítségre. 

Kell, hogy feltöltődjünk, 
hogy a mindennapokban 

tudjunk két lábbal állni a földön és megta-
láljuk azokat az erőforrásokat, amik segíteni 
tudnak bennünket – vallja Betta, s azt is, 
hogy a nőiességünk megélésénél alap-
vető fontosságú a tudatosság. Minden nő 
életében elérkezik az a pont, amikor szem-
besül a hozott mintákkal, amelyek lehet-
nek anyaiak, nagyanyaiak, esetleg azon 
túlhaladók. Az összefüggések megfejtése 
belső munkát igényel. A pszichoterápia, 
az önismereti munka abban segít, hogy 
minden történetünkben, minden nehéz-
ségünkben meg tudjuk találni a mögöttes 
erőt – hangzott el a szakpszichológustól, 
aki mindenki számára azt javasolja, hogy 
menjen végig ezen a belső útján, főként, 
ha – a többi között – ilyen kérdésekre keres 
választ: Hogyan állok saját nőiességem-
hez? Milyen női arcaim vannak? Mennyire 
vagyok nő a kapcsolataimban? Figyelek-e 
női testemre?...

S végezetül egy gondolat, amely  
Dr. Nagy Erzsébettől hangzott el: minden 
férfi Zeusz akar lenni, a nők ennél sokkal 
bonyolultabbak... 
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Jubileumi meglepetés
Köszönöm szépen, jól vagyok, csak a de-
rekam fáj nagyon – válaszolt április 29-
én Beke László polgármester érdeklődő 
kérdésére a 90 esztendős Sili Vendelné 
a Közösségi és Tájház udvarán. Mariska 
néni úgy tudta, a falu nevében szűk kör-
ben köszönti majd a település vezetője 
születésnapján, arra a szívmelengető 
meglepetésre nem számított, hogy a 
gyönyörűen feldíszített teremben pissze-
nés nélküli csendben várnak szerettei a 
betoppanására.

H át ezt meg ki szervezte? Hogy tartot-
tátok titokban? Ezt a meglepetést! 
– mosolygó, már-már megilletődött 

tekintete végigsimított az arcokon, s bizony 
nem akadt szempár, amely ne telt volna 
meg könnycseppel...

Mariska néni kilencven évvel ezelőtt, 
1928. április 29-én született Bőhm József 
és Hoffardt Anna gyermekeként. A gyer-
mekkora és iskolásévei is szeretett falujá-
hoz, Környéhez kötötték. A gyermekkort 
fájdalmas időszak követte, a világhábo-
rúban elvesztette testvérét, és a kitelepí-
tést is átélte. Ezekben a nehéz időkben, 
már nagyon fiatalon mezőgazdasági 
munkákat vállalt, hogy segítse a család 
megélhetését. Később megismerkedett 
Sili Vendellel, akivel 1951-ben mondták ki 
a boldogító igent, s kötötték össze életüket. 
Házasságkötésük után egy évvel született 
meg leányuk, Marika. 

Mariska néni 1983-ig, nyugdíjba vonu-
lásáig szorgalmasan dolgozott a termelő-
szövetkezetben, később pedig az ÁFÉSZ-

ben. Nagyon várt unokája 1988-ban ér-
kezett a családba, és szeretteivel együtt 
azóta is bearanyozza életét. Nyugdíjba 
vonulása után is szívesen gondoskodott 
a családról, dolgozott a szőlőben. Sajnos 
ötven évnyi házasság után elvesztette 
szeretett társát, a fájdalom elviselésében 
nagy segítséget nyújtot t gondoskodó 
családja, melynek szeretete a mai napig 
körbeöleli Mariska nénit.

Mit is kívánhatnánk ma? – tette fel a 
kérdést a Mariska néni 90. születésnap-
ján az ajándékok átadása előt t Beke 

László, a választ pedig így fogalmazta 
meg: három fontos dolog jutott eszem-
be, amik összefüggenek. Először is jó 
egészséget, mert ez az alapja annak, 
hogy jól érezzük magunkat, és nagyon 
szeretnénk, ha Mariska néni még soká-
ig jól érezné magát. Másodszor, hogy 
nagyon nagy szeretet tel vegyék körül 
családtagjai és jóismerősei, harmadszor 
pedig azt, hogy ez a szeretet nyilvánuljon 
meg a gondoskodó törődésben, melyet 
minden édesanya, nagymama és szere-
tett idős ember megérdemel.

