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Európai Falumegújítási Díj:

Környe Aranyminősítést ért el
Az ausztriai Hinterstoder adott otthon 
május 12-e és 14-e között az „Európai Fa-
lumegújítási Díj” pályázat eredményhirde-
tésének, melyen hazánkat a „Magyar falu 
– kihívások, helyi válaszok” mottóval meg-
hirdetett honi pályázat 2019. évi nyertese, 
a Komárom-Esztergom megyei Környe 
képviselte. Az eredetileg 2020-ra tervezett 
értékelés és díjátadás a pandémia miatt 
késlekedett két esztendőt. 

A pályázat során 25 település mutat-
ta be – a többi között – fejlődését, 
ér tékteremtő és ér tékmegőrző 

tevékenységét, megújulását, közösségeit 
Csehországból, Svájcból, Németországból, 
Belgiumból, Szlovákiából, Észtországból, 
Lengyelországból, Ausztriából, Szlové-
niából, Hollandiából, Luxemburgból és 
Magyarországról.

Az Európai pályázat ítészei – a járvány-
helyzet miatt – nem teljes létszámban, ha-
nem 3-3 főt delegálva tekintették meg a te-
lepüléseket, Környére tavaly augusztus 13-
án érkeztek és öt órát töltöttek el a faluban. 
A környei helyszínek megtekintése előtt a 

polgármesteri hivatalban elhangzott, hogy 
már a jog kivívása is hatalmas elismerés 
minden településnek, és bár a díjat csak 
egy nyerheti el, minden résztvevő büszke 
lehet az elért és bemutatott eredményeire. 
Akkor a döntnökök megismerhették a falu, 

a hivatal és intézményei működését, a 
jövőbemutató tudatos fejlesztési tervezést, 
majd ellátogattak az iskolába, a művelő-
dési házba, az óvodába, a plébániára, a 
két templomba. 

Környén adták át  
a falumegújítási díjakat

Környén rendezték meg a belügyminiszter által 9. alkalommal 
kiírt „Magyarországi Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnepségét 
és falumegújítási konferenciát május 19-én és 20-án. 

Gyereknap nem csak 
gyerekeknek

 Legutóbb 2019 májusában ünnepelhetett Környe apraja, nagyja 
közösen a Gyermeknapi programokon, így nem is csoda, hogy 
május 28-án a 14 órai „kapunyitást” követően szinte alig fél óra 
alatt zsúfolásig megteltek a Művelődési Ház terei, termei.
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Környe Aranyminősítést ért el
…folytatás az első oldalról.

A tájházban nem csupán a falu sváb 
gyökereivel, hanem a helyi őstermelők 
ízletes termékeivel, a környeiek gazdag 
vendéglátásával is megismerkedhettek, 
és a falu megtekintése során nem csupán 
az intézmények, közterületek, hanem a 
porták rendezettségéről, gondozottságáról 
is elismerően szóltak.

Az ausztriai eredményhirdetésen az 
Európai Falumegújítási Díjat a bajoror-
szági Hofheimer képviselői vehették át, 
tíz település részesült Bronz és hét Ezüstmi-
nősítésben. Az ítészek hét Aranyminősítést 
adtak át, Környe mellett szlovén, holland, 
luxemburgi, német és két osztrák község, 
városka számára. 

Környe nagyszámú, példaértékű intéz-
kedéssel lépésről lépésre hajtotta végre 
a kiváló színvonalú, fenntartható falufej-
lesztést. Az intézkedések közül kiemelkedik 
a munkahelyteremtés, a példaértékű 
tó-revitalizáció, valamint a környezettuda-
tosság és a tudatos erőforrás-használat, 
mely már az óvodai és iskolai nevelés 
során is innovatív formában jelenik meg. 
Figyelemre méltóak az energiatudatosság 
terén tett erőfeszítések, a gazdag kulturális 
élet, az épületállomány sikeres megújítása 
és revitalizációja, valamint a magas szín-
vonalú szociális felelősségvállalás, melyek 
egy sor értékes intézkedéshez vezettek. A 
helyi fejlődés alapja, egyszersmind mozga-
tórugója az élet valamennyi területén jelen 
lévő, aktív, elkötelezett helyi közösség. Kör-
nye minden kétséget kizáróan megfelelő 
helyi válaszokat talált a globális kihívásokra 
– hangzott el az értékelésben. A magas 
rangú elismerést Beke László polgármester 
és Orlovits Tímea jegyző vette át Theres 
Friewald-Hofbauertől, a Vidékfejlesztési és 
Falumegújítási Európai Munkaközösség 
igazgatójától, Jochanna Mikl-Leitnertől, 

Környén adták át 
a falumegújítási díjakat
…folytatás az első oldalról.

A rendezvénynek hagyományosan 
az előző kiírás nyertese adhat 
otthont, Környe 2019-ben nyerte 

el a Magyarországi Falumegújítási Díjat, 
és a jogot, hogy hazánkat képviselje az 
európai megmérettetésen. Az eredetileg 
2020-ra tervezett értékelés és díjátadás a 
pandémia miatt késlekedett két eszten-
dőt, végül május közepén Aranyminősítést 
vehettek át a falu képviselői Ausztriában, 
az Európai Falumegújítási Díj átadási ün-
nepségén.

A falumegújítási mozgalmat a román 
diktatúra 1988-as falurombolási tervei és 
első intézkedései hívták életre. Sokan voltak 
ugyanis Európában, akik úgy gondolták, 
hogy nem eltörölni, hanem gondosan 
megőrizni kellene ezt a településformát, kul-
túráját. Az Alsó-ausztriai székhelyű Európai 
Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munka-
közösség ugyanabban az évben alakult, 

Alsó -Ausztria tar-
tományfőnökétől, 
a Vidékfejlesztési 
és Falumegújítási 
Európai Munkakö-
zösség elnökétől, 
Erwin Prölltől Alsó-
Ausztria egykori tar-
tományfőnökétől, 
a Vidékfejlesztési 
és Falumegújítási 
Európai Munkakö-
zösség egykori el-
nökétől, valamint 
Thomas Stelzer há-
zigazdától, Felső-
Ausztria tartomány-
főnökétől.

A díj átvételét követően Beke László 
a jelenlévő önkormányzati képviselők, 
intézményvezetők, hivatali alkalmazottak 
számára köszönetét fejezte ki, és kiemelte: 
az elismerés a falu egészének szól, az ott 
élőknek, a vállalkozóknak, őstermelőknek, 
civil és hagyományőrző szervezeteknek, 
hiszen a fejlesztéseket tartalommal kell 
megtölteni, s ezek a példaértékű közösségi 
összefogással valósulhatnak meg Környén. 
A célunk mindig is az volt, hogy a családok, 
különböző generációk ne csak lakjanak, 
hanem szeretettel éljenek a faluban – fo-
galmazott.   

A „Magyarországi Falumegújítási  
Díj – 2021” pályázat 

eredményhirdetésének házigazdája 
május 20-án Környe lesz.

