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Trianonra emlékeztünk
A történelmi Magyarország hiteles térképe Környén a Trianoni 
Emlékmű alapja, talapzata, amely érzékletesen mutatja be a 
széttöredezettségét. Az alkotó M. Nagy József az alapon egy 
nagy oszlopot helyezett el, amin a Szent Korona ábrázolása 
látható. Az oszlop négy oldalára a négy világtáj felé fájdalmas 
asszonyokat faragott, hogy ez a fájdalom mindig is emlékeztes-
sen bennünket arra, hogy a politika szét tud szakítani embereket, 
de nemzetet nem.

A tavaly nyáron felállított és felszentelt Trianoni Emlékműnél 
június 2-án, két nappal az évforduló előtt gyűltek össze 
emlékezni, hogy soha ne feledjük Trianon békediktátu-

mát, Trianon bűnét.

Játékból és maciból sohasem elég... Rubindiplomást is köszöntöttek

Két korosztályban versengtek

Õ 2. oldal
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Trianonra emlékeztünk
…folytatás az első oldalról.

A Történelmi Vitézi Rend Komárom-
Esztergom megyei Székkapitány-
ság Környei csoportjának tagja, 

nemzetes Dr. Árendás József idézte fel a 
magyar történelem gyászos napjához 
vezető utat, gróf Apponyi Albert kényszerű 
tudomásulvételét, s máig idézett szavait: 
Önök most megásták Magyarország sírját, 
de Magyarország ott lesz a temetésén 
mindazon országoknak, amelyek most itt 
megásták Magyarország sírját.

Az aláírási aktusra végül 1920. június 
4-én, a Nagy-Trianon palotában került 
sor, ahol két teljesen súlytalan politikus, 
Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd 
írta alá a trianoni békediktátumot, ezzel 
szentesítve a történelmi Magyarország 

szétszakítását. A Magyar Királyság lakóinak 
száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. 
A békeszerződés eredményeképpen a 
Magyar Királyság elveszítette területének 
több mint kétharmadát, a termőföld 61,4, a 
faállomány 88, a vasúthálózat 62, a kiépített 
utak 64,5, a nyersvas 83, az ipartelepek 
majdnem 56, a hitel- és bankintézetek 67 
százalékát.

A Trianoni békeszerződés gazdasági-
társadalmi hatásait tekintve a magyar 
történelem legsúlyosabb tehertétele volt, 
mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is 
minden magyar állampolgárt nemzeti, val-
lási és politikai hovatartozás nélkül. Trianon 
azóta is a magyar nemzet örökös gyásznap-
ja – fogalmazott Dr. Árendás József.

Halló magyar! Hol vagy? Felelj! Halló 
magyar! Hallasz? Felelj! Bármerre vitt a sors, 
hív az ősi föld Zászlója még ma is piros-fe-

hér-zöld! Halló magyar! Kárpát felelj! Halló 
magyar! Erdély felelj! Bármerre vitt a sors, hív 
az ősi föld szívedben megmaradsz piros-fe-
hér-zöld! – szólt a Magyarok Világhimnusza 
a Tardoskeddi Férfikórus előadásában, 
Szántó Csongor pedig Juhász Gyula versé-
vel emlékeztetett: …nem lehet feledni, nem, 
soha, hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
hol királyokat koronáztak egykor, s a legna-
gyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, 
de lesz még egyszer Magyarország! És nem 
lehet feledni, nem, soha, hogy a mienk volt 
legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok 
éke, és mienk volt a legszebb kék szalag, az 
Adriának gyöngyös pártadísze!...”

A rendezvény zárásaként az emlékműnél 
a jelenlévők – miként a diktátum kihirdeté-
sekor is történt – a templom harangjának 
zúgása közben helyezték el a kegyelet és 
emlékezés virágait.

Rubindiplomást is köszöntöttek
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde kollektíváját, köztük a 
nyugalmazott munkatársakat is köszöntöt-
te június 11-én Pedagógusnap alkalmából 
a Közösségi és Tájházban Beke László 
polgármester az önkormányzat, valamint 
a két intézmény Szülői Munkaközössége 
nevében.

K özségünkben pontosan 10 eszten-
deje hagyomány, hogy Pedagógus-
nap alkalmából az önkormányzat 

a szülői munkaközösségekkel közösen 
köszönti a két intézmény kollektíváját, 
nyugalmazott és technikai munkatársait, 
egyszóval mindenkit, aki a faluban részt 
vesz, vagy egykor részt vett az oktató, ne-
velő munkában.

Az üstökben illatozó csülkök körül is egy 
évtizede szorgoskodik Pákozdi Ferenc 
alpolgármester, miközben ő most is szívét-
lelkét beleadva ízesítette a hagyományos 
menüt, az ünnepségen a Német Nemzeti-
ségi Hagyományőrző Gyermekcsoport, a 
3.a-s kisdiákok és Tompos Diána vették át a 
főszerepet: verssekkel, tánccal, énekekkel, 
körjátékokkal, csengettyűszóval, gitármuzsi-
kával ajándékozták meg az ünnepelteket.

A mai nevelő feladata óriási: felszaba-
dítani a lélek minden képességét. Kemény 
Gábor gondolata olvasható azon az 
emléklapon, melyet Pedagógusnap alkal-
mából nyújtott át Beke László polgármester 
a falu képviselő-testülete nevében a két 

kollektíva részére. Nincs könnyű dolga az 
alkotó embernek, de a pedagógusnak, 
óvodapedagógusnak még nehezebb. 
A kőműves elkezd dolgozni, egy év alatt 
elkészül a gyönyörű ház, látja, mit terem-
tett. Vagy vegyük a szobrászművészt, aki 
megfaragja, és ott a kész csoda. Ez a 
gyerekeknél nem így működik… Amikor 
elköszönnek az iskolától, nem is tudják, mit 
kaptak. És eltelik néhány év, egy évtized, 
visszacsengenek mondatok, mentalitások, 
emberi tartások, ráébred arra, hogy meny-
nyivel gazdagodott az óvodában, az alsó 
tagozaton, és a felsőn. Most azért vagyunk 
itt, hogy elhangozzék, mennyire fontos ez a 
munka, és köszönjük szépen mindenkinek, 
a segítőknek is! – fogalmazott, egyben 
kérte, hogy a következő nemzedékek igaz 
emberré válását is segítsék, mert ez az 
igazi érték.

Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy 
a csillag megy az égen, úgy érdemes – 
ezzel az idézettel már a Rubindiplomás 
Molnár Lászlónét köszöntötte a polgár-
mester, épp Marika néni egykori asztaláról 
citálva, hiszen kollégaként nap, mint nap 
olvashatta, s munkáját végezve ébredt rá 
a hatalmas igazságtartalmára.   

Marika nénit tanítványai iránti szeretetet, 
tanítás iránti elkötelezettsége, tanár társai 
iránti kollegialitása valódi példaképpé 
tették a környei pedagógusok körében, Én 
magam 20 éve ismerem, de sokan vannak 
itt a teremben nálam szerencsésebb em-
berek is, akik aktív korszakából ismerhetik, 

hiszen többen nemcsak tanítványai, de 
kollégái is voltak – hangzott el Magyarits 
Katalin intézményvezetőtől. Az iskola kol-
lektívája a 70 éve megszerzett diplomát 
elismerő díszoklevél átadása mellett ked-
ves időutazásra is hívta nemcsak Marika 
nénit, hanem a pedagógusokat is, hiszen 
Trézlné Staudinger Csilla igazgatóhelyettes 
a levéltárban kutatva fedezte fel azt az 
1966 májusában kelt minősítést, amely 
két évvel azután készült, hogy a környei 
iskolába került, s máris kiemelte kiváló beil-
leszkedését, a kollégákkal folytatott őszinte, 
nyílt beszédét, értékes hozzászólásait, kö-
vetkezetes, felelősségteljes osztályfőnöki 
munkavégzését.

A köszöntők, köszönetüket kifejezőkhöz 
csatlakozott Dr. Beke Ernő valamikori iskola-
igazgató, tanácselnök is, aki – mint mondta 
– elsősorban édesapaként, nagyszülőként 
mond köszönetet Marika néni, a „lámpás” 
számára. 

Nagyon jó kartársaim voltak. Mindig 
mondtam, hogy ők olyan jó nevelők, velük 
még az iskolát is odébb lehetne húzatni, 
csak megfelelő hangon kell beszélni velük. 
Nagyon jó volt itt. Segítettük egymást, ha 
tudtuk. Ha nem tudtunk, nem segítettünk, 
de nem is ártottunk – idézte fel a környei 
éveket a Rubindiplomás Molnár Lászlóné, 
akinek mindig is egyetlen vágya volt: az, 
hogy gyerekeket taníthasson. 