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

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik májusban ünne-
pelték kerek születésnapjukat:

90 esztendős 
Rizing Mihályné sz. Freiler Mária (május 13.)

80 esztendős 
Fél Istvánné sz. Keszler Anna (május 28.)

75 esztendős 
Homola Artúrné sz. Guba Éva (május 14.) 

Berkovics Károly (május 19.)
70 esztendős 

Mészáros Imre (május 12.) 
Hoffart Ferenc (május 18.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

mint a délutánra jő az alkonyat,  
mint ha szellő jelzi a förgeteget  

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta két kisfiúval gyara-
podott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük  
a falu legkisebb lakóit, 

Lein Péter és Borbély Melinda  
kisfiát Péter Nimródot,

Juhász Csaba és Decsi Judit  
kisfiát Mátét.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Szakmai nap a Környei Vackor Óvodában
Az ELTE – Környezetünkért Óvodai Egye-
sület közel félszáz fős delegációját látta 
vendégül környezeti szakmai nap kereté-
ben a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
április 14-én. A 15 éve működő egyesület 
az ország számtalan településének több 
mint 115 egyéni, illetve 24  intézményi tag-
ját tömöríti, akik a gyermekek környezeti 
nevelésére fektetnek fő hangsúlyt annak 
érdekében, hogy minél több településen 
valósuljon meg a Zöld Óvoda hálózat mű-
ködése, melynek tagja a Környei Vackor 
Óvoda is.

A szakmai napot Pekár Zita mb. in-
tézményvezető nyitotta meg, majd 
Beke László polgármester hang-

súlyozta a környezeti nevelés fontosságát 
az óvodás gyerekek számára, majd ezt 
követte az óvodapedagógusok és dadus 
nénik Felvidéki karikázó tánca. A vendé-

gek láthatóan elismerő 
tekintettel ismerkedtek 
az óvoda életével, az 
udvar adottságaival, 
a kiskertekkel, gyógy-
növényes kerttel, és a 
szemléltetet t madár-
barát programmal.  
A vendéglátók a tó-
partra is elkalauzolták 
az egyesületi tagokat, 
hiszen kevés település 
dicsekedhet ilyen ter-
mészeti értékkel, va-
lamint tanösvénnyel, 
nem szólva a gyönyörűen gondozott kör-
nyezetről. A vendégek útja a Közösségi és 
Tájházba is elvezetett, ahol Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke mutatta be az épületen, és a megőrzött 
tárgyi emlékeken keresztül a svábság 

életét, régmúlt idők német hagyománya-
it. A szakmai nap következő állomása a 
Tatabányai  Bányászati és Ipari Skanzen 
múzeumi bemutatójának megtekintése 
volt, majd a program a Vértesszentkereszti 
romtemplomnál zárult.

Öt éves a Baba-Mama Klub
A Művelődési Ház felújítása miatt jó ideig 
szünetelt a Baba-Mama Klub Környén, 
2013 tavaszán azonban „újjáéledt”, s 
azóta is heti rendszerességgel lakják be 
az olvasótermet a Művelődési Házban az 
apróságok és anyukáik, ünnepi progra-
mokkor az apukák is.

A klub tehát idén ünnepli ötödik 
születésnapját, de minthogy apró 
tagjai folyamatosan cseperednek, 

így a klub folyamatosan megújul, az április 
14-ei születésnapi összejövetelen olyan 
gyerkőcök is falatozhattak a tortából, akik 
öt esztendeje talán még csak szüleik gon-
dolataiban éltek.

Így, míg 2013-ban a klubvezető is az 
előző év decemberében született kislá-
nyával érkezett az összejövetelekre, a 
születésnapi partin már az öcsi is remekül 
érezte magát, s a „mozgósításban” jó ide-
je segítő, a klub életében, programjaiban 

szervezőként részt vevő Kehl Klaudia is a 
lassan két esztendős Liliával ünnepelt, 
nem sorolva a többi kisebb-nagyobb 
totyogót, akik mostanság látogatják 
édesanyjukkal a hétfőnkénti találkozókat. 
A rövid születésnapi összegzésből kiderült, 
hogy az elmúlt öt évben nagyjából 40 
három év alatti kisfiú, kislány és anyukája 
vett részt az igen kellemes és hasznos 
összejöveteleken, melyeken mondókáz-
nak, beszélgetnek a babák fejlődéséről, 
tapasztalatokat cserélnek, és egyáltalán 
nem utolsó sorban a kicsik is tanulnak 
egymástól.