Környe pályázatában a 2000-es évek 
elejétől 2019-ig tartó időszak felölelésével 
azt a céltudatos munkával elért fejlődést, 
a kihívásokra adott válaszait mutatta be, 
amely jellemzi a települést. A Komárom-
Esztergom megyei 4700 fős település a 
megyeszékhelytől alig pár kilométerre 

található, Tatabányával közös ipari parkot 
működtet. Egy leromlott lakóterület helyén 
alakítottak ki új faluközpontot, melynek 
meghatározó eleme az Ybl Mik lós ter vei 
alapján készült, több mint 150 éves Római 
Katolikus Templom. Először a Polgármesteri 
Hivatalt, a Művelődési Házat és környeze-
tüket újították meg. A következő lépés az új 
óvoda és bölcsőde megépítése volt. Ezzel 
párhuzamosan készült el a község új főtere 
párszáz méterre a csodálatos környezetű 
tótól. A beruházás második ütemében a 
tér végső képének kialakítása, a leromlott 
állapotú épületek elbontása valósult meg. 
Így az új faluközpontban 1-2 perces sétával 
elérhető az általános iskola, óvoda, Polgár-
mesteri Hivatal, Művelődési Ház, Templom, 
Takarékszövetkezet és Posta, és a főtér nívós 
kulturális szabadtéri rendezvényeknek is 
otthont ad. A kulturált, komfortos épített 
környezet megvalósítása, a természeti ér-
tékek megőrzése, az ellátórendszerek mű-
ködtetése mellett rendkívül fontos a helyiek 
komfortérzetének biztosítása, lokálpatrio-
tizmusának, identitástudatának erősítése, 
melyben jelentős szerepet játszanak a szép 
számmal működő helyi civil szervezetek, 
hagyományőrző csoportok.

A hazai kétnapos díjkiosztó ünnepség első 
napján a díjazott települések delegációi 
ismerkedhettek meg Környével, intézmé-
nyeivel, közösségeivel, épített és termé-
szeti értékeivel falubejárás és konzultáció 
keretében. A résztvevők így közvetlenül 
tapasztalhatták meg, milyen arcot mutat 
egy díjnyertes település, milyen munkával 
érdemelték ki az első helyezést. A falu-
megújítók ilyenkor természetesen ötleteket 
kapnak, és adnak egymásnak, átvehetik a 
bevált módszereket. 

A második nap reggelétől a díjazott tele-
pülések a főtéren igen tetszetős standokkal 
mutatkoztak be, ízelítőt adva településük 
hagyományőrzéséből, jellegzetes ételeik-
ből, szokásaikból, gasztronómiai sajátossá-
gaikból, helyi termékeikből, népművészeti 
alkotásaikból, és messze nem utolsó sorban 
turisztikai, természeti látványosságaikból. 

A díjkiosztó ünnepség kezdetén Beke Lász-
ló, a házigazdák polgármestere köszöntötte 
a vendégeket, a magyar falvak csodálatos 
ünnepének nevezve a rendezvényt, hiszen 
a legtörekvőbb, legjobb eredményeket 
elérő, a legnagyobb kihívásokat legyőző 
kistelepülések érkeztek Környére, hogy 
bemutassák pályamunkáikat, hogy ízelítőt 
nyújtsanak mindabból, amire méltán büsz-
kék, amit nagy erőfeszítések, bátorság és 
kiemelkedő összefogás által értek el. A falu 
szerkezeténél és adottságainál fogva egy 
olyan település, ahol az emberek közel élnek 
egymáshoz, közel élnek a természethez. Ahol 
a teremtő munka sokkal direktebb módon 
köthető a közösség tagjaihoz. Az itt élők 
nagyon sok esetben saját maguk is kiveszik 
a részüket lakókörnyezetük fejlesztéséből, 
vagy akár településük közös szépítéséből, 
hiszen lehetőségeik, vagy éppen azok hi-
ánya megköveteli az összefogást. És ez az 
értékteremtés erősen köti a közösség tagjait 
egymáshoz, a településükhöz. Azzal pedig, 
hogy a közös erőfeszítés által létrejött egy új, 
csodálatos, mindenkinek tetsző épület, tér, 
településrész még nem ér véget a munka, 
hiszen innentől kell a falu lakóinak élettel 
megtöltenie mindezt. És a mai díjátadó 
minden résztvevője tudja és bizonyítja, hogy 
ez lehetséges, hogy a közösségeink élnek, 
és virágzó élettel töltik meg falvainkat. Ezt a 
virágzó életet, a fejlődést, a sikereket jöttünk 
el ma ide megünnepelni, gratulálni a győz-
tesnek és minden díjazottnak. Feltöltődni 
egymás sikeréből és egy pillanatra végig 

nyolc közép-európai 
ország és tartomány 
– köztük hazánk – 
kezdeményezésére. 
Jelenleg 25 „rendes” 
és 4 partner tagja 
van, jellemzően a 
fejlettebb európai 
ál lamokból. Nem 
u n i ó s  s ze r veze t , 
tagsága önkéntes. 
Célja a falvak, a 
falusi életmód, az 
ott évszázadok alatt 
felhalmozódott ér-
tékek átmentése a 
jövő számára. Nem-
csak egyszerű megtartást, „skanzeneket” 
tűztek ki azonban célul, hanem a modern 
kor kihívásaira megfelelő választ adni ké-
pes, élettel teli, önfenntartó falvakat, ame-
lyek egyszerre jelentenek munkahelyeket, a 
társadalmi-kulturális élet színterei és magas 
színvonalú életminőséget nyújtani képes, 
természet közeli lakóhelyek. 

Másik fontos tevékenysége a legjobb gya-
korlatok felkutatása, ezek széleskörű köz-
kinccsé tétele, az egymás közötti kölcsönös 
tájékoztatás, az ország- és tartomány-hatá-
rokon átnyúló tapasztalat- és információ-
csere. Talán legfontosabb eszközük ennek 
megvalósítására az Európai Falumegújítási 
Díj, amit 1990 óta, kétévente írnak ki. 

tekinteni az elvégzett munkán és annak ered-
ményén – fogalmazott a polgármester, majd 
Friewald-Hofbauer, az Európai Vidékfejlesztési 
és Falumegújítási Munkaközösség ügyvezető 
igazgatójának köszöntőjét Bérczi Szabolcs, a 
szervezet nemzetközi zsűrijének a tagja tolmá-
csolta. Világunkra a folyamatos változások és 
nagy kihívások jellemzők, amelyek mindenki 
érintenek, és amelyek elől senki sem mene-
külhet. Legyen szó az éghajlatváltozásról, a 
demográfiai folyamatokról, az erőforrások 
szűkösségéről, az energiaválságról, vagy a 
digitális átalakulásról. Mindenre helyi, vagy 
regionális válaszokat kell találnunk. Nem 
véletlen tehát, hogy a legutóbbi, Európai 
Falumegújítási versenyünknek a globális 
kihívások, helyi válaszok mottót választottuk. 
A megfelelő válaszokhoz jövőképre és bátor-
ságra, összefogásra, együttműködésre van 
szükség – szóltak az igazgató gondolatai, 

amelyek Környe Aranyminősítését így érintet-
ték: a házigazdájuk a falumegújítás bajnokok 
ligájának döntőse. A környeiek pedig a 
Hinterstoderben tartott díjátadó ünnepség 
előtt és után is egyértelműen bebizonyítot-
ták, hogy igazi Európa bajnokok akkor is, ha 
ünneplésről és szórakozásról van szó. 

Az ünnepélyes díjkiosztás percei kora 
délután érkeztek el, a „Magyar falu – Kihí-
vások, helyi válaszok” mottóval kiírt Magyar-
országi Falumegújítási Díj – 2021. pályázat 
díjait dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium 
önkormányzati helyettes államtitkára, és 
Madaras Attila, a Falumegújítási Szakértői 
Bizottság elnöke adta át. 

A Magyarországi Falumegújítási Díj I. 
helyezését a falufejlesztés legkiemelke-
dőbb minőségű megvalósításáért – 2021.  
Dr. Miluczky Attila, Egyek (Hajdú-Bihar) 
polgármestere vehette át.



4 5

Gyereknap nem csak gyerekeknek
…folytatás az első oldalról.

A z idei esztendőben is széleskörű 
összefogás jellemezte a program 
előkészületeit és a megvalósítást, 

a felnőttek munkájának gyümölcse pedig 
tengernyi széles gyermek és felnőtt mosoly 
volt, hiszen láthatóan az apukák, anyukák 
is élvezet tel merültek el a játékokban, 
kézműveskedésben, és egyáltalán nem 
utolsó sorban, az ízletes falatokban.