(Molnár Lászlóné, Marika néni múltidéző, 
emlékező gondolatait a Környei Hírhozó 
júliusi számában olvashatják.)

Megyei Atlétika  
Diákolimpia: BRONZ

A városi at-
létika Di-
ákol im -

pián a 2. korcso-
portos fiúk első 
helyezést értek 
el, így a megyei 
D i á k o l i m p i a 
volt a követke-
ző próbatétel a 
Kisfaludy Mihály 
Általános Isko-
la és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
tanulói számá-
ra. A versenyt május 9-én rendezték meg a tatai Edzőtáborban.  
A megyéből a hat legjobb iskola tanulói mérhették össze gyor-
saságukat, ügyességüket, kitartásukat. A fiúknak két ügyességi 
számban, kislabda hajításban és távolugrásban, és két gyorsasági 
futószámban, 60 méteres síkfutásban és 4×100m-es váltófutásban 
kellett teljesíteniük. A csapat a tatai Vaszary és a dorogi általános 
iskola mögött a harmadik helyen végzett, maga mögé utasítva a 
tatai Kőkuti iskolát, a komáromi intézményt, és a tatabányai Dózsa 
György sportiskolát. Borka Zsombor egyéni összetettben bronzér-
met szerzett, felkészítőjük Slezákné Demeter Éva volt.

A megyei döntőben  
is helytálltak

A környei is-
ko l a  3 - 4 . 
korcsopor-

tos diákjai Pulayné 
Fekete Magdolna 
felkészítésében vet-
tek részt a városi 
és megyei atlétika 
megméret tetése-
ken. Április végén, 
a  Ta t a b á n y á n 
megrendezett vá-
rosi Diákolimpián 
60 méteres síkfutásban második helyezést ért el Chnupa Vivien 
és Kohl Dániel, Köpe Adrienn 7. lett. Vivien kislabda hajításban 
aranyérmet szerzett, Varga Richárd negyedikként, Alapi Krisztián 
ötödikként zárt. Dániel távolugrásban bronzérmet szerzett, ugyan-
ebben a számban Balaskó Patrik negyedik lett. Az eredményeik 
alapján Chnupa Vivien, Kohl Dániel, Balaskó Patrik vehetett részt 
a megyei döntőn, amit végül Dánielnek betegség miatt ki kellett 
hagynia. A Tatai Edzőtáborban zuhogó eső várta a sportolókat, a 
környei diákok így is remekül helytálltak. Chnupa Vivien 60 méter 
síkfutásban és kislabda dobásban ezüstérmet szerzett, Balaskó 
Patrik távolugrásban 4. helyezést ért el, csupán 9 centiméterrel 
maradt el a dobogós helyezéstől.

Pünkösdi vígasságok
A környei Pünkösdi Vígasságok június 9-én immáron hagyományosan 
a Közösségi és Tájháznál vették kezdetüket, ahol Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, majd a Német Nemzetiségi Dalkör nótáit, a Szivárvány 
Táncegyüttes és a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek-
csoport táncait követően a Vértes Expressz muzsikájára döntötték 
ki a májfát hagyományőrző környei férfiak. 

B ár semmilyen népszokáshoz nem fűződik, a májusfáról a 
legkisebbek ezúttal is szorgalmasan gyűjtögették a színes 
szalagokat, ezt a hagyományt ők teremtették meg három 

esztendeje, amikor felfedezték, milyen díszesek a kis copfocskákon, 
az ingecskék hajtókáin. 

Ezt követően indult a zenés felvonulás a Művelődési Ház elé, ahol 
a férfiak percek alatt emelték ki és fektették el a májfát, hogy a 
gyerekek, felnőttek újabb szalagokat gyűjthessenek emlékbe, majd 
következhetett a mulatság a főtéren, ahol a tikkasztó hőség ellenére 
szép számmal gyülekeztek a pünkösdi vígasságok hírére.

Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy 
nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni 
a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét 
utáni ötvenedik nap. A lányok és asszonyok régen ezen a napon 
bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint 
a bal vállukra kanyarították, a férfiak felöltötték ünneplőjüket. Ha a 
pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt vettek, általában 
közös táncmulatság zárta a napot, mint ahogy a mi ünnepségünket 
is zárja, kezdődjék a mulatság! – köszöntötte a vendégeket Tirhold 
Kármen, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, s ajánlotta figyelmükbe 
a fellépő Hagyományőrző Gyermekcsoport, a Környebányai Magyar 
Dalkör, a Szivárvány Táncegyüttes és a Német Nemzetiségi Dalkör pro-
dukcióit. A májfadöntést és műsort idén is Pünkösdi batyus-bál követte 
a főtéren, a talpalávalóról, mulatságba érkezők szórakoztatásáról a 
Vértes Expressz zenekar gondoskodott.

Borral öntözték Orbánt
Környén 1996, a Glász József által faragott szobor elkészülte óta szer-
vezi meg minden esztendőben a Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint 
a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága az Orbán napi 
ünnepséget a Les-hegyen, június 2-án tehát már 24. alkalommal 
gyűltek össze a gazdák, vendégek, hogy Orbán napját és a szentet 
köszöntsék.

A népszoká-
sok szerint, 
ha Orbán 

megvédte a sző-
lőt a fagytól, akkor 
szobrához, vagy a 
neki szentelt kápol-
nához bort vit tek 
köszönetképpen. 
Ellenkező esetben 
azonban szokás 
volt úgy elégtételt 
venni az Orbán 
napi fagyokért, hogy akár meg is vesszőzték vagy kövekkel megdo-
bálták a szent szobrát – hangzott el az ünnepség kezdetén Vadász Éva 
bizottsági elnöktől, ám arra, hogy idén bort, vagy vesszőzést érdemel-e 
a szent, még egy kicsit várni kellett.

Az ünnepi műsort hagyományosan a Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport nyitotta. Az apróságok, mind minden 
rendezvényen elragadtatott mosolyt csaltak az arcokra, majd kö-
vetkezett a Szivárvány Táncegyüttes Hétszínvirág csoportja azzal a 
rábaközi koreográfiával, amelyet első alkalommal a táncegyüttes 
fennállásának 25. jubileumát ünneplő rendezvényen mutattak be, 
végül a Német Nemzetiségi Dalkör fakadt dalra, csokrukat stílszerűen 
bordallal zárva.

Szent Orbán pápa nézz reánk, őrizd meg nékünk a határt. Védel-
mezd őt a nagy fagytól, és termését minden bajtól. A szőlő összes 
fajtáját, zöld hajtásának virágját, szép fürtjeinek nagyságát, édes 
levének jóságát. Óvjad a szőlőhegy levét, minden cseppjének 
értékét, melynek áldása emberé, dicsősége Istené – hangzott el 
Wéber István szőlősgazdától az a fohász, melyet 2005-ben a Baji 
Egyházközség tagjai fogalmaztak meg a Győri Egyházmegye 
engedélyével. A gazda úgy vélte, hogy a szent idén jól végezte a 
munkáját, mert a környei szőlősterületet megvédte a fagytól, ezért 
megérdemli, a borral öntözést, ám hozzátette: bármennyire is ara-
nyat ér a májusi eső, ha sok van belőle, az sem jó. Tehát továbbra 
is fohászkodnunk kell, hogy a későbbiekben is óvja, védje a Szent 
a termést – fogalmazott.  

A pogácsázással, vidám, jó hangulatú borozgatással, beszélge-
téssel záruló rendezvényen elhangzott, hogy a már hagyományos 
borversenyre idén egy későbbi időpontban kerül sor, a programról a 
szervezők természetesen értesítik az érdeklődőket.
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Balett évzáró
2018 őszén még igencsak megilletődve érkeztek az egészen 
aprócska lánykák a környei Művelődési Házba Lóczi Kinga tánc-
pedagógus kedves, balettre invitáló szavára, a június végi évzárót 
pedig már szinte kis művésznőkként várták nagy izgalommal, 
hiszen az eddig tanultakat kis koreográfia keretében, szép ruhá-
ban, gondosan elkészített frizurával és sminkben mutatták be. 

A környei balett csoport 12 fővel zárta az évet, a rendez-
vényt vendégfellépőként színesítették a tatabányai Vértes 
Agorájából a 6. osztályos Silhouette balett növendékei 

a Barátság, az oroszlányi Silhouette balett táncosai pedig a 
Párhuzamos horizontok című koreográfiával. A Lóczi Kinga által 
alkalmazott Berczik Sára féle esztétikus testképzés célja az óvo-
dás gyermekeknél a testérzet, az irányok megtanulása, a közös, 

egymásra figyeléssel járó „munka”. A gyerekek, Bálványos Zita, 
Divos Ajnácska Lili, Hartmann Dóra, Iván Eszter, Licul-Kucera Lili, 
Mátyók Zsófia, Murcsik Emma, Nagy Dorina, Pirityi Eliza Eszter, Tóth 
Fazekas Boglárka, Tóth Lili és Umführer Lívia az évzáró emléklap 
átvételével nyárra elköszöntek a balettcipőktől, a következő évre 
beiratkozókat Lóczi Kinga szeptember 10-én 16 órakor várja a 
Művelődési Házban.