A születésnapi programon a vendé-
gek „Egészséges anyák, boldog babák” 
címmel hallhattak előadást Péter Melitta 
mediátortól az egészséges táplálkozásról, 
a mozgásról és a lelki egészségről, közép-
pontba helyezve a 3-6 éves gyermekek 
táplálkozását. Az előadó szólt az édes-
anyák, a család táplálkozási szokásairól, 

hogy ki, milyen hagyományt hoz otthonról, 
s mit javasolnak a dietetikusok. Kiemelte, 
miért fontos a rendszeres mozgás, milyen 
mozgásformák ajánlottak, milyen mód-
szerrel tudjuk meg, hogy gyermekünknek 
mi a megfelelő sportág. A mediátor a lelki 
egészségről is beszélt, és a hozzá vezető 
útról is, azaz, hogyan tudjuk elérni, s miért 
olyan fontos a teljes egészségünk szem-
pontjából.

A résztvevők már az előadás során 
megfogalmazták kérdéseiket, így a Baba-
Mama Klub igazán családias hangulat-
ban, interaktívan töltötte a születésnapi 
előadást. Mindeközben természetesen a 
gyerekek sem unatkoztak, a társasjátékok, 
színezők mellett kézműveskedhettek is. 
A Nő Klub tagjai már jó ideje készültek a 
nagy eseményre: nem csak különböző 
technikákkal várták őket, hanem maguk 
készítette madárkával is megajándékozták 
az ünnepelteket. 
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Több ragadozóhalat telepítenek a tóba
Török Mihály elnök betegsége miatt dr. 
Beke Ernő helyettes-elnök nyitotta meg 
a Környei Horgász Egyesület közgyűlését 
április 14-én, amely a második nekifutásra 
már a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes volt, így a tavalyi évi 
beszámolók elfogadása mellett fontos 
kérdésekről is dönthettek. 

A közgyűlést eredetileg március 
24-én tartotta volna az egyesület, 
de akkor kevesen jelentek meg, 

amit Szalay Gyula most így kommentált: 
a trehányok miatt vagyunk itt másodszor. 
Egy füst alatt arra is javaslatot tett, hogy 
módosítsák az alapszabályukban a köz-
gyűlés összehívásának rendjét, ilyen többé 
ne fordulhasson elő. A helyettes-elnök és a 
jegyzőkönyvet vezető Orlovits Tímea jegyző 
válaszából kiderült, hogy az alapszabály 
módosításáról, mivel nem szerepel a terve-
zett napirendek között, ezen a közgyűlésen 
nem szavazhatnak, de a jövő évin minden-
képp napirendre tűzik. A kérdéshez kapcso-
lódva kicsivel később javaslatként hangzott 
el, hogy aki részt vesz a közgyűlésen, az 
a tárgyévben foghasson 2 hallal többet.  
Dr. Beke Ernő ígéretet tett, hogy megvizsgál-
ják a pozitív diszkrimináció lehetőségét, s 
ha nem ütközik jogszabályba, akkor jövőre 
erről a felvetésről is szavaznak majd.

Az egyesület tavalyi munkájáról, gazdál-
kodásáról, a pénzügyi ellenőrzésekről és 
fegyelmi ügyekről (egyetlen egyre sem volt 
példa tavaly) szóló beszámolókat, a tagsági 
díjak változatlan mértékére javaslatot tevő 
és az idei költségvetésre vonatkozó előter-
jesztéseket szinte percek alatt elfogadták 
a jelenlévők, az egyebek napirendnél 
azonban már hosszasan elidőztek, számos 

hozzászólás, kérdés, vélemény fogalmazó-
dott meg. Márciusban Török Mihály elnök 
már jelezte, az elnökség szeretné, ha a ponty 
hazaviteli súlyhatárát 5-ről 6 kilóra emelnék, 
mert tartanak a túltelepítéstől, a tapasztala-
tok szerint ugyanis évről-évre több tízmázsányi 
ponttyal több érkezik a tóba, mint amennyit 
a nyilvántartás szerint kifognak, s ha emelnék  
a határt, akkor több pontyot vihetnének 
haza a horgászok. Ezt a kérdést taglalták 
hosszasan, s abban mindenki egyetértett, 
hogy senki sem szeretne a tó partján sírni, 
ha esetleg az egyre jellemzőbb szélsősé-
ges időjárás miatt egy kiugró kánikulában 
egyetlen éjszaka alatt tömeges halpusztulás 
következne be, s reggelre – fogalmazott egy 
hozzászóló – fehér lenne a tó.