A Gyereknapi programkavalkád hagyo-
mányosan a Művelődési Ház, a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde, a Vöröskereszt környei 
alapszervezete közös rendezvényeként csalo-
gatta az ünnepelteket, idén másodszor csat-
lakozott, a Pribéliné Wéber Noémi által életre 
hívott „Süssünk, főzzünk valamit!” Klub, és első 
alkalommal az Aranykezek képzőművészeti 
csoport. A vöröskeresztes hölgyek előző nap 
31 kilónyi zamatos epret gyűjtöttek össze, a 
„Süssünk, főzzünk valamit!” Klub szintén előző 

nap serénykedett az iskola tankonyhájában, 
ők ínycsiklandó süteményekkel kényeztették 
az ünnepeltek ízlelőbimbóit, az óvoda kol-
lektívája pedig nem győzte sütni, tölteni a 
tengernyi nutellás, kakaós, barack- és eper-
lekváros palacsintákat, s bizony a kezdetek-
kor roskadozó asztalokról pár óra alatt mind 
egy szálig elfogyott a gyümölcs, palacsinta, 
sütemény, málna- és narancsszörp.  

A gyerkőcök körében töretlen népszerűség-
nek örvend az arcfestés, olyannyira, hogy a 
Csiri-Biri arcfestői 17 órától a Főtéren folytatták, 
így a rendezvény gyermek résztvevői közül 
csak az nem változott át kistigrissé, macivá, 
pillangóvá, tündérré, vagy valamilyen ijesztő 
figurává, aki nem is szeretett volna. 

A Vöröskereszt homokkép készítő „műhe-
lye” is folyamatosan „telt házzal” működött, 
miközben az olvasóteremben Aranykezek 
képzőművészeti foglalkozáson, az előtérben 
pedig a nyolc kézműves szigetnél is „egy-
másnak adták a kilincset” a gyerekek, akik 
bőséges kínálat közül választhattak, hiszen 

készíthettek hűtő mágnest, 5D-s gyöngyké-
pet, vasalható gyöngyképet, nyakláncot, 
vagy karláncot, papírfagyit, táncoló békát, 
papírsárkányt, légballont, poharas kézügyes-
ségi játékot, és CD állatkát is. 

A Csiri-Biri Játéktár nagyméretű fajátékai 
mára elmaradhatatlanok, hiszen évről-évre 
bizonyítják, hogy a felnőttekben is ott lapul 
a gyermek, s hogy a közös, élménygazdag 
játékhoz egyáltalán nem szükséges a mo-
dern technika, internet, de még áram sem, 
a kreatív játszószerek mellett elegendő akár 
pár zokniból készült labda, fakorong, vagy 
éppen konzerves doboz.

A gyerekek természetesen a Vackor Óvo-
da és Bölcsőde udvarán is válogathattak 
a játékos elfoglaltságok között, a program 
zárásaként pedig birtokba vették a főteret, 
ahol Endrődi Ági és a Fellegjárók zenekar 
interaktív gyermekműsora, no meg Glóbi 
vette át a főszerepet, akivel, és egy varázslatos 
szerkezettel, az úgynevezett fellegjáró hajóval 
egy izgalmas világkörüli út részesei lehettek.

A tűzoltókat köszöntötték
A környei Művelődési Házban tartotta 
május 5-én Szent Flórián napi ünnepségét 
a Komárom-Esztergom Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság, a tűzoltók védő-
szentjének napja alkalmából rendezett 
eseményen a hivatásos, önkormányzati 
és önkéntes tűzoltók elismerése mellett a 
Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület Szent Flórián szobrának szentelésére 
és áldására is sor került. 

A z esemény nyitányaként, a Him-
nuszt követően Szunyog Zoltán 
tűzoltó ezredes, a megyei ka-

tasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója 
mondott köszöntőbeszédet. Az ezredes 
beszédében rámutatott korunk változó 
kihívásaira melyek a tűzoltók munkáját 
is megnehezítik napról-napra, azonnali 
alkalmazkodást, megfelelő válaszlépése-
ket kívánva. Kiemelte, hogy a tűzoltókhoz 
hasonló csendes hősök munkájáért nem 
csak Szent Flórián napján, de az év 365 
napjában hálásak lehetnek az emberek, 
hisz áldozatukat a közjó érdekében, életük 
kockáztatásával hozzák. 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos 
diákjainak műsora után Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, ünnepi beszédében hálát 
adva, hogy vannak ilyen polgártársak, kik 
hivatásukkal az emberek biztonságát meg-
teremtik, majd Szent Flórián legendájáról 
szólt és sok sikert kívánt a tűzoltóhivatás 
gyakorlóinak. Beszéde után a Környei Vac-
kor Óvoda és Bölcsőde kamarakórusának 
előadása igazán felemelő dallamokkal, 
majd a Környei Polgárőr és Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület alel-
nöke, Popovics Milán 
szólt a falu tűzvédel-
mének történetéről, 
a település önkéntes 
tűzoltóságának meg-
alakulásáról. Mint el-
hangzott, a falu több 
mint  kétezer  éves 
t9örténelmében több 
alkalommal pusztított 
tűzvész. Írásos adatok 
szerint 1841-ben és 
1857-ben pusztított tűz 
a faluban, ez utóbbi 
káresemény során a 
katolikus templom is a 
lángok martalékáévá vált. A nagy károkat, 
pusztulásokat okozó I. világháborút követő-
en, 1924-ben alapították meg a falu első 
tűzoltó egyesületét. Egy 1950-ben készült 
kimutatás alapján az egyesület 2 kocsi 
fecskendővel és 128 tömlővel rendelkezett. 
1964-től a környei ÁFÉSZ, a mezőgazdasági 
TSZ és a községi tanács közösen működ-
tette a tűzoltóságot, és épített új szertárat. 
1992-ben az önkéntes mozgalom tagjai 
meghozták a szomorú döntést: feloszlatták 
az egyesületet, az évek során felhalmozott 
eszközöket, felszereléseket átadták meg-
őrzésre az önkormányzatnak. Jogutódként 
2011-ben indult újra a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 2015 
óta foglalkozik szaktevékenységként tűz-
oltással. A településnek, az egyesületnek 
adományozott Szent Flórián szobrot Visnyei 
László plébános szentelte és Nagy Péter 
tiszteletes áldotta meg, majd az ünnepség 
folytatásaként Szunyog Zoltán tűzoltó ezre-

des, megyei igazgató, Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke, Dr. Fodor János, 
a megyei védelmi bizottság általános el-
nök-helyettese, valamint az ünnepségen 
résztvevő települési polgármesterek adtak 
át elismeréseket és jutalmakat a megye 
tűzoltóinak. 

Beke László, Környe polgármestere okle-
velet nyújtott át és tárgyjutalomban része-
sítette Pongráczné Bella Edina címzetes 
tűzoltó őrnagyot, a Tatabányai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság műszaki biztonsági 
tisztjét a tűzoltófeladatok megbízható, 
pontos, fegyelmezett, szakszerű, példaér-
tékű ellátásának elismeréseként. A polgár-
mestertől oklevelet és tárgyjutalmat vett 
át a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületben és a káresetek felszámolása 
során végzett önzetlen, tudása legjavát 
adó, rátermett feladatellátása elismeré-
seként Hartman Alex József és Rózsa Máté 
önkéntes tűzoltók.

Két korosztályban versengtek
A Magyar Országos Horgász Szövetség fő 
támogatásának köszönhetően ismét két 
korosztályban hirdetett gyermek tagjai 
részére versenyt május 28-ára a Környei 
Horgász Egyesület, az apróságok már a 
reggeli gyülekezésnél ámultak az aján-
dékok sokasága láttán, s természetesen 
valamennyien azzal a gondolattal tele-
pedtek ki a tó partjára, hogy de jó is lenne 
az egyiket megnyerni. 