Játékból és maciból sohasem elég...
Minden gyereknek van kedvenc játéka. Aki-
ket nagyon szeretnek, mindenhova maguk-
kal visznek, éjszakánként együtt alszanak, 
előtte közösen hallgatják az esti mesét. De 
egy idő után ezek a játékok a sarokba ke-
rülnek, vagy a garázsban porosodnak, mert 
a gyerekek megnőttek, és más érdekli őket.

D e! Hiába leszünk felnőttek, egy részünk 
mindig is hiányolni fogja a gyermek-
kort, ezért őrizzük meg azokat az 

emlékeket, amelyek erre a boldog, gondtalan 
időszakra emlékeztetnek bennünket, s mosolyt 
varázsolnak arcunkra – ezekkel a gondolatok-
kal ajánlja Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros 
a „Játékból és maciból sohasem elég...” című 
kiállítását, melynek létrejöttét már jó ideje ter-
vezgette. Kezdeményezését számosan, és nagy 
örömmel támogatták, a féltve őrzött kincsek kö-
zött 80 éves baba, 100 esztendős mesebögre is 
volt, s megannyi retró játék. A tárlat részét képezi 
Staudinger Ágota gyűjteménye, a Mackó-világ 
is, lakóinak száma eléri a 150-et. Ágota főiskolás 

kora óta gyűjti a macikat, a teljes gyűjteménye 
el sem fért a macisarokban. Több hasonló is 
van közöttük, de vannak nagyon régiek, kicsit 
kopottak, foltosak, félszeműek, egyediek: kicsik, 
aprók és nagyok, ruhában és anélkül, sportosak 
és lustácskák, kávézók és olvasgatók. A Községi 
Könyvtár kiállítása, a játék és maci sarok június 
30-áig várja a környei Művelődési Ház előte-
rében a gyerekeket és az örök gyermeklelkű 
felnőtteket.

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a 
létrejöttében és ideiglenesen a könyvtár 
rendelkezésére bocsátották emlékeiket, 

melyek már ritkaságszámba mennek:

László Mártának, aki édesanyja kb. 80 éves 
babáját, Rizing Istvánnak és Krisztinának, 
akik 55 éves brummogó macijukat, babáját, 
golyós számológépét és régi játékzongoráját, 
Wicha Lajosnénak, aki 60 éves mackóját, 
Pablényi Lászlónénak, aki 61 éves mackóit, 
igencsak a kezdetekből, Czettis Éva néni, aki 

sárga maciját és mókusát, Varga Katinak és 
családjának igazi retró játékait, a rollerozó 
bohócot, a xilofont, a pénztárgépet, telefont, 
furulyát, fa-kacsáját és a még most is sokat 
emlegetett Moncsicsit és néger babát, nem 
utolsó sorban „hatalmas” Micimackóját, 
Odlerné Takács Zsuzsának és családjának, 
aki különleges porcelánfejű bohócait, 
nyelvöltögető babáját, Hajma Péternek, aki 
gyermekkori állatkáit, Zsizsi nevű zsiráfját, 
dörmögő maciját, a hasaló barna macit, 
a fekete-fehér mackót, a felhúzható-zenélő 
kutyust, az autóverseny-pályát és a társasjá-
tékokat bocsátotta rendelkezésünkre.

Nagyon örültem, hogy felhívásomat el-
fogadták és felajánlásaikkal pártfogolták 
ötletemet. A játék-babakocsi és pólyás baba 
már betöltötte 60. életévét, és bizony, ahogy 
rajtam (mert az enyémek), rajtuk is fogott az 
idő vasfoga, és sajnos a por is. De azt hiszem 
többünkben is felidéz boldog emlékeket, 
ezért gondoltam, hogy a kiállításon a helye.

Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Ötödik éve köszöntik közösen a nyarat
Nagyjából másfélszáz ven-
dég érkezett a környei Műve-
lődési Házba május 30-án az 
Idősek Napközi Otthonának 
nyárköszöntő rendezvényé-
re a kistérségi társuláshoz 
tartozó otthonokból, klubok-
ból Tatabányáról, Tarjánból, 
Vértesszőlősről és Vértes-
somlóról. A szép korúak 
kistérségi közös nyárköszön-
tő programjának alapjait 
2014-ben tették le Környén, 
s akkor még kicsit aggódtak 
a siker miatt, mára azonban 
csak az időjárás okozhat fej-
törést a szervezők számára.

T avaly a program kezdete előtt 30 
perccel „szakadt le az ég”, idén vi-
szont már az előző napokban is bőven 

érkezett a jelzés, hogy az ünnepelt, azaz a 
nyár, még várat magára, így a házigazdák 
nem az otthon gyönyörű tóparti környeze-
tében és a megújult kertben fogadták a 
vendégeket, hanem a Művelődési Házban. 

Később azonban Mecsei Ilonától, a 
Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intéz-
mények igazgatójától elhangzott, hogy 
az óvodások és az általános iskolások kis 
színjátszóinak műsora megérdemelte a 
méltó, színháztermi körülményeket.  

Az eseményt – melyet a járásból érkező 
hölgyek, urak mellett Marx Ernő Tarján, 

Igó István Vértessomló polgármestere, 
Pákozdi Ferenc környei alpolgármester is 
megtisztelt jelenlétével – tehát a gyerekek 
produkciói nyitották. A Napocska csoport 
vidám játékos, dalos, verses műsorával 
varázsolt nevéhez méltó nyarat, az iskolás 
színjátszó szakkörösök pedig meséjükben a 
csodatévő fakérget hívták segítségül, hogy 
a lusta és kegyetlen királyt, a kényeskedő 
úri hölgyeket, ostoba katonákat mindenki 
hasznára változtasson át.  

Bizonyára minden vendégünk nagyon 
várta már a mai napot. Legalább akkora 
volt a várakozás, mint amekkora szeretet-
tel készültek a házigazdák a programra.  
A mai napnak ez a szeretetteli készülődés 

adja meg az igazi értékét, 
s ahhoz, hogy jól sikerüljön 
már csak a nyitot t szívű, 
barátságos résztvevők szük-
ségesek – köszöntöt te a 
vendégeket Pákozdi Ferenc, 
hozzátéve, hogy vélemé-
nye szerint a rendezvény 
sikeréhez minden feltétel 
adot t, amiért köszönet il -
leti az Egyesítet t Szociális 
Intézmények valamennyi 
dolgozóját.

Ha egy barát áll mellet-
tünk, akkor kibírunk és el-
viselünk mindent. A barát 
tenni tud érted: csak egy jó 
szót szólni, vagy kezét nyújt-

ja feléd. Egy jó barát… megfizethetetlen 
ajándék – fogalmazot t Halász-Becker 
Anita, a nappali ellátás vezetője, aki ezzel 
a gondolattal kívánt örömteli pillanatokat: 
az életet nem azok a napok jelentik, ame-
lyek elmúltak, hanem azokat, amelyekre 
emlékezünk. 

A vendégek pedig minden bizonnyal 
évekre megőrzik emlékezetükben a 2019-
es esztendő környei nyárköszöntő rendez-
vényét, hiszen a színpadi produkciók után 
a házigazdák ezúttal is finom falatokkal, 
szívből jövő mosollyal és apró ajándékkal 
kedveskedtek mindannyiuknak, no meg 
jó hangulatú, vidám beszélgetéssel, közös 
tánccal.

A legyek ura
Különleges színházi premier 
várta a környei Művelődési 
Házban a nagyérdeműt június 
3-án. A helyi színjátszó szakkör 
Dallos Zoltán vezetésével és 
rendezésében nem kisebb 
dologra vállalkozott, minthogy 
színpadra vigye William Gol-
ding „A legyek ura” című re-
gényét. 