A megelőzésről azonban már eltértek a 
vélemények, az elhangzó javaslatok kap-
csán többször kérték a tógazda, Hartmann 
Ákos szakmai álláspontját, aki elsőként azt 
hangsúlyozta, hogy „nem lát a tóba”, ezért 

szakemberekkel kellene vizsgálatot végez-
tetni. A 61 horgász többsége meg is szavaz-
ta a halmennyiség vizsgálatát, ez azonban 
még nem gyógyír az aggodalmakra.

Lehetséges megoldásként még a hal-
telepítés kihagyása is felmerült, végül 
azonban 35-en amellett voksoltak, hogy 
telepítéskor kevesebb pontyot és bár drá-
gább, több ragadozóhalat vásároljanak. 
Ezt követően szavaztak a súlyhatár emelé-
séről, a számolás eredményét taps kísérte: a 
támogatók kisebbségben maradtak, tehát 
továbbra is csak az 5 kilós, vagy az alatti 
pontyot lehet hazavinni. 

A ponty „mintájára” hangzott el az a fel-
vetés, hogy a harcsánál is vezessenek be 
hazaviteli korlátozást, így a ragadozóhalas 
horgászoknak is lehetne nagyhal élmé-
nyük. A jelenlévők végül abban állapodtak 
meg, hogy a javaslatról a halállomány 
vizsgálati eredményének ismeretében 
döntenek majd. 

Környei gazda nyert el a „Tatabánya bora” díjat
Kerecsényi József nemcsak, hogy környei 
gazdaként, de környei öreghegyi szőlőből 
készített vegyes vörös borával nyerte el 
áprilisban a „Tatabánya bora” díjat. A 
gazda sikerszériájának első állomása 
Várgesztesen volt április elején, ahol a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat hete-
dik alkalommal rendezett bormustrát. A 
rendezvényre 19 gazda nevezett 22 fehér 
és 15 vörösbor mintával, s csupán hat 
arany minősítés született, melyből egyet 
Kerecsényi József vehetett át.

A várgesztesi mustrát követő na-
pon már Tatabányán, a Szlovák 
Házban, a Turul Ker tbarát Kör 

borversenyén várta az ítészek szakértő 
értékelését, és a siker ott sem maradt el. 
A vörösbor kategóriában 22 mintával ne-
veztek a gazdák, és aranyérmet egyetlen, 
Kerecsényi József nyert el. Erről a megmé-
rettetésről – érmet szerezvén – egyenes 

út vezetett a III. Tatabányai Városi Borver-
senyre, melyet április 22-én rendeztek meg.  
A Horváth Mihály tatai borász és hegybíró 

által vezetett borbírálati bizottság igen  jó 
minőségű borokat kóstolhatott, melyet je-
lez, hogy a 28 nevezett bor közül 11 arany-, 
9 ezüst-, 5 pedig bronz minősítést kapott. 
A megyeszékhelyi versenyen a környei 
nevező nemcsak, hogy a vegyes vörös 
kategória győztesének járó ajándékot 
vehette át, de a „Tatabánya bora” díjat is 
elnyerte. A remek eredmények kapcsán 
a gazda jóleső mosollyal jegyezte meg, 
hogy a többségében kékfrankost és 
zweigeltet tartalmazó vegyes vörös borá-
nak alapanyaga Környén, az Öreghegyen 
termett, abból készült a 20,4 fokos must, a 
bor végső alkoholfoka 13,2-es. Szerinte a 
minőség a kezelésen és a hordón múlik, 
ő például a borát fahordókban forralta, 
majd úszófedelesbe fejtette át. Tavaly 
nagyjából 270 kiló szőlőt dolgozott fel, 
pincéinek hordói most 175 liter – a bor-
versenyeken elért minősítések is igazolják 
– igen kiváló nedűt rejtenek. 