E z sajnos természetesen nem min-
denkinek sikerült, a 19 gyerkőcből 
csupán nyolchoz pártolt a horgász-

szerencse, közülük azonban több olyan is 
akadt, akit alaposan kegyeibe fogadott 
a Fortuna. Az alsósoknál például már két, 
6 dekásra tippelt snecivel is bronzérmes 
teljesítményt ért el Juhász Ádám. A má-
sodik helyen végzett Bános Dóra 40 de-
kával, és alaposan elhúzott a mezőnytől 
Hódos Edina, akinél 4,02 kg-ot mutatott 
a mérleg. A halak között egy tekintélyes 

amur is a horgára akadt, s bár az édes-
apja elmondása szerint könnyű fogás volt, 
Edina elárulta, hogy bizony elzsibbadt a 
karja, mire a szákba került. A felsősöknél 
Soós Ádám Balázs sem panaszkodhatott 
a szerencséjére, hiszen míg órákon át 
eredménytelenül várt kapásra, az utolsó 
percekben kifogott 2 kiló 16 dekás ponty 
a harmadik helyre repítette. Hartman Ákos 
Balázs 2 kilós 98 dekás eredménye a má-

sodik helyhez volt elegendő, az elsőnek 
járó ajándékokat pedig magabiztosan 
hódította el 3 kiló 72 dekás halával Hujber 
Dorina. Mint Török Mihály elnök az ered-
ményhirdetéskor elmondta, a programot 
hagyományosan a tatabányai Fisch 
Kft. és Környe Község Önkormányzata 
is támogatta, így a gyerkőcök örömére 
időnként bizony elkélt a szülői segítség az 
ajándékok átvételekor. 

„Ez a nemzet Isten segítségével feltámadt…”
Magyar idő szerint 1920. június 4-én 16.32-
kor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-
kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles 
folyosóján a trianoni békediktátumot. Kihir-
detésekor az egész Nagy-Magyarország 
területén egy órán át zúgtak a harangok, 
102 esztendővel később ugyanebben 
az időpontban kondultak meg a környei 
Római Katolikus Templom harangjai, és 
szóltak egy percig. 

A 2018 nyarán átadott Trianoni Emlék-
műnél nemzetes Dr. Árendás József, 
a Történelmi Vitézi Rend Komárom-

Esztergom megyei Székkapitányság tagja 
idézte fel a 102 évvel ezelőtti eseményeket, 
és gróf Apponyi Albert máig fájdalmasan 

ható szavait a diktátum kényszerű tudo-
másulvételekor: Önök most megásták 
Magyarország sírját, de Magyarország ott 

lesz a temetésén mindazon országoknak, 
amelyek most itt megásták Magyarország 
sírját.

A békeszerződés következtében a Magyar 
Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 
millióra esett vissza, a királyság elveszítette 
területének több mint kétharmadát: a ter-
mőföld 61,4, a faállomány 88, a vasúthálózat 
62,2, a kiépített utak 64,5, a nyersvas 83,1, az 
ipartelepek 55,7, a hitel- és bankintézetek 67 
százalékát. Nemzetünket 102 évvel ezelőtt 
igazságtalanul keresztre feszítették. De ne fe-
ledjük! Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás! 
És ez a nemzet Isten segítségével feltámadt 
akkor is, és azóta is él, és élni fog, és ott lesz 
a sírásók temetésén, ahogy Apponyi gróf 
mondta – hangzott el a megemlékezésen, 
melyet a Vackor Óvoda és Bölcsőde kama-
rakórusa énekei, valamint Karnuts Ferenc 
szavalatai tettek még szívfájdítóbbá.

A rendezvény zárásaként a Trianoni 
Emlékműnél az önkormányzat, a nem-
zetiségi önkormányzat, a római katolikus 
plébánia, a Környei Németek Baráti Köre 
és Kultúregyesülete, valamint a vitézi rend 
képviselői helyezték el koszorúikat, majd 
a Székely Himnusz és a Boldogasszony 
Anyánk csendült fel.
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Gyereknapi meglepetés az iskolában
Május végén ünnepeljük a gyermekek 
napját. Ehhez kapcsolódva szerveztünk 
meglepetés programot tanítványainknak 
május 6-án délelőtt az iskola udvarán. Ba-
laskó Róbert segítségével megkerestünk 
Környén élő vagy Környéhez kapcsolódó 
motorosokat. Nagy örömünkre sokan jelent-
keztek, és sokan értek rá ezen a napon. Volt 
köztük férfi, nő, apuka, lelkész, volt tanítvány 
és volt kollégánk.

M egkértük őket, hogy hozzák el az 
iskolába és mutassák meg a gye-
rekeknek szemük fénye „gépeiket”. 

Meséljenek a szabályos közlekedésről, az 
elengedhetetlen védőruházatról és nem 
utolsó sorban a motorozás veszélyeiről is.  
Az összegyűlt gyerekek számára nagy élmény 
volt a látványos és igen hangos bevonulás. 
11 csodaszép motor gurult be az udvarra. 
Amint leálltak a motorok, boldogan tolongtak 

körülöttük a gyerekek. Kicsit később 
érkezett a 12. motoros, az ő motorjáért 
a nagyfiúk epekedtek. Láthattuk a 
motorkerékpárok széles palettáját: a 
segédmotoros kerékpároktól a kisebb 
és nagyobb motorral szerelt robogó, 
túra, túra-sport, sport és nakedbike-on 
keresztül a chopperig. Szinte minden 
kivitel, a legkülönfélébb színekben és 
méretben. Voltak veterán motorok a 
múlt század közepéről és a végéről is Szász 
László jóvoltából. 9 órától délig jöttek-mentek 
a gyerekcsoportok az udvaron. A tulajdo-
nosok azt is megengedték, hogy felüljenek 
a nyeregbe a lelkes fiúk és lányok. Felpró-
bálhattak gyerek méretű bukót és motoros 
kabátot. Nika László a motoros közlekedés 
mellett felhívta a gyerekek figyelmét a sza-
bályos kerékpáros közlekedés fontosságára 
is. Balaskó Róbert a motorfajtákról beszélt a 
lelkes hallgatóságnak. A gyerekek részéről 

persze felmerült az igény, hogy szeretnének 
egy-egy kört menni a motorokkal, de azt 
biztonsági okokból, nagy szomorúságukra, 
nem engedtük. Tanítványaink és a magunk 
nevében nagyon köszönjük Balaskó Róbert, 
Balaskó Patrik, Nika László, Jurida Gergő, Vétek 
Tamara, Nagy Péter, Krupánszky Gábor, Járfás 
Zoltán, Szász László, Szabó Zsolt, Jakab Norbert 
és Matics Olivér motortulajdonosok segítsé-
gét. Különleges napot szereztek nekünk!

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Az online világ veszélyei iskolás korban
Rendkívül aktuális és egyben nagyon 
fontos témában hívtuk meg a szülőket és a 
gyerekeket 2022. május 16-án egy beszél-
getéssel egybekötött előadásra. Az online 
világ veszélyei nap mint nap fenyegetik 
tanulóinkat. Az iskolában erről nagyon 
gyakran beszélgetünk a gyerekekkel, de 
fontosnak tartjuk, hogy ebben a témában 
a szülők is halljanak egy kis segítséget, 
támpontot egy szakembertől.