A darab egy lakatlan szi-
geten játszódik, ahova 
egy csapat gyerek vetődik, miután 

lezuhant a gépük. Szereplőink magukra 
vannak utalva a szigeten, nincsenek fel-
nőttek, így fokozatosan eltűnnek az otthon 
megszokott szabályok és újakat kell hozniuk. 
Ebben az évben nem a mesék világában 
kalandoztunk és a Kisherceg és a Félőlény 

után arra vállalkoztunk, hogy megpróbá-
lunk tükröt állítani a diákoknak, bemutatva, 
hogy a játék meddig játék és bizony komoly 
következményei lehetnek a gyermekek 
közötti kegyetlenkedéseknek és szekálá-
soknak. A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
hatodikos, hetedikes és nyolcadikos tanulóit 

hívtuk meg, de Tatabányáról is 
jött egy osztály és szép szám-
mal jelentek meg felnőtt nézők 
is. A színpadon is többnyire a 
környei iskola volt vagy jelenlegi 
tanulói játszották a szerepeket, 
név szerint: Kocsis Anna, Tisch 
András, Csizmadia Leila, Peredi 
Dóra, Végh Viktória, Jeszenovics 
Viktória, Tóth Kíra, Soós Krisztina, 
Fodor Kinga, Juszkó Léna és 
Végh Adrián. Az előadás át-
kötőit a Ralph-ot megformáló 

Kocsis Anna saját készítésű animációi tették 
még színesebbé. Aki kíváncsi arra, hogyan 
boldogul egy maroknyi gyermek távol a 
civilizációtól egy lakatlan szigeten és mi is 
lesz a sorsuk, a következő színházi évadban, 
ősszel megtekintheti újra, hiszen nagyon 
szeretnénk ismét színpadra vinni.

Tavaszköszöntő dalos találkozó
„Az emberek túl sok falat építenek és túl 
kevés hidat.” Isaac Newton gondolatával 
nyitotta meg május 18-án Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye elnöke a Német Nemzetiségi Dalkörrel 
közösen szervezett Tavaszköszöntő dalos 
találkozót a Művelődési Házban, hozzá-
téve, hogy a rendezvény hidakat épít a 
résztvevők között, de nem csak ebben a 
szűknek mondható körben, hanem sokkal 
tágabb viszonylatokban is. Talán ez a leg-
nagyobb értéke ennek a napnak – vélte.

A boldogságunk kulcsa a saját ke-
zünkben van, gondolatainkban és 
tetteinkben gyökerezik. Mindenki-

nek hozzá kell tennie valamit képességei 
és tudása szerint az egyéni és közös boldo-
gulásunkhoz. És úgy érzem, mindenki hozzá 
is teszi a magáét nem csekély mértékben. 
Fontos megőrizni a hagyományainkat, 
fontos megőrizni az anyanyelvünket, a 
kultúránkat, az irodalmunkat, hiszen ezáltal 
az önazonosságunk válik láthatóvá, és 
tudatosul bennünk, hogy mennyire fontos, 
hogy nemzeti identitásunk megmaradjon 
– fogalmazott az elnök, s azt kívánta a je-
lenlévők számára, hogy még sokáig leljék 

boldogságukat abban, 
amit szeretnek, dalolhas-
sanak a maguk és mások 
örömére.

A műsort első fellépő-
ként hagyományosan a 
Környei Hagyományőrző 
Német Nemzetiségi Gyer-
mekcsoport nyitotta, a 
kis óvodások szereplése 
minden rendezvény üde 
színfoltja és elragadtatott 
mosolyt csal az arcokra. 
Ők jelentik a jövőt, a foly-
tatást, s a reményt, hogy 
a falubeli hagyományőr-
zők törekvései nem hiábavalóak.

A folytatásban két negyedikes kislány 
következett, Pfiszterer Éva egy kis hernyó-
ról mesélt, aki sosem lakott jól, Lein Liliána 
pedig a medve és a tigris barátságáról, 
természetesen mindketten németül.

A program során megőrzött és saját 
gyűjtésű dalokkal érkezett a Felsőgallai 
Énekkar, a szári, tarjáni, végül a házigazda 
Környei Német Nemzetiségi Dalkör Goór 
Józsefné vezetésével: majdnem két órán 
keresztül szóltak a hol vidám és mulatós, 

hol pedig keserédes énekek a színházte-
remben, majd következett a közös nótázás 
az előtérben.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye és a Német Nemzetiségi Dalkör hagyo-
mányosan ízletes vendéglátással fejezte ki 
köszönetét valamennyi fellépő számára a 
részvételért, a felcsendülő víg, vagy éppen 
szomorkásabb dalokért, s hogy őrzik Kodály 
Zoltán szellemiségét: a zene lelki táplálék 
és semmi mással nem pótolható. Aki nem 
él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Negyedszázada a Szivárvány minden színében
Három évtizede indították be a környei 
általános iskolában szakköri formában a 
néptánc oktatást, öt esztendővel később 
pedig megalakult a Szivárvány Táncegyüt-
tes. Azt, hogy napjainkig hány gyermek 
ismerkedhetett meg a gyökerekkel, a 
magyar néptánccal és hagyományokkal, 
megbecsülni is nehéz lenne, az biztos, hogy 
az együttesben generációk nőttek fel. S az is 
biztos, hogy a mára „öregek” tudása, lelke-
sedése, táncszeretete semmit sem kopott, 
hiszen László Márta művészeti vezető hívó 
szavára hónapok óta gyakoroltak, hogy 
ők is színesítsék a születésnapot, melyet a 
Művelődési Ház zsúfolásig megtelt színház-
termében ünnepeltek. 

D e nemcsak az egykori alapító tánco-
sok léptek színre az első invitálásra, 
a Cserszömörce zenekar mellett 

olyan zenészek is, akik a jubileum alkalmára 
frissítették fel zenei tudásukat: Németh Attila 
zenekarához csatlakozott Wéber Imre és test-
vére, Attila, és egyáltalán nem utolsó sorban 
Tisch Ferenc többszörös táncos nagyszülő.

A születésnap egyben az idő megállítha-
tatlan, fájó múlását is magában hordozza: 
a több mint két és fél órás gálaműsor alatt 
a színpad szélén mécses lángja emlékez-
tetett mindazokra a táncosokra, barátokra, 
rokonokra, akik már nem lehetettek részesei 
az ünnepnek.

A sokszínűséget sejtető név magába 
foglalja a sok vidám játékot, éneket, a 
mozgás, a tánc adta lehetőségek tárházát.  
A néphagyományok továbbörökítése, a 
népszokások és őseink szellemi hagyatéká-
nak felelevenítése olyan belső tartalmat ad, 
ami tökéletes normaadó lehet, ha nap, mint 
nap megéljük e csodát. A táncban benne 
van a lehetőség a lelki egyensúly, az önbiza-
lom megtalálására, mely segít átlendülni a 
hétköznapok nehézségein. A táncegyüttes 
az idén 30 éve beindított néptánc szakkör 
akkori 8-9 éves lelkes kis csapatából nőtte 
ki magát. Az akkori alapítók már gyermeke-

ikkel térnek vissza, büszkék, 
hogy bővíthetik a táncosok 
népszerű családját – hang-
zott el a gála kezdetén, s 
kicsivel később egy megle-
petés produkció részeként 
valóban közös tánccal 
léptek színre egészen apró 
gyerekek is anyukáikkal, 
apukáikkal, testvérekkel, 
unokatestvérekkel.

Táncban felnőni – hat 
éve egy koreográfiát neve-
zett így el László Márta, s a két szó a születés-
napi rendezvényen is visszaköszönt, hiszen a 
valamikori táncosok és a vendégek fotókon, 
video felvételeken láthatták viszont a kezdő 
lépéseiket, s minden bizonnyal azt kívánták a 
mostani kezdők, a még óvodás apróságok 
számára, hogy évek, évtizedek múlva ők is 
ugyanolyan szeretetteljes érzéssel idézzék 
meg táncos, „filléres” emlékeiket. 

Kicsi vagyok én, majd megnövök én – 
szólt az óvodások talpalávalója, majd a 
kisiskolás Napraforgó csoport táncosai 
egyenesen a „Kispirityi faluvégről” érkeztek a 
színpadra, míg a Hétszínvirág Rábaközbe, a 
Szanyi kiskocsmába repítette a vendégeket.  
A folyamatos vastapssal kísért repertoárban 
szerepelt Kalocsa környéki, felcsíki, visai, 
moldvai táncok, széki tempó, a jubiláló tán-
cosok a 70-es évek retro csángó táncházát 
is a színpadra varázsolták, s minthogy vala-
mikor a népszokások felelevenítése miatt 
főként német nemzetiségi táncokat adtak 
elő, nem maradhatott el a kalapos polka és 
a molnártánc sem.

Bár a néző úgy érezhette, hogy a szivár-
vány minden színétől pompázott a műsor, a 
szerkesztése László Mártának, a táncegyüt-
tes alapítójának bizony sok fejtörést okozott, 
hiszen lehetetlen mindazt egyetlen estén 
bemutatni, ami örömöt jelentett a szeptem-
bertől táncoló kilencven gyermeknek, s a 
25 év táncos emlékeit. Generációk nőttek 
fel gondoskodó keze alatt, s ha minden év-

ben „csupán” 3-4 új koreográfia készült, az 
közel száz verítékes munkával begyakorolt 
táncot jelentett a negyedszázad alatt. Keltai 
Gábor táncpedagógus 14 évig tanított az 
iskolában időközben beindított művészeti 
tagozaton, tanított Jocha István és neves 
vendégoktatók, koreográfusok egész sora 
is segítette a munkát fennállásuk óta: Gá-
bor Klára, Szegvári Ildikó, Gyurkó Erzsébet, 
Velner Klára, Túri György, Maknics Gyula 
Csaba, Csitei Gábor, Vastag Richárd, s az 
idei tanévben Jakab András és párja, Ke-
lemen Petra Piroska. 