Más fűszerével ékeskedni...
A környei Családi Majális főzőver-
senyének rendszeres résztvevői 
május 1- jén már szinte „haza-
járnak” ahhoz a kis fűszerkert-
hez, melyet sok évvel ezelőtt az 
„Ökoiskola” címet viselő Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola hozott lét-
re a tó partján az önkormányzat 
segítségével. 

A z iskola akkori diákjai lel-
kesen és örömmel vágtak 
bele a „kertészkedésbe”, 

a kis kert kialakításába, a növények el-
ültetésébe, ápolásába. A lelkesedésük 
később sem csökkent, naponta locsolták 
szorgalmasan a kis palántákat, hogy meg-
erősödjenek. Voltak olyan gyerekek, akik 
a nyári szünidő alatt gondozták, óvták a 
gyomoktól, kártevőktől, a tűző naptól, a tél 
beállta után pedig a fagytól. 

A kis palánták az évek alatt szépen 
megerősödtek, ma már más gyerekek 
gondoskodnak a fűszer- és gyógynövé-
nyekről, például a levenduláról is, amely 
kifejezetten a lakosság kérésére illatozik a 
fűszerkertben. Mára jó pár környei és a tó 
partján sétáló fedezte fel ezt a kis „szigetet, 
a mindenki fűszerkertjét”: gyakran csip-
pentenek egy-egy ágacskát, szárat, hogy 

ízesítsék ételeiket. És persze a lelküket is, 
hiszen környeiek gondozzák környeieknek, 
s mindenkinek, akinek arra visz az útja...

Sokáig úgy tűnt tehát, hogy az ökoiskola 
évekkel ezelőtti kreatív kezdeményezését 
mindenki örömmel, gondoskodón fogad-
ja, ez a – nevezzük így – megelégedett, 
jóérzéses állapot azonban ez év tavaszá-
ig tartott. Akkor a napsugár egyre több 
embert csalogatott ki a természetbe, és 
sajnos olya(noka)t(?) is, akik a „mindenki” 
fűszerkertjét olyannyira a magukénak 
érezték, hogy neki is veselkedtek a szépen 
megerősödött növények átültetésének... 
De sajnos nem a kis kerten belül... 

Április elején a rozmaring tűnt el tövestől... 
20-án reggelre, kicsivel a Föld Napja előtt, 

a lestyán felét ásta, ásták ki valaki, va-
lakik gyökérrel együtt úgy, hogy a fiatal 
hajtások zömét tönkretette, tönkretették...

Amikor értesültem a történtekről, az 
első szomorú gondolatom az volt, hogy 
ez „sajnos” nem vandalizmus. Valahogy 
úgy éreztem, hogy bár az ifjonti tóparti 
bulizás melléktermékeként esetleg je-
lentkező rongálás sem „szép”, az a lelket 
sokkal inkább sanyargatja, ha a jelek 
szerint egyértelműen felnőtt, és egyér-
telműen ásóval tudatosan felkészült 
felnőtt(ek) volt(ak), akik így megritkították 

a kis kertet.
És még egy fájó kérdés marad: a többes 

számú ragozásé. Vajon ugyanaz a valaki 
„szolgálta ki magát és kertjét” ily módon 
kétszer is, vagy két, egymást nem ismerő 
embernek villant be ugyanaz a gondolat 
kis idő elteltével?

Egyik variáció sem szívmelengető...
A kertet folyamatosan gondozó diákok, 

pedagógusok nevében üzenem e lap 
hasábjain, hogy tessenek nyugodtan kérni 
hajtást a kis kertből, a kérés biztosan nem 
marad teljesítetlen. 

És persze „jó” étvágyat kívánunk az így 
– mondjuk ki – ellopott fűszerekkel ízesített 
ételek elfogyasztásához!

Salamon Gyöngyi

„Az ember szíve mélyén örökké odavaló,  
ahol született"! 

A magyar Országgyűlés 2012 decembe-
rében döntött úgy, hogy április 12-e a 
Felvidékről kitelepített magyarok emlék-
napja legyen. Több Környére kitelepített 
elszenvedő és a leszármazottaik látogat-
tak el a szlovákiai Nemesócsára, ahol 
egy igen megható, szívbemarkoló meg-
emlékezésnek lehettek tanúi a kitelepítés 
évfordulóján. 