E nnek igényét már több szülő jelezte 
is felénk, az ezzel kapcsolatos prob-
lémák már az iskolában is érzékelhe-

tők. Ezért szerveztük meg ezt az előadást a 
Művelődési Házban. Dr. Kubinger-Pillmann 
Judit, a Pannon Egyetem Digitális Módszer-
tani Intézetének egyetemi docense beszélt 
digitális lábnyomainkról, a túl korán adott 
okos eszközök súlyos, gyakran visszafordít-
hatatlan következményeiről. Az élet más te-
rületén féltett gyermekeinket az online világ 
dzsungelébe vakon beengedjük, pedig 
fontos, hogy szabályokat állítsunk fel, meg-
védjük őket. Hallottunk a kommentelés, a 
közösségi oldalak használatának veszé-
lyeiről. Az előadó hangsúlyozta, hogy az 
internet a minden napi életünk részévé vált, 

de céltudatosan, érett digitális intelligenci-
ával használandó. Ennek egyik sarkköve a 
szülői példamutatás: mennyire vagyunk mi 
felnőttek függőek készülékeinktől vagy cél-
tudatos felhasználók. Az előadó reményét 
fejezte ki, hogy az analóg világban is biztos 
helyünk van: beszélgetünk szeretteinkkel, 
képesek vagyunk kommunikálni egymás-
sal, együtt eltölteni szabadidőnket eszközök 
nélkül. Nagyon köszönjük a színvonalas, 
felkészült előadást! Köszönjük a Művelő-
dési Ház dolgozóinak a megrendezésben 
nyújtott segítségét!

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Rendhagyó 
olvasás óra 
a harmadik 
évfolyamon

2022. május 17-én a 3.a-ba, 19-én a 
3.b-be látogatott el Palásthy Ágnes 
írónő. Mindkét osztályban örömmel 
fogadtuk őt. 

Ágnes néni felolvas-
ta a Sapka című me-
séjét. Sok izgalmas 
feladatot készítet t 
hozzá. Érdekes, szá-
munkra új szavak-
kal ismerkedhettünk 
meg, pl.: hajadon-
főtt. Kaptunk jutalom feladatot, és 
Ágnes néni még házi feladatról 
is gondoskodott. Mindkét osztályt 
megajándékozta az Elrabolták a 
siklót című számunkra dedikált me-
sekönyvével, majd az összes tanuló 
kapott egy könyvjelzőt, amit az írónő 
örömmel aláírt nekünk. 

Nagyon jól éreztük magunkat, az 
óra végén  nagy tapssal köszöntük 
meg ezt a fantasztikus élményt. 

Jó szívvel ajánljuk mindenkinek 
Ágnes néni vidám, humoros, tanul-
ságos meséit!

Kubinger Borbála, Ruff Botond  

3.a osztályos tanulók

Mesevetélkedtünk
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer régen, Bábolnán innen és túl, 
egy "7 mérföldes csizmában heted 7 határon át" nevű Országos 
mesevetélkedő, melyen közel húsz éven keresztül sikeresen 
vettünk részt a Kisfaludy Mihály Általános Iskola alsó tagozatán 
szerveződött csapatokkal.

A megszűnése után mintegy nyolc évvel felmerült az igény 
egy hasonló, de csak helyi vetélkedő megszervezésére, 
melyet a Községi Könyvtár felvállalt. Az iskola 2-3-4. évfo-

lyamának tanulói közül 14 csapat (5 másodikos, 5 harmadikos és 
4 negyedikes) szerveződött, amelyekben 4-4 fő olvasta, elemezte 
és dolgozta fel – a tanító nénik segítségével – a kapott 4 ma-
gyar népmesét, melyek a következők voltak: „Kígyós Jancsi, Az 
aranypálca, A huszár és a szolgáló, A gulyás lánya”. Május 31-én 
délután izgatott gyerekek érkeztek a Művelődési Házba, hogy 
megküzdjenek a vetélkedő 6 feladatával és egymással. A csapa-
tok többsége sikeresen jutott túl az akadályokon. Sok-sok pontott 
gyűjtöttek – többek között – az olyan feladatokon mint az „Igaz-ha-
mis”, a „Villámkérdések”, a „Kire, mire illik”, vagy a „Keresztrejtvény”.  
A nagy odafigyelést és az alapos meseismeretet igénylő feladatok 
végeztével a gyerekek izgatottan várták az eredményhirdetést, 
melyre június 2-án délelőtt az iskola udvarán került sor. 

A vetélkedőt évfolyamonként értékeltük,  
így a következő eredmények születtek:

2. évfolyam: 

1. Kihívók (2.a) Riezing Bence, Pirityi Eliza, Vona viktória, Lakatos 
Raul. 2. Tulipán (2.b) Iványi Henrietta, Iványi Noémi, Ács-Haffner 
Noel, Szeifert Szilvia. 3. Bajnokok (2.a) Futó Máté, Gyalogos Dominik, 
Járfás Zalán, Halmai Roland.

3. évfolyam:

1. Tudós manócskák (3.a) Kubinger Borbála, Timár Hanna, Baum-
garten Rita, Ruff Roland.  2. A gulyás gyermekei (3.b) Kertész József, 
Budai-Kurcz Eszter, Aradi Emese. 3. Fejetlen lovak (3.b) Tiba Emma, 
Szabó Emma, Tóth Adél.

4. évfolyam:

1. Villám csajok (4.a) Futó Dorka, Erős Krisztina, Hamburger Gréta, 
Nagy Zsófia. 2. Mesekirályok (4.b) Molnár Gergő, Sternhadt Dalma, 
Kiss Virág, Kelemen Réka. 3. Könyvmolyok (4.a) Sztancsik Mátyás, 
Járóka Karolina, Kun Jázmin, Koródi Izabella.

Jó lenne, ha minden évben találkoznánk ilyen lelkes, meseszerető 
gyerekekkel. Ezért úgy búcsúzunk: „Itt a vége, fuss el véle a követ-
kező évi mesékért!”

Hajmáné Kalocsai Éva 
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Születésnaposok

Megérkeztünk!

Kidanolták, kitáncolták a májfát

„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 napokban ünnepelték, 
ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős

Eichardt Franciska (június 1.) 
Illés Zoltánné sz. Limbacher Mária (június 11.)

80 esztendős

Beke Ernő László (június 12.) 
Sebők Dénesné sz. Izsáki Mária (június 17.)

75 esztendős

Szedlákné Frech Ilona (június 1.) 
Balaskó Imréné sz. Holló Valéria (június 9.)

70 esztendős

Czakó Józsefné sz. Nagy Mária (június 9.) 
Tromposch Mihályné sz. Kovács Julianna (június 23.)

Technikai okok miatt a márciusi  85 éves  születésnaposok 
köszöntéséből kimaradt Bernhardt Tivadart nagyon  

nagy szeretettel köszöntjük és nagyon jó egészséget 
kívánva kérünk ezúton is elnézést!

Az ünnepelteknek 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 két kisfiú 
érkezése ragyogta be környei családok életét.  

Sok szeretettel köszöntjük  

Blaschek András és Sajdik Bettina kisfiát Bendegúzt,

Tóth Ákos és Fekete Marianna kisfiát Kornélt.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

Rövid híreink

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA

2022. július 1-től július 21-ig és augusztus 8-tól szeptember 2-ig a 
következők szerint látogatható a KÖNYVTÁR: kedd 16.00–18.00 óra, 
csütörtök 16.000–18.00 óra. 2022. július 22-től (péntek) augusztus 5-ig 
(péntek) – szabadság miatt –  a KÖNYVTÁR ZÁRVA!!!

Szabadság a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József július 18-ától augusztus 5-éig, valamint augusz-
tus 15-étől 19-éig szabadságát tölti, emiatt elmarad a rendelés a 
Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. A helyettesítésről saját rende-
lési idejében, az érvényben lévő egységes rendelési rend szerint  
Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. számú Háziorvosi Rendelőben. 