A Szivárvány Táncegyüttes és a Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola elmúlt 25 éve 
szorosan összefonódott, mind a vezetőjük, 
László Márta, mind az együttesben táncoló 
egykori és mostani diákok személyében. 
A szivárványosok fellépései az iskolai és 
községi ünnepségeken, a különböző ver-
senyeken, családi napokon, minden alka-
lommal öregbítették az iskola jó hírnevét is 
– gratulált a jubileum alkalmából az iskola 
valamennyi dolgozója nevében Magyarits 
Katalin intézményvezető, valamint a művé-
szeti iskola részéről Trézlné Staudinger Csilla 
és Horti Károlyné igazgatóhelyettesek, Beke 
László polgármester pedig a Szivárvány 
Táncegyüttes élén végzett negyedszáza-
dos közösségteremtő, hagyományszervező 
munkáért nyújtott át elismerő oklevelet a 
művészeti vezető számára a záró, közös 
örömtáncot követően.

„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.” 

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

90 esztendős
Nagy István (június 8.)

85 esztendős 
Bucsuházi Lászlóné sz. Gergácz Anna (június 5.)

80 esztendős 
Mátyás Jánosné sz. Németh Edit (június 12.) 

Marian Katalin sz. Illi Katalin (június 26.)
75 esztendős 

Golda Jánosné sz. Linczmaier Erzsébet (június 1.)
70 esztendős 

Klaedtke-Tschudi Christina (június 3.) 
Lincmajer József (június 13.) 

Ilyés Imréné sz. Németh Ilona (június 14.) 
Keszler Sándorné sz. Tóth Anna (június 20.) 
Erl Péterné sz. Wéber Magdolna (június 21.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három kisfiúval 
gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Galler Péter és Szakállas Petra  
kisfiát Pétert,

Kiss Tibor Tamás és Krivanek Tünde Erzsébet  
kisfiát Kornélt,

Szilágyi Renátó és Jozefik Vanessza  
kisfiát Vendelt.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, 
 boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei 
számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik 
a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti 
fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha 
már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szak-
mai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja 
a részére elkülönítet t pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, 
azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Gyereknap nem csak gyerekeknek
Nem is kívánhattak vol-
na tökéletesebb időt a 
környei Gyermeknap szer-
vezői, akik június 1- jén 
több helyszínen, változa-
tos programokkal, ízletes 
frissítővel és finomságok-
kal, s rengeteg kézmű-
ves technikával, játék-
lehetőséggel várták az 
apróságokat, szüleiket, 
nagyszüleiket.  

A környei Gyermek-
nap hagyományo-
san a Művelődési 

Ház, a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde, a Községi Könyv-
tár közös rendezvényeként 
csalogatja az ünnepelteket, s mára a 
Vöröskereszt környei alapszervezete is 
gyarapítja a szervezők sorát, hiszen im-
máron harmadik esztendeje színesítik a 
programkínálatot homokkép készítéssel és 
a vitaminbevitel jegyében gyümölccsel. Az 
aktivisták előző nap huszonöt kilónyi gyö-
nyörű és zamatos epret gyűjtöttek össze, így 
a lurkók az óvodapedagógusok készítette 
lekváros, nutellás, fahéjas, kakaós palacsin-
ta, no meg a „Süssünk, főzzünk valamit” 
Klub süteményei mellé a gyümölcsből is 

bőségesen válogathattak, s meg is tették, 
hiszen a rengeteg finomság alig két és fél 
óra alatt mind elfogyott.

A gyerkőcök körében töretlen népszerű-
ségnek örvend az arcfestés és a homok-
kép készítés, ez utóbbiból pontosan 130 
sablont színeztek meg homokkal a délután 
folyamán saját fantáziájukat megmozgat-
va az apróságok, de hasonló ütemben 
fogytak az alapanyagok, kartonpapírok, 
ragasztók, festékek, hurkapálcikák, egé-
szen apró és nagyobb méretű gyöngyök 

is a kézműves szigeteknél. 
A Csiri-Biri Játéktár nagy-
méretű fajátékai ismét 
bizonyították, hogy min-
den felnőttben ott lapul a 
gyermek, s hogy a közös, 
élmény dús játékhoz egy-
általán nem szükséges 
még áram sem, a kreatív 
játszószerek mellett ele-
gendő akár pár zokniból 
készült labda, fakorong, 
üveggolyó, vagy éppen 
konzerves doboz.

„Nem azért felejtünk el 
játszani, mert megöreg-
szünk, hanem attól öreg-
szünk meg, hogy elfelej-
tünk játszani…” – George 

Bernard Shaw gondolatából kiindulva 
bátran kijelenthető, hogy a Csiri-Biri já-
tékok még a nagyszülők játékkedvét is 
meghozzák.

A gyerekek természetesen a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde udvarán is válogat-
hattak a játékos elfoglaltságok között, a 
program zárásaként pedig birtokba vet-
ték a főteret, ahol 17 órától a Zene-Bona 
Társulat interaktív gyermekműsora vette 
át a főszerepet, s aratott az ünnepeltek 
körében hatalmas sikert. 

Két korosztályban versengtek
A Magyar Országos Horgász Szövetség fő 
támogatásának köszönhetően két korosz-
tályban hirdetett gyermek tagjai részére 
versenyt május 25-ére a Környei Horgász 
Egyesület, az apróságok már a reggeli gyü-
lekezésnél ámultak az ajándékok sokasága 
láttán, s természetesen valamennyien azzal 
a gondolattal telepedtek ki a tó partjára, 
hogy de jó is lenne az egyiket megnyerni. 

A korábbi napok rendkívül kellemet-
len időjárása sokakat elbizonyta-
lanított, így a nevezési határidőig 

22 név került listára, ám ők döntöttek jól, 
hiszen nemcsak rengeteg felszerelés, de 
ragyogó napsütés, a verseny végén pedig 
még lángos is várta a kicsiket, szüleiket, 

nagyszüleiket. A horgászszerencse ezúttal 
nem igazán szegődött a gyerkőcök mellé, 
a verseny déli zárásakor nyolcan is üres 
szákjuk mellett búslakodtak, ugyanakkor 
még azok is izgatottan várták a mérlege-
lést, akiknek egyetlen pár dekás halacska 
akadt horogra. Sőt, a legfiatalabb, a mind-
össze öt esztendős Ács Haffner Noel a társai 
örömére a vödrében egy kecskebékát 
őrzött, ami pillanatok alatt hihetetlen nép-
szerűségre tett szert a gyerekek körében.

A 22 nevező által kifogott halmennyiség 
súlya nem érte el a 10 kilót, a felsősöknél 
mégis csupán pár dekán múlt az elsőség.  
Az eredményhirdetéskor Török Mihály elnök 
az alsó tagozatosok közül Hamburger István-
nak (58 dkg) nyújtotta át a harmadik helye-

zésért járó ajándékokat, második lett 1,16 
kg-al Jeszenovics Balázs, első a 6 éves Juhász 
Gergely, ő összesen 1,58 kilónyi halat fogott 
ki. A 10-14 éves korosztályban Hornyák István 
(74 dkg) állhatott a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára. Második helyen végzett 
Jeszenovics Róbert (1,62 kg), őt csupán négy 
deka választotta el a legnagyobb kupától, 
amit Nagy Miksa (1,66 kg) vehetett át.

A programot hagyományosan a tata-
bányai Fisch Kft. és Környe Község Ön-
kormányzata is támogatta, így időnként 
bizony elkélt a szülői segítség az első hat 
helyezett ajándékának átvételekor, s Török 
Mihály elnök arra is ígéretet tett, fontolóra 
veszik, hogy a további versenyeket is két 
korosztályban hirdessék meg. 
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Évet zártak az apróságok  
A Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Gyerekcso-
port zsivajától volt hangos 
június 6-án a Közösségi és 
Tájház udvara. A „németes 
ovisok” elől ide bújt el az a 
manó, aki egész évben a 
próbatermük szekrényében 
bujkált, és onnan figyelte 
őket, hogy hogyan táncol-
nak, énekelnek, játszanak. 
A gyerekeknek vidám nyom-
keresős játékot szerveztem, 
amelyben volt lábnyomke-
resés, célba dobás, egyen-
súlyozás, labdavezetés ho-
kiütővel, célba lövés vízipisztollyal, és el-
veszett kincsek keresése. A gyerekek nagy 
örömmel találták meg az akadálypálya 
végén a manót a cseresznyefa ágán ülve.