A z ünnepség szervezői, vendéglá-
tói, az ottani polgármester úr, az 
elöljáróság, a helyi intézmények, 

társadalmi szervek vezetői, képviselői, szin-
tén megjelentek és tiszteletüket fejezték ki 
mindazok előtt, akik elszenvedői voltak a  
71 évvel ezelőtti lakosságcserének. A két or-
szág himnuszának elhangzása után követ-
keztek az emlékezés szavai: „Vajon milyen 
bűnös szándék, irigység, gyűlölet húzódott 
meg 1-1 család kiválasztásánál, elhurcolá-
sánál? A kitelepítettek életük végéig köny-
nyekkel a szemükben gondoltak az egykori 
otthonra, a hazára. Ha az elhurcoltak nem 
is minden esetben, de a gyerekeik, unokáik 
megtalálták a hazát az új földön, de meg-
találták a visszautat is a szüleik, nagyszüleik 
szülőfalujába, Nemesócsára. Felejteni nem 
szabad, emlékezni mindig kell”!  Ezekkel a 

gondolatokkal zárta az emlékezését 
a felvidéki község polgármestere 
Magyarics Gusztáv. Sokan küszköd-
tek könnyeikkel, amikor felidézték 
a kitelepítés menetét, felolvasták 
a Nemesócsáról Magyarországra 
és Csehországba kényszerítettek 
névsorát, köztük azon családfők 
neveit, - a teljesség igénye nélkül: 
a Fábik, Fazekas, Győri, Incédi, Mol-
nár, Német, Sárközi, Vasi család – , 
akik új hazába, Környére kerültek.  
A rendkívül szép, saját fafaragásá-
val díszített emlékművet szüleinek 
és az összes kitelepített családnak 
ajánlva Dr. Németh Ernő környei 
lakos – aki 1 éves volt 1947-ben ami-
kor el kellett hagyniuk szülőfalujukat 
– a nemesócsai önkormányzattal 
egyeztetve és engedélyeztetve he-
lyezte el a község Emlékparkjában 
a tavalyi évben. Az emlékműnél 
koszorúkkal és néma főhajtással 
tisztelegtek a megjelentek a 71 
éve igazságtalanul szenvedésnek 
kitettek emléke előtt. Simándi József 
Hazám, hazám c. áriájával zárult a 
méltó megemlékezés. 

Varga Katalin
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Történetek a faluból... 

mesél Szőke András

SZŐKE ANDRÁS önálló estje 

június 8-án 19 órától 
a környei Művelődési Házban.

 Jegyek 2000 Ft-os áron vásárolhatók, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1000 Ft-ért. 
Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147.

VACKOR ÓVODA 
ÉS BÖLCSŐDE

MŰVELŐDÉSI 

HÁZ

GYERMEKNAPI 

PROGRAMKAVALKÁD

MÁJUS 26.

FŐTÉR

A VACKOR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
VALAMINT A MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZÖS RENDEZVÉNYÉN A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

A SZERVEZŐK SOK SZERETETTEL VÁRJÁK AZ ÜNNEPELT 
KISEBB-NAGYOBB APRÓSÁGOKAT ÉS SZÜLEIKET, NAGYSZÜLEIKET! 

Május 26-án 14 és 17 óra között 

a Művelődési Házban kézműves foglalkoztató, arcfestés, 

Csiri-Biri Játéktár, a Vöröskereszt környei szervezete 

ajándékaként homokkép készítés, Könyvtári Mesekuckó és palacsinta, 

a Vackor Óvoda és Bölcsőde udvarán mókásan mozgásos, mozgásosan 

mókás feladatok és számtalan játszószer, mindkét helyszínen vidám 

hangulat várja a kicsiket, nagyokat! 

17 órától a főtéren (kedvezőtlen időjárás 

esetén a Művelődési Házban) 

EBENGUBÁK: 50 perces bábkoncert!
es

EBENGUBÁK: 50 pe
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Közérdekű információk

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690 • hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

Május 31-én és június 1-jén  
elmarad a rendelés

Dr. Árendás József május 31-én és június 1-jén 
továbbképzésen vesz részt, ezért a két napon 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A betegek sürgős esetben saját 
rendelési idejében Dr. Bublovics Péterhez for-
dulhatnak az I. számú Háziorvosi Rendelőben 
(Beloiannisz út). 

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva képviselő értesíti az állampolgá-
rokat, hogy júniusban 4-én 17 órától 18 óráig 
tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában.