Gyermekorvosi rendelés

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos június 20-ától július 1-jéig sza-
badságát tölti. A szabadsága alatt Dr. Bognár Ágnes rendel hétfőn, 
csütörtökön és pénteken 11-től délután fél 1-ig, kedden 8-tól 9.30-ig, 
szerdán 13-tól 14.30-ig.

HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST

KORMÁNYABLAKBUSZ ÉRKEZIK KÖRNYÉRE
2022. JÚNIUS 21. 10:45 – 11:30

MŰVELŐDÉSI HÁZ, ALKOTMÁNY UTCA 2.

INTÉZHETŐ ÜGYEK: Többek közt a lejárt okmányok cseréje,  
például • személyi igazolvány • útlevél  • jogosítvány • lakcím  
• diákigazolvány. (Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehe-
tőség.) 

WWW.KORMANYABLAK.HU

Jó ideje birkózott időnként a szél erejével 
és állta a sarat az a két nagyjából tíz mé-
teres fa, melyeket április végén ékesítettek 
fel szalagokkal, s immáron a természet 
megújhodásának jelképeként, azaz 
májusfaként állítottak fel a Közösségi és 
Tájháznál, valamint a Művelődési Háznál. 
Június 5-én, Pünkösd vasárnapján elér-
kezett a kitáncolásuk, kidanolásuk ideje.

A környei Pünkösdi Vígasságok im-
máron hagyományosan a Közös-
ségi és Tájháznál vették kezdetüket, 

ahol Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, és szólt a má jus fa hagyomá-
nyáról: ma gyar nyelv te rü le ten általában 
má jus el se jé re vir ra dó ra ál lí tot ták. A má-
jus fák ké szí té se a le gény ek fe la da ta volt. 
Éjsza ka vág ták ki az er dőn, és má jus el se-
jé re vir ra dó ra több nyi re ti tok ban ál lí tot ták 
fel a he lyi szo kás nak meg fe le lő en a lá nyos 
há zak hoz, il let ve a kö zé pü le tek, kocs mák 
elé. A szalagos fa a mai na pig jel zi a ta vasz 
és a sze re lem ér ke zé sét Környén. A má jus fa 
ki tán co lá sa a hó nap utolsó szom bat ján, 
de legkésőbb Pünkösdkör tör té nik… A fa lu 
má jus fá ját a nép tán cos gyerekek éne kel ve 
kör be tán col ják, míg a le gény ek ki ás sák.  
A dön tés után kö zös mu lat ság gal bú csúz-
tat ja a fa lu la kos sá ga a ta vaszt.

Így történt ez Környén is: a Közösségi és 
Tájháznál a Német Nemzetiségi Dalkör nó-
táit és a közös polkát követően a Burschen 
Kapelle muzsikájára döntötték ki a májfát 
hagyományőrző környei legények, Hetzl 
Gábor, Daróczi Tibor, Králl Zoltán, Tisch 
Gábor, Králl Márton és Králl Péter. 

A májusfa színes szalagjaikkal valamikor 
a katonák kalapjait ékesítették tovább, Kör-
nyén pedig a táncos apróságok fedezték 
fel pár esztendeje, hogy milyen díszesek a 

kis copfocskákon, az ingecskék hajtókáin, 
így ezúttal is szorgalmasan gyűjtögették. 
Ezt követően indulhatott a zenés felvonulás 
a Művelődési Ház elé, ahol a legények 
gyakorlottan emelték ki és fektették el a 
májfát, hogy a gyerekek, felnőttek újabb 
szalagokat gyűjthessenek emlékbe, s hogy 
következhessen 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, gyermekáldá-
sért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni 
ötvenedik nap. A templomokban évről 

évre megemlékeztek erről a napról, a 
lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival 
helyettesítették, a Szentlélek jelképeként 
fehér galambot repítet tek szabadon.  
A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába 
öltöztek, befont copfjukat a hagyomány 
szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak 
felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhe-
tett a mulatság, – köszöntötte a téren a 
vendégeket Tirhold Kármen, s ajánlotta 
figyelmükbe a valóban színes pünkösdi 
műsorcsokrot.

Elsőként a Hagyományőrző Német 
Nemzetiségi Gyermekcsoport érkezett 
Klúber Petra és Wéberné Kürti Anna veze-
tésével, bájos műsorukkal elragadtatva a 
vendégeket, és ismét igazolva, hogy élő 
a hagyományőrzés Környén. Őket követ-
te citeramuzsikával, ének- és gitárszóval 
Bolemányi Magdolna, Galgovics Ágh 
Adrienn és Bozó Kucskár Anikó a magyar 
dalkör képviseletében pünkösdi dalcso-
korral, majd az általános iskola művészeti 
tagozatának Vízöntők Táncegyüt tese 
mutatott be pünkösdi összeállítást. Az 1993-
ban alakult Német Nemzetiségi Dalkör is 
ismét bizonyította, hogy nem véletlenül 
ünnepelhetik jövőre három évtizedes 
fennállásukat, Csanálosi László vezetésével 
és harmonikakíséretében csendültek fel a 
szebbnél szebb sváb énekek. Nem kis fel-
adatra vállalkozott a szikrázó napsütésben 
a Schwung Tanzgruppe, melynek tagjai 
hagyományos viseletben ropták a keringőt 
és polkákat, zárásként az urak a közönség 
vastapsa mellett megérdemelten nézhet-
tek a söröskorsó mélyére.

A májfadöntést és műsort idén is Pünkös-
di batyus-bál követte a főtéren, a talpalá-
valóról, mulatságba érkezők szórakoztatá-
sáról estébe nyúlóan a kecskédi Burschen 
Kapelle gondoskodott.

Tea Party zenekar 
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rendezvények
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szolgáltatását 
vállalja. 
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Megérdemelte a bort Orbán
Szent Orbán pápa nézz reánk, őrizd meg 
nékünk a határt. Védelmezd őt a nagy 
fagytól, és termését minden bajtól – szólt 
az ének május 22-én a patrónushoz a 
Német Nemzetiségi Dalkör előadásában, 
s mint kicsivel később kiderült, a Szent az 
elmúlt évben nyitott füllel hallgatta a fo-
hászt, gondosan vigyázott a termésre, így 
a környei Les-hegyen 1996-ban felállított 
szobor megérdemelte a borral öntözést. 

A Les-hegyen 1996-ban állították fel 
Glász József fából készült, Szent 
Orbánt ábrázoló szobrát, s attól az 

esztendőtől szervezik meg minden évben 
a szőlősgazdák, valamint a Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság az 
Orbán napi ünnepséget. A programnak 
idén már nyolcadik alkalommal volt része 
a tíz esztendeje életre hívott borverseny, 
melyet előző nap rendeztek meg, s az ün-
nepségen derült ki, hogy miként vizsgáztak 
a pincék kincsei.

Az ünnepségre érkező vendégeket 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, a kulturális 
bizottság tagja köszöntötte Jankovics Mar-
cell Jelkép-kalendárium című könyvének 
idézetével: A források mélyen hallgatnak 
arról, hogyan lett Orbán, a borisszák szentje.  
A hagyomány szerint Orbán pápa rendel-
te el, hogy a misekelyhet nemesfémből 
készítsék, ezért kezében kehellyel, később 
szőlőfürttel ábrázolták. Lehetséges volna, 
hogy e szent jelképeknek – „Én vagyok az 
igazi szőlőtő” – mondta Jézus önmagáról, 
– tulajdonított profán tartalmat a középkori 
Európa nyers, civilizálatlan népe? Orbánt 

mindenesetre a szőlőművesek, kádárok, 
kocsmárosok választották patrónusuknak, 
szobrot, kápolnát emeltek a szőlőhegyeken 
tiszteletére. Népi kultusza összefügg „égi 
születésnapjával,” és forrása a német-fran-
cia határ menti szőlővidék. Onnét jutott el 
a középkor végén hazánkba. Névünnepét, 
május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartot-
ták. A szőlőket azért helyezték oltalma alá, 
hogy megvédje a kora nyári szőlőkárok 
ellen. Orbán-nap táján virágzik a szőlő, s 
ebben az időszakban még támadhat fagy, 
súlyos károkat okozva a szőlőkben. Ezért né-
pünk Orbánt is a fagyosszentek közé sorolja. 