A játék, és egy kis felfrissülés után 
kis ajándékkal búcsúztattam el 
az óvodából elballagó nagycso-

portos táncosokat. Ebben az évben 8 
kisgyermek hagyja el a csoportot, hiszen 
szeptembertől már iskolások lesznek. Min-
den június egy búcsú a „németes ovisok” 
számára, viszont minden szeptember egy 
új kezdet, hiszen ilyenkor csatlakoznak 
új tagok a középsős csoportokból. Ezt a 
változást éli meg a tánccsoport évről évre, 

ami mindig kihívás a vezető számára, de 
egyben nagy lehetőség is, hiszen minden 
új kisgyerek, egy új élmény, új tapasztalat, 
a szeretetnek egy új forrása és célja. 

A német hagyományőrző óvodás cso-
port állandó szereplője Környe kulturális 
rendezvényeinek. Minden évben részt 
veszünk a szüreti felvonuláson, a Márton 
napon, az Idősek Karácsonyán, a környei 
dalkör rendezvényein, mint például a 
Tavaszváró Dalos találkozón, az Orbán 
napi műsoron, a Pünkösdi rendezvé-
nyen. Két éve ők köszöntik az óvodások 
nevében a pedagógusokat, és három 
éve már saját farsangi bált is szervezünk 
sváb zenekarral, jelmezekkel, tánccal.  

A felsorolásból is látható, 
hogy igen sokat „dolgoz-
nak” ezek a kisgyerekek, 
és igen sok időt és energi-
át fordítanak a szülők is a 
csoportra, amiért a Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe nagyon hálás, 
és mint fenntartó minden 
támogatást igyekszik meg-
adni. Köszönet illeti a környei 
Vackor Óvoda és Bölcsődét 
is, hiszen ők biztosítják a 
helyszínt és a lehetőséget 
a gyerekek toborzására, a 
csoport bővítésére.

Az évzáró programon a családok szá-
mára is köszönetem fejeztem ki, hiszen a 
szülők az ünnepeken, ünnepnapokon is 
önzetlenül, szabadidejüket nem kímélve 
vállalják a fellépésekkel járó előkészülete-
ket, elfoglaltságot. A köszönet virágainak 
átadása után jöhettek a lufik, a közös játék, 
kergetőzés, szaladgálás, majd a hotdog és 
az estébe nyúló beszélgetés. 

Azt mondják az igazi gyerek a nap 
végére koszos, piszkos, sebes és szakadt. 
Nos, ezek a kicsik nagy megelégedésemre 
így mentek haza, a gyerekek, szülők igazi 
közösségi élményekkel gazdagodva bú-
csúztak el az évtől, a programtól.

Krállné Mózer Nikoletta

Felragyog, felvillan, vibrál a fény
Sulyok Teréz festőművész majdnem fél-
száz olaj, akvarell, pasztell alkotásából 
és selyemfestményéből nyílt „Belső fény” 
címmel május 17-én kiállítás a környei 
Művelődési Házban. A Tatabányán élő mű-
vész elmúlt évtizedben született alkotásai-
nak egy részéből összeállított tárlat június 
30-áig tekinthető meg hétköznapokon 10 
és 17 óra között, hétvégén rendezvények 
ideje alatt.

A mit látják, itt minden valóban a 
fényről szól. A külső fény vissza-
adásáról, és a belső fényről, amely 

hangulatokat, érzelmeket, emlékeket vetít 
ki. Intenzív, erőteljes festői világ Sulyok Teré-
zé, amely egy intenzív karakterről árulkodik. 
A művész szívós kitartással épített alkotói 
pályája mellett annyi minden művészi 
tevékenység és szándék bele tud férni az 
életébe: kiállító művész, művészetszervező, 
hazai és nemzetközi művésztelepeket vezet, 
művésztársaságot tart össze, csoportos ki-
állításokat szervez, művészetpedagógiával 
foglalkozik. Kapcsolatot tart fenn a belső 
fénnyel élőkkel – fogalmazott a megnyitón 
Kövesdi Mónika művészettörténész, aki a 
technikák különbözőségét így érzékeltet-
te: a pasztell eleve egy nagyon sajátos 
hordozó, amely bársonyos puhaságával 

álomszerű látványt 
közvetít, párás, lá-
tomás-szerű, elhall-
gatásokra épített 
kompozíciót su -
gall. Az akvarell 
műfaja áll legin-
kább közel a fény 
ábrázolásához, a 
festett felületek ki-
hagyásai a fény 
ragyogásának ad-
nak teret. Sulyok 
Teréz akvarelljein 
nem egyszerűen 
jelen van a fény, hanem felragyog, felvillan, 
vibrál. Az olajfestmények eszközkészlete 
megint csak más, ott a festőkéssel felvitt, 
lendületes gesztusok állnak a kifejezés 
szolgálatában. 

Egy festőnek ez a legnehezebb, beszél-
ni… – kezdte gondolatait az alkotó, aki 
márciusban Magyarkanizsán az olajfest-
ményeivel mutatkozott be, most azonban 
úgy érezte, akkor lesz teljes a róla alkotott 
kép, ha többfajta technikát tár az érdek-
lődők elő. Mint mondta, az elrendezést 
ez nem könnyítette meg, hiszen minden 
technika más-más teret kíván, de végül 
kialakult az összhang a nagyteremben és 

az előtérben. A nagyterem úgynevezett 
fő falán láthatóak az elmúlt esztendőben 
alkotótáborokban készített olajfestményei, 
csendéletek, hiszen – ahogy fogalmazott 
– minden alkotó számára az a legkedve-
sebb, amely legutoljára készült. A kiállított 
művek között megtalálhatóak azok is, me-
lyek a négy őselem, a tűz, a víz, a levegő, 
a föld szimbolikájára épültek, önállóságuk-
ban is egyfajta sorozatot alkotva.

Sulyok Teréz ars poétikája, tudatosan 
vállalt hitvallása: hidat verni a természetből 
a kép felé, a külsőből a belsőbe. A művész 
feladata, hogy a sajátos eszközeivel a lát-
hatatlant láthatóvá tegye.

147-szeres véradót is köszöntöttek
A környei Művelődési Házban tartotta a 
Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Fél-
hold világnapja alkalmából szervezett 
ünnepségét május 13-án a Vöröskereszt 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. 
Az eseményen a kimagasló önkéntes mun-
kát végzők mellett egy olyan véradót is 
köszöntöttek, aki 147-szer nyújtotta karját.

N agy örömmel fogadtuk a hírt, hogy 
az idei ünnepség helyszínéül Kör-
nyére gondoltak. Büszkék vagyunk 

településünkre, és a környeiek mindig 
büszkén mutatják meg az ideérkezőknek, 
hogy milyen szépen fejlődik a falu, hogy 
milyen szép intézmények segítik az itt élők, 
dolgozók és sok esetben a szűkebb térség 
lakóinak mindennapjait. Ami pedig a szép 
környezetet csodálatossá és hasznossá 
teszi az nem más, minthogy a helyiek 
tartalommal töltik meg az intézményeket, 
közösségi tereket. Az egyik ilyen nagyon 
fontos civil szervezetünk a Vöröskereszt helyi 
alapszervezete, létszámát tekintve az egyik 
legnagyobb Környén, egyben a megye 
egyik legnagyobb alapszervezete. És nem 
csupán mérete miatt lehetünk büszkék 
rájuk, hanem az általuk végzett munka és 
szolgálat miatt is – köszöntötte a vendége-
ket az 1.b osztályosok tavaszi verses, dalos 
műsorcsokra után Beke László polgármester, 
kiemelve, hogy a környei alapszervezet az 
elmúlt évben tíz olyan esemény megszer-
vezésében vállalt fő szerepet vagy vettek 
részt közreműködőként, melynek a célja a 
segítségnyújtás volt, legyen szó véradásról, 
jótékonysági gyűjtésről vagy a tagok által 
készített sütemény jótékonysági árusításáról. 
Az aktív felnőtt tagság mellett az általános 
iskoláról is szólt, amely Vöröskeresztes bá-
zisiskola, ezért is játszik fontos szerepet a 
programjaik között az egészségnap, illetve 
a sajnálatos módon bekövetkező természeti 
csapások kapcsán a különböző adomány-

gyűjtési akciók, az ezekben résztvevő diákok 
így is megtanulják, hogy milyen fontos köte-
lességünk a segítségnyújtás – fogalmazott. 
Magyarországon a szervezet több mint 600 
ezer emberhez jut el a helyi igényeken ala-
puló sokszínű és innovatív szolgáltatásokkal, 
melyek hozzájárulnak a biztonságosabb 
és erősebb közösségek építéséhez. Csak 
a megyénkben 73 településen, összesen 
közel 8 ezer tagunk és több száz önkénte-
sünk végzi áldozatos munkáját az elesett, 
bajba jutott embertársaink megsegítése 
érdekében – hangzott el Dr. Bognár Ferenc 
megyei elnöktől, aki az előkelő családból 
származó Henri Dunantról, az alapítóról is 
szólt. Talán sokak számára kevésbé ismert, 
hogy Dunant olyannyira elkötelezte magát 
eszméje mellett, hogy sem a bankházával, 
sem az üzleteivel nem törődött, ideáljai 
valóra váltásáért mindenét feláldozta.  
A világ legnemesebb intézményét életre 
hívó embernek 18 éven át volt otthona a 
heideni szegényház 12-es számú szobája. 
Addig, amíg 1895-ben egy svájci újságíró 
nem írt róla, s akkor az egész világ vissz-
hangzott Dunant nevétől: szegényházban, 
szükségben él a Vöröskereszt alapítója. 
Felébredt a világ lelkiismerete, a szegényház 
fapolcain gyűltek az aranyérmek, diplo-
mák, kitüntetések, az első Béke Nobel-díjat 
Dunant kapta meg 1901-ben. Önök mind 
méltó utódai, s ha most odafentről lát ben-
nünket, akkor minden bizonnyal büszkeség-
gel és megelégedéssel néz le ránk – zárta 
gondolatait az elnök.