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés 

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése –  
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket a szolgáltató megfelelő teherbírású 
zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú, és 
50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, 
alkalmanként legfeljebb 0,5 m3 mennyiség-
ben szállítja el az ingatlan elől. A nem meg-
felelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül 
kihelyezett ágnyesedéket a társaság nem 
szállítja el. A meghirdetett gyűjtési napon 
kívül a kommunális hulladékszállítás napján 
is elviszik a zöldhulladékot, amennyiben az a 
cég emblémájával ellátott többlethulladékos 
zsákban van kirakva, melyet külön meg kell 
vásárolni. A komposztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a közterületet ne szeny-
nyezze, a zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN 
június 5.  

KÖRNYÉN május 29., június 26.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladék gyűjtése 
– Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
két alkalommal, az adott gyűjtési napokon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelyezett 
műanyag, fém és papír hulladékot. A házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincs 
mennyiségi korlátja, a szelektív hulladékgyűj-
tési napokon a meghatározott rendszerezési 
feltételekkel megkötés nélküli mennyiségben 
helyezhető ki a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN 
május 24., június 14. és 28. 

KÖRNYÉN  
május 30., június 12. és 26.

BORVERSENY!

Idén május 26-án 9 órától rendezik 
meg a Les-hegyen Környe hetedik 
borversenyét a Bella pincénél.  
A mintákat előző nap, május 25-én 
15 és 20 óra között lehet leadni a 
helyszínen. 

ORBÁN NAP

A Les-hegyi Szőlősgazdák, vala-
mint Környe Község Képviselő-tes-
tületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága idén is 
megszervezi a már hagyományos 
Orbán napi ünnepséget a Les-he-
gyen található Orbán Szobornál. 

A rendezvény május 27-én, vasárnap 
17 órakor kezdődik. A résztvevők 
a megnyitó után ezúttal is borral 
köszöntik az Orbán Szobrot, majd a 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport, az általános iskola 
néptánc tanszakos diákjai, a Német 
Nemzetiségi Dalkör műsora, a borver-
seny eredményhirdetése, s végül a 
hagyományos pogácsás borkóstolás 
következik. A szervezők sok szeretettel 
várják a környeieket az Orbán napi 
programra! 

Kerékpáros  
ügyességi verseny

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
szervezői június 9-én, szombaton 
10 órától kerékpáros ügyességi 
versenyre hívják és várják a gye-
rekeket, hogy a nyári szünet előtt 
felkészüljenek a balesetmentes 
közlekedésre. A fiúk, lányok az 
ügyességi feladatok mellett KRESZ 
tesztlap kitöltésével az elméleti tu-
dásukat is csiszolhatják. Nevezni 
a verseny helyszínén, az általános 
iskola hátsó sportudvarán lehet 
saját kerékpárral, gyülekezés 
9.45-kor.

Pünkösdi Vigasságok
A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe szeretettel meghív 
mindenkit a 2018. május 20-án (va-
sárnap) 16 órától tartandó Pünkösdi 
Vigasságokra!

Program:

16 órakor májfadöntés a Közösségi és 
Tájház udvarán, majd zenés vonulás a 
Művelődési Házhoz, ott májfadöntés.
Kultúrműsor a Főtéren a Hagyomány-
őrző Német Nemzetiségi Gyermek-
csoport, a Német Nemzetiségi Dalkör, 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc 
tagozata részvételével, azt követően ze-
nés délután és táncház a Vértes Express 
zenekarral.Belépődíj nincs! Mindenkit 
szeretettel vár a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe!

Erdélytől Indiáig
„A Himalája magyar remetéje – Kőrösi 
Csoma Sándor útján Erdélytől Indiáig” 
címmel tart előadást dr. Kubassek 
János, a Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója május 25-én 17 órától a 
környei Művelődési Házban. 

Kőrösi Csoma Sándor, a legnagyobb 
magyar világvándor olyan gazdag 
szellemi örökséget hagyott ránk, amely 
ma is népeket és kultúrákat köt össze.  
A szegény székely család fia küzdelmei 
és életpéldája a hétköznapokban is 
ösztönző erőforrást jelent. Az előadáson 
dr. Kubassek János felidézi a székelyek 
szentjeként tisztelt világvándor utazá-
sait és munkásságát a bölcsőhelytől, 
a háromszéki Csomakőröstől a sírig, az 
indiai Dardzsilingig. A vetítés során az 
ázsiai vándorlás számos állomása is 
megelevenedik.

Programok