Wéber István borral a kezében lépett a 
mikrofonhoz, amely jelezte, hogy a gazdák 
elégedettek voltak Orbán ténykedésével, 
így biztosan elmarad a vesszőzés. Szeren-
csére sem tavaly, sem idén nem adódtak 
gondok a szőlővel. A monda szerint, ha 
Orbán napján napfényes az idő, akkor 
édes lesz a bor, ha esős, hűvös, akkor pedig 
savanyú. Reméljük, hogy idén is édes lesz, a 

tavalyi is igen jó minőségű volt – hangzott el 
a gazdától, majd jó alaposan megöntözte 
borral a szobrot.

Idén sajnos kevesebben neveztek a 
borversenyre, és olyan gazdák is távol 
maradtak, akik okkal lehetnek büszkék 
pincéik féltve őrzött kincseire. Reméljük, 
hogy jövőre ők is megméretik a boraikat 
– ez már Bella Sándortól hangzott el. Mint 
elmondta, 17 gazdától érkezett összesen 37 
minta, és örvendetes, hogy a szakavatott 
ítészek, Zantleitner Anikó, Székely Szovát és 
Jaross János igen kiemelkedő minőségű 
borokat is ízlelt. A fehérborok legkiválóbb 
„mezőnye” pedig olyannyira kiegyenlített-
nek bizonyult, hogy a Nagyarany minősítés 
odaítéléséhez 2-3 mintát is újrakóstoltak, 
mire megszületett a döntés.

Fehér borból 25 minta érkezett, és Pákozdi 
Ferenc 2018-hoz hasonlóan ismét elhódí-
totta Zenit borával a Nagyarany fokozatot. 
Arany minősítést ért el Laki Gyula és Geiszt 
József, nyolc gazda ezüst, és kilenc bronz 
oklevelet vehetett át. A 12 vörösborból  
Wéber István nyerte el a Nagyarany minő-
sítést, hárman ezüst, négyen pedig bronz 
oklevél elismerésben részesültek. 

Az ünnepségen hagyományosan nagy 
sikert aratott a Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Gyermekcsoport, Kelemen 
Piroska és Jakab András, valamint az 
általános iskola néptánc tagozatának 
műsora, a Német Nemzetiségi Dalkör pedig 
stílszerűen mulatós bordalokkal emelte a 
program hangulatát, majd a megszokott 
vendéglátás következett pogácsával, s 
természetesen a 8. borverseny nedűivel. 

Búcsú az óvodától, társaktól
Vackor ovisok vagyunk, Környe a mi kis 
falunk. Büszkék vagyunk magunkra, me-
seszép kis ovinkra… vackorosnak lenni 
jó!!! – zengett a Vackorinduló június 3-án a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde aulájában, ta-
lán leghangosabban azoktól, akik bizony 
épp elbúcsúztak az intézménytől.

H armincheten készülnek az iskolába: 
a Gombacsoport teljes létszámmal, 
a Napocska, Nyuszi, Csiga „aprósá-

gai” közül néhányan, ők valamennyien az 
elmúlt években sokat játszottak, énekeltek, 
nevettek, még ha olykor, pityeregtek is.

Sok felfedezést tettetek a csoportszobá-
ban, a tornateremben, az óvoda udvarán, 
a tó körül. Kirándultatok, gyalogoltatok, 
bicikliztetek, vonatoztatok, virágokat ül-
tettetek, madarakat etettetek. S közben 
sok-sok dalt, mesét, mondókát tanultatok… 
Most eljött az idő, amikor iskolába készültök. 
Kérlek benneteket, gondoljatok az óvodá-
ra sokat, és ügyesen tanuljatok majd az 
iskolában – szóltak az elköszönés gondo-
latai Pekár Zita óvodavezetőtől, melyhez 

az óvónénik énekekkel, a kisebb társak 
versekkel csatlakoztak, a nagyok pedig 
így verseltek az elválásról: itt játszottam 
három évig, nőttem, s velem nőtt a szék, a 
baba, a labda, az autó, tanultam verset, 
mesét. A csengőig ágaskodtam, most 
elérem könnyedén, s a kicsiknek most én 
mondom, te is megnősz kisöcsém! Holnap 
már nem csengetek be, nem játszom az 

udvaron, de három év örömével, megyek 
tovább utamon.

A búcsúzó apróságokat okos békás toll-
tartóval és ceruzákkal ajándékozta meg a 
Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány, 
no meg egy szép mesekönyvvel, amelyből 
– amikor már ügyesen eligazodnak a betűk 
világában – ők mesélhetnek majd a kisebb 
testvéreiknek, társaiknak.

Telt házas, vastapsos vizsgaelőadás és gála

Zsúfolásig megtelt május 27-én a környei 
Művelődési Ház színházterme, ahol a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tagozata tartotta 
a vizsgaelőadását, a Szivárvány-Környe 
Táncegyüttes pedig a gálaműsorát. 

A vendégeket Jakab András ,  a 
néptánc tagozat tánctanára, a 
táncegyüttes művészeti vezetője 

köszöntöt te, kiemelve, hogy a Kárpát-
medence hagyománya a világ egyik 
leggazdagabb kulturális forrása, ilyen 
mennyiségű kincset ápolni, megtanulni, 
kutatni nem könnyű, megtanítani pedig an-
nál nehezebb. A koreográfiáikról elmondta, 
hogy azokban gyakoriak az improvizált, 
szabadon táncolt részek, hiszen a magyar 
táncot kevésbé jellemzi az egyszerre való 
táncolás. Ezzel a szemlélettel tanítjuk a 
gyermekeinket, hogy kreatív, hazafi, ügyes, 
és legalább a táncban boldog emberekké 
váljanak – fogalmazott, majd következett a 
bő kétórás előadás, amely során a közön-
ség, szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok 
és ismerősök megtapasztalhatták, hogy 
a táncban, tánccal eltöltött évek során 
miként ügyesednek, válnak egyre profibbá 
a mozdulatok, s válnak szívből, szeretetből 
érkező mosolygóssá az arcok. A végig 
vastapsos rendezvényen a talpalávalóról 
Németh Dénes és zenekara gondoskodott. 

Első fellépőként érkezett a Szivárvány-
Környe Táncegyüttes, amelynek kevés 
fellépési lehetősége adódott az elmúlt 
három évben, ezért igyekeztek minden 
kínálkozó lehetőséget kihasználni, így két 
alkalommal is nagy sikerrel szerepeltek a 
szigetközi Halásziban, a Bertóké Napokon. 
A rendezvény egyik fontos része a Bertóké 
Verbunkverseny, amelyen mindkét alka-
lommal második helyezést értek el szólótán-
cosaik. A gálára az erdélyi Mezőség egyik 
falujának táncaival érkeztek. Őket követte 
Nagy Bíborka 6. osztályos tanuló, „A tánc 
megfiatalít” című koreográfiájával, majd a 
Széltolók. A művészeti tagozatos csoportok 
egy-egy évszak, időszak témáját dolgozták 
fel az év során. A néphagyományban 

külön számon tartották a gazdasági évet, 
ami ősszel ért véget a betakarítással, az 
állatok behajtásával. Ennek az időszaknak 
állítottak emléket Szent Mihály napján, 
októberben a berukkolásról, vagyis a ka-
tonák besorozásáról emlékeztek meg, a 
vizsgaelőadás során is ezt tette a Széltolók 
Táncegyüttes, gyerekszemmel. Később a 
legkisebbek, az óvodások mutattak be 
késő őszi, téli témájú játékfűzést, az első 
osztályosok, a művészeti tagozat előképző 
második évfolyama pedig a tél mulatság-
gal teli időszakát, a farsangot, természete-
sen ők is gyerekszemmel.  