A világnapi megemlékezés során Dr. 
Bognár Ferenc elnök és Sipos Andrásné 
megyei vezetőségi tag elismerésben ré-
szesítette azokat, akik segítői, támogatói 
tevékenységüket kimagaslóan végzik. 
A legmagasabb szintű elismerésben, a 
Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés 
Arany fokozatában Bankósné Nyerges 
Lívia részesült. Megyei elismerő oklevelet 

vehetett át Környéről Rácz Béláné, Bogyó 
Antalné, Erdei Józsefné, Wittmann István-
né, Rehoregh Ernőné, Futóné Bánáti Ildikó, 
Budaházi Jánosné, Kaszap-Nagy Dánielné, 
Ferge Jánosné, Dein Andrásné.

Az eseményen a környei alapszervezet 
köszönetét fejezte ki a kerek véradásszám-
mal rendelkező donorok számára. A jubi-
láló véradók között a legtöbbször, hatvan 
alkalommal Beckl Gábor nyújtotta karját, 
félszázszoros véradásáért Kohl Boglárkát, 
negyvenszeres jubilálóként Simon Józsefet, 
Szabó-Kovács Gábort, Szöllősi Ferencet kö-
szöntötte Kissné Ágoston Éva. 30-szor adott 
vért Ifj. Friedrich Gyula és Varga Péter, 25 
alkalommal Czirkosné Lendvai Zsuzsanna, 
20-szor Bagó Csaba, Bordás Karolina, Orosz 
Zoltán, Rák Zsolt, Szaló Zoltánné, tízszer Aradi 
Edina, Fóthi Álmos, Gergely Jánosné, Kis 
József, Kis-Südi Eszter, Magda Istvánné, Ruff 
Zoltán, Szegedi Sándor és Varga-Futó Ildikó.

Kisebb elismerő moraj kísérte Horváth 
Imre köszöntését, hiszen ő 147-szeres vér-
adó, s igaz, hogy ebből 37 ferezis volt, ő 
akkor is 147-szer nyújtotta segítőként a 
karját hangzott el Kissné Ágoston Évától, 
aki az „Add a véredet a gyermekedért 
(is)!” mottójú felhívás győztesének, az ál-
talános iskola 1.b osztályfőnökének, Láng 
Évának is gratulált, hiszen ők bizonyultak 
a legsikeresebb toborzónak: tavaly nov-
embertől összességében 24 donor jelezte 
véradáskor, hogy az 1.b osztályának gyűjti 
a pontokat. A felhívás ugyanis úgy szólt, 
hogy az az osztály, amelynek diákjaihoz 
kapcsolódóan ez év áprilisáig a legtöbb 
szülő, nagyszülő, testvér ad vért Környén, 
100 ezer forint értékű, szabadon felhasznál-
ható ajándékutalványt vehet át májusban. 
Ez a perc érkezett el a megyei ünnepség 
keretében, s mint elhangzott, épp azok a 
gyerekek voltak a legsikeresebbek, akik 
korábban műsorukkal köszöntötték a vö-
röskeresztes önkénteseket. 
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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

Közérdekű információk

Több mint tizenhétezer ügyfél kereste fel személyesen azokat az irodákat, melyek euró-
pai uniós forrás felhasználásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Közép – dunántúli Jogpontok - harmincezer megválaszolt kérdés

finanszírozásával működnek a Közép-dunántúli régió 22 településén. A program célja, hogy erősítse a munkaerőpi-
aci szereplők jogszerű, jogkövető magatartását. A projekt szolgáltatásai bárkinek elérhetőek ingyenesen és anonim 
módon.

A projekt jelenlegi szakasza, mely 2016. július 1-től működik és szeptember 30-ig tart, 573,7 millió forint támogatást 
nyert el. A kimagasló érdeklődés, - országosan a személyes ügyfélszolgálatot felkeresők száma meghaladta a százez-
ret – nem csak a projekt jogosultságát, de sikerét is mutatja.

Jól felkészült ügyvédek adnak felvilágosítást a munkajoggal, adójoggal, társadalombiztosítással és cégjoggal ösz-
szefüggő kérdésekben. Az ügyet megismerve személyre szabott tanácsadással, szükség esetén iratmintákkal, irat 
szerkesztéssel, a jogterülettel összefüggő kiadványokkal segítik a hozzájuk fordulókat. A személyes tanácsadáson 
túl, több mint négy és félezren éltek az on-line, emailes és telefonos kérdezés lehetőségével is. Fontos szempont volt 
a szolgáltatás kialakításánál, hogy  gyorsan és kényelmesen elérhető legyen.

A nyári időszak alatt is várják ügyfeleiket a Jogpontok irodák. További felvilágosítást a www.jogpontok.hu honla-
pon kaphatnak az érdeklődők.

Háziorvosi helyettesítés  
júliusban és augusztusban
Dr. Bublovics Péter július 1- je és 12-e, 
valamint augusztus 19-e és 30-a között 
szabadságát tölti, emiatt szünetel a ren-
delés az I. számú Háziorvosi Rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Árendás József gondoskodik a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
továbbra is 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 kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 

a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
június 25., július 9. és 23., augusztus 6. és 

27., szeptember 3. és 17., október 3. és 17., 
november 12. és 26., december 12. és 27.

KÖRNYÉN 
július 8. és 22., augusztus 7. és 21., szept-
ember 4. és 18., októbert 9. és 22., nov-

ember 5. és 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 centiméter hosszú, és 50 
centiméterátmérőjű kötegekben összeköt-
ve alkalmanként maximum 0,5 köbméter 

mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, 
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a 
társaság nem szállítja el. A VERTIKÁL emblé-
mával ellátott, biológiailag lebomló zsákok 
(gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a 
helyi ügyfélszolgálatokon történik. Fontos: a 
komposztálható hulladékot úgy helyezze 
ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! 
A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

június 27., július 30., augusztus 30.,  
szeptember 24., október 29.,  

november 29.  

KÖRNYÉN 
július 16., augusztus 13., szeptember 10., 

október 8., november 13.

FOTÓPÁLYÁZAT
Környe Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet  

KIZÁRÓLAG AMATŐR FOTÓSOK számára.
A pályázatra a kiíró olyan fotókat vár, 
amely Környe jellegzetes, vagy kevésbé 
ismert természeti, illetve épített értékeit, 
látnivalóit mutatják be felismerhető ember-
ábrázolás nélkül. Egyéb tartalmi megkötés 
nincs, bármely évszakban, időszakban 
készített fotó, esetleg legfeljebb öt képből 
álló fotósorozat benyújtható.

A pályázó kizárólag saját készítésű, nagy fel-
bontású, 40×60-as nagyításra alkalmas (min. 
3000×4500 pixel), maximum 10 db fotóval (képsorozat 1 fotónak számít) pályázhat.
A pályázó tudomásul veszi, hogy pályázatának benyújtásával a fotók korlátlan fel-
használási jogát átadja Környe Község Önkormányzata számára úgy, hogy azokat a 
kiíró kiadványaiban, elektronikus felületein felhasználhatja a szerző megjelölésével 
akkor is, ha az alkotás nem részesül díjazásban.

A pályázatokat elbíráló zsűri elnöke: Juhász Attila fotóművész.

Díjazás:
 1. helyezett: 100 000 Ft értékű ajándékutalvány
 2. helyezett: 50 000 Ft értékű ajándékutalvány
 3. helyezett: 30 000 Ft értékű ajándékutalvány
A pályázatra beérkezett alkotások közül a zsűri értékelése alapján kiválasztott 30 fotóból a 
kiíró vászonképeket (nyomtatás 68×48 cm, feszítés miatt látható felület 60×40 cm) készíttet, 
melyeket kiállítás keretében mutat be 2020 februárjától a környei Művelődési Házban.  
A vászonképek tulajdonjogával a kiíró rendelkezik.

Pályázati fotók benyújtása:
Elektronikusan a hirhozo@kornye.hu e-mail címre (mammutmail is elfogadott) névvel, lak-
címmel, telefonszámmal, e-mail címmel. A fotók file neve: készítő monogramja+fotó címe, 
sorozat esetén numerikus megkülönböztetés, 01, 02, stb.
Pályázni, a fotókat benyújtani a közzétételt követően 2019. december 6-áig lehet folyama-
tosan. Bővebb információ Salamon Gyöngyitől kérhető a hirhozo@kornye.hu e-mail címen, 
illetve a 30/3874690-es telefonszámon hétköznapokon 10 és 17 óra között.

Virágzó rózsák
Virulnak a rózsák a katolikus templom körül. Ez 
önmagában nem lenne kivételes dolog nyá-
ron, de ezek a rózsák emléket hordoznak. Nem 
mellékelek fotót, pedig lehetne, de írásom 
„tárgyát” naponta megtekintheti mindenki, aki 
elsétál, vagy várakozik a pirosnál a templom 
mellett. A fotó különben sem tudná visszaad-
ni azt a színpompát, azt a ragyogást, amit a 
rózsák nyújtanak. Talán sokan tudják, talán 
már réges-régen feledésbe merült, hogy a 
templomtéri rózsakertet Márton Márton, ahogy 
sokan ismerték Dupla Marci bácsi, álmodta 
meg. Kért egy kis területet és ültetett, szemzett, 
oltott, naponta locsolt, kapált, látogatta a kis 
növényeit. Szeretett kerékpárján szállította a 
kerti szerszámokat, mert mindig makulátlanul 
pompázott a virágágyás. A sors fintora volt, 
hogy attól, aki önzetlenül tett azért, hogy a kör-
nyezetünket szépítse, egy napon kertészkedés 
közben lopták el a nélkülözhetetlen biciklijét, 
ami segítette munkájában és kiszolgálta fájós 
lábai miatt. Persze a mondás mindig igaz, jót 
tett helyébe jót várj… A véletlen, – vagy nem is 
annyira a véletlen – folytán a Környei Hírhozót, 
amiben megjelent a szomorú kerékpárlopás, 
egy volt környei polgár, Hozák Lajos is olvasta 
Svájcban. Meghatotta az írás, és cselekedett. 
Neki köszönhetően újra kerékpárhoz juthatott 
Marci bácsi. (Ő volt az, aki nagyobb összeggel 
segítette a temető térkövezését, sok-sok tábla 
csokoládéval kedveskedett a gyerekeknek, és 
tervei között szerepelt, hogy leül tárgyalni az 
illetékesekkel, mert szerette volna támogatni a 
környei újságot. A falu mindig a szíve csücske 
volt.) Sajnos már egyikük sem lehet köztünk, 
alig pár méterre pihennek egymástól a környei 
temetőben, és bizonyára jótékonykodnak 
az égiek csapatában. A nyíló rózsák Marci 
bácsi előtt tisztelegnek minden nyáron, és 
emlékeztetnek szorgalmára, jószívűségére, a 
közösségért végzett önzetlenségére. 

Varga Katalin

Horgászverseny
Környei Horgász Egyesület horgászver-
senyt szervez tagjai részére július 13-án. 
Nevezni Török Mihály elnöknél lehet sze-
mélyesen, vagy a helyszínen 06.50-ig, a 
nevezési díj 500 Ft, amely tartalmaz egy 
adag ételt és egy italt. Bővebb információ 
előzetesen a 06 30/2013891-es telefonszá-
mon kérhető.

Helysorsolás: 06.00-06.50-ig érkezés sor-
rendjében, etetés 06.50-től, a verseny 7 
órakor kezdődik és délig tart. A versenyen 
fogott nemes halból 1 db és 5 kg egyéb 
hal az éves fogási lehetőség felett elvihető. 
Díjazás: az első 5 legtöbbet fogó versenyző 
(súly). Különdíj: a legnagyobb halat fogó 
versenyző. A verseny napján 00.00-12.00-ig 
horgászati TILALMAT rendel el az egyesület 
vezetősége. A programra az érdeklődőket, 
családtagokat, fesztiválra érkezőket szere-
tettel várja az egyesület, amely mindenkit 
vendégül lát egy tál étellel. A versenyt a 
FISCH KFT. Tatabánya és Környe Község 
Önkormányzata támogatja.

A re n d ez vé n y  G D P R tá j é koz ta tó j a  i t t  te k i n t h e -
tő meg: ht tp://kornye.hu/esemenyek/horgaszverseny-
2/?occurrence=2019-07-13



Július 12. (péntek)

19.15   Balatone Díkor
20.00   B-oldal
22.00   Karaoke Varga Gergővel, POSTI-val    
24.00   Disco Hanák Dominikkal

Július 13. (szombat)

7.00   Zenés ébresztő:  
 Vértes Expressz zenekar

A sportpályán:
9.00  Auerhammer János  
 Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna

A tóparton:
7.00  Horgászverseny
12.00  Gulyásparti
12.00  Kenuzás és kajakozás a környei tavon 

A nagyszínpadon:
14.30  Vendégcsalogató: Burschen Kapelle

15.00  ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
15.20  Környei Német Nemzetiségi Dalkör
15.45  Kecskédi Néptánc Csoport 
16.10   Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
16.45   Szivárvány Táncegyüttes
17.15   Szulák Andrea
18.00  Jazz-telen 
19.00  Bab társulat
20.15  Ocho Macho
21.45  Tűzijáték
22.00  Utcabál: Szomorer Jungs

Szombat délután Popovics György,  
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
elnöke Megyezászlót adományoz Környe 
részére a nagyszínpadon.

A futballpálya mögötti  
területen:
17.00  Tűzoltó bemutató, habparti
18.00  Mentőkutyás bemutató

A kézilabda pályán:
16.30  Gyémánt Kempo SE bemutató

Szombaton 13.00 és 20.00 óra között  
a tatai Dotto kisvonat díjmentesen szállítja  
a fesztivál vendégeit a faluban.

Július 14. (vasárnap)

Boldog II. János Pál pápa tér
11.00  Ünnepi szentmise  
 a Római Katolikus Templomban
11.45  Koszorúzás a Kitelepítési  
 Emlékműveknél
12.00  Térzene a Vértes Expressz 
 zenekarral

A nagyszínpadon
14.30 Vendégcsalogató:  
 Vértes Expressz zenekar 
15.00  Kerényi Béla Református Diakóniai  
 Intézet műsora
15.30  Varga Feri és Balássy Betty

16.30  Sramlikings
18.00  Grácia Hegedűtrió
18.40  Környei Mazsorett csoport
20.00  Szikora Róbert és az R-GO 
21.30  Fliegende Zöpfe 
22.00  EnterTrain 

HONFOGLALÁS PROGRAM

Szombat és vasárnap délután Karikatúra 
Angie „Walt Disney stílusú” karikatúrái, lufi 
hajtogató bohóc, valamint kézműves utca 
várja az érdeklődőket. 

KÉZMŰVES ÍZELÍTŐ: üvegfúvás, fafaragás, 
kosárfonás (Tardoskeddi Élő Hagyományok 
Polgári Társulás), kézműves szappanok, 
szőttesek, egyedi, fával kombinált kerámia 
dísztárgyak, textil és fazekas termékek, 
gyöngyfűzés, ásvány- és faékszerek, beton 
dísztárgyak, üveg-, tükör-, tojásgravírozás, 
gyöngyhorgolás, kézműves őstermelői mézek, 
szörpök, lekvárok, chili krémek, zakuszka.

Mindkét nap díjtalan Csiri-Biri Játéktár, 
arcfestés, csillámtetkó. Vasárnap délután 
villámtorna a műfüves pályán.

A három nap műsorvezetője: 
Varga Gergő, azaz Posti és  
Gazdag Kriszta

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL

A műsorváltoztatás jogát az önkormányzat fenntartja! 
A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/28-nemzetisegi-es-sorfesz-
tival/?occurrence=2019-07-12

Ha július második hétvégéje, akkor Nemzetiségi és Sörfesztivál Környén. Idén már  
a 28. Nemzetiségi és Sörfesztivál várja a vendégeket július 12-e és 14-e között  

sztárfellépőkkel, hagyományőrző és kulturális csoportok produkcióival,  
sporttal, kézműves utcával, karikatúrával.

A Nemzetiségi és sörfesztivál vAlAmeNNyi progrAmjA díjtAlANul látogAthAtó.