Krüpl Adrienn énekes tehetségéből adott 
ízelítőt, ő a Forgórózsa Fesztivál keretében 
megrendezett Gerzanits Magdolna Nép-
daléneklési Versenyen Arany minősítést 
ért el. 

A hideg tél elmúltával jól esik kimonda-
ni, hogy „végre itt a tavasz”. Az előadás 
is elérkezett ehhez az évszakhoz, amikor 
Bolemányi Magdolna idézte citeramu-
zsikával, tavaszi virágénekekkel, majd a 
Kotyolók táncegyüttes Kikelet című össze-
állítása következett, amely a libalegelőre 
varázsolta a vendégeket. 

Az iskolából idén elballagó 8. osztályos 
táncos tanulók közül ketten a művészeti isko-
la alapfokát is befejezik, de szerencsére nem 
kell elbúcsúzni tőlük, hiszen mindannyiukat 
szeretettel várják a Szivárvány-Környe Tánc-
együttesben, s hogy örökre megőrizzék a 
szép éveket emlékezetükben, a lányok kesz-
kenőt, a fiúk pávatollat kaptak ajándékba. 
A felnőtt együttes két tagja, Varga Zsófia és 
Németh József Zsolt Alsó-Garam-menti tán-
cokkal üdvözölte a nyolcadikosokat, a páros 
a bemutatott tánccal aranyminősítést nyert 
a tatabányai Forgórózsa Fesztivál keretében 
megrendezett Örökség Gyermek és Ifjúsági 
Szólótáncversenyen.

A tavasz lezárása, a nyár kezdése a pün-
kösd. A zöldfarsang után a nyári munkák 
következtek a paraszti gazdaságokban. 
Ilyenkor már nem volt idő, alkalom bálozni, 
házasodni, mindenki a földeken dolgozott. 
A Vízöntők táncegyüttes a Pünkösdölők 
című koreográfiájukkal lépett színre, őket 

követte vendégként a Bányász Öregtáncos 
Együttes. Kelemen Petra Piroska és Jakab 
András több éve dolgozik közösen a kivá-
ló táncosokból álló együttessel, a gálán 
bemutatott Tardoskeddi táncok című ko-
reográfiájukat is ők készítették. Az együttes 
vezetői Petőné Novák Tünde és Pető Gábor, 
a kecskedudás kíséretről Adorján István 
gondoskodott.

Első alkalommal mutatta be zárásként az 
„A csárdában” című, szatmári táncokból 
készült koreográfiáját a Szivárvány-Környe 
Táncegyüttes, melynek tagjai jó példaként 
szolgálnak a fiatalabbaknak. Schmidt Péter 
és Varga Zsófia szívesen segítenek a Víz-
öntők táncegyüttes munkájában, szükség 
szerint fellépésen is kisegítik az utánpótlás 
csapatot. 

Zárásként Horti Károlyné igazgatóhe-
lyettes köszöntötte a felkészítőket és a 
táncosokat, kiemelve, hogy milyen nagyon 
rég várták már a pillanatot, amikor ismét 
színpadra léphetnek, s hogy a pandémia 
ideje alatt is milyen ötletes módon valósí-
tották meg az online világban a technika 
segítségével a koreográfiák elsajátítását. 

A néptánc tanszak ezúton fejezi ki kö-
szönetét az előadás létrejöttéhez nyújtott 
segítségért a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola vezetőségének, Magyarits Katalin 
igazgatónak, Trézlné Staudinger Csilla, 
Horti Károlyné igazgatóhelyetteseknek, 
valamint Pekár Zita óvodavezetőnek, 
Környe Község Önkormányzatának, a hát-
térben segítő kollégáknak, Kovácsné Vass 
Ágnesnek, Soósné Trencsényi Teréziának, 
Riezingné Gáspár Tímeának, Juridáné 
Sipos Erikának, Tóth Zsoltné Mező Viktó-
riának, Jordánné Holló Mónikának, Búza 
Ágnes. Köszönet a Művelődési Ház dolgo-
zóinak, Hajma Mihálynak, Jakab György-
nek, a Faforg Span Kft-nek, az „Értetek, 
Nebulókért!” Alapítványnak, Takács Ka-
rolinának, a szülőknek, és egyáltalán nem 
utolsó sorban a Szivárvány Táncegyüttes 
Egyesület elnökének, László Mártának, aki 
a rendezvényen szintén köszönetét fejezte 
ki a résztvevők és a stafétát tőle három éve 
átvevők számára. 



Július 8. (péntek)

18.30 – 19.20 Shirley Band   
19.50 – 20.50 Balaton Dikor
21.30 – 22.00 USNK   
22.00 – 23.30 Dö’Loorien  
23.30 – 04.00 DJ Valentino Reas

Július 9. (szombat)

7.00 Zenés ébresztő: 
 Burschen Kapelle

A sportpályán:
9.00  Auerhammer János  
 Ifjúsági Labdarúgó Kupa

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

Sportpálya, nagyszínpad:
14.30 Vendégcsalogató: Burschen Kapelle
15.00 Ünnepélyes megnyitó
15.10 Német Nemzetiségi Dalkör Környe
15.40 Szári Német Nemzetiségi Tánccsoport
16.10 Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
16.45 Szivárvány Táncegyüttes
17.15 Singh Viki
17.45 Irigy Hónaljmirigy
18.30 Desperado
19.00 A komáromi Street Generation  
 kerékpárosok bemutatója

20.00 FENYŐ MIKLÓS KONCERT
21.45 Tűzijáték 
22.00 Utcabál: Schwowischi Buam

A sportpályán 14.00 órától gyerekeknek: 
Virgonckodó játszópark, buborék játszóház, 
arcfestés, ágyú várfallal, zenevarázs 
(varázslatos zenés interaktív gyerekműsor), 
lufihajtogatás 

A futballpálya mögötti  
területen:
Airsoft Zone Környe bemutató

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

Július 10. (vasárnap)

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

Sportpálya, nagyszínpad:
14.45 Vendégcsalogató Vértes Expressz
15.15 Környei Magyar Dalkör
15.30 Kicsi Gesztenye Klub

16.15 Kökény Attila
16.45 Oszvald Marika
17.15 Sipos F. Tamás
17.45 Baby Gabi
18.30 Unicque
19.00 Környei Mazsorett csoport

20.00 REPUBLIC KONCERT
21.30 DJ Dominique
22.30 EnterTrain 

A sportpályán:
14.00 Állatsimogató
15.00 Attrakció népi játékok, fa körhinta,  
 láda derbi, arcfestés

SZOMBAT ÉS VASÁRNAP KÉZMŰVES UTCA 
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET. 

KÉZMŰVES ÍZELÍTŐ: 

ÜVEGFÚVÁS, FAFARAGÁS, KOSÁRFONÁS 
(TARDOSKEDDI ÉLŐ HAGYOMÁNYOK POLGÁRI 
TÁRSULÁS), TEXTILTERMÉKEK, GYÖNGYFŰZÉS,  
ÁSVÁNY- ÉS FAÉKSZEREK, AJÁNDÉKKAVICSOK, 
HÁZI ÁLDÁSOK, ERDÉLYI CSIPKE,  
TARDOSKEDDI MÉZ, BETON DÍSZTÁRGYAK, 
ÜVEG-, TÜKÖR-, TOJÁSGRAVÍROZÁS, 
GYÖNGYHORGOLÁS, CUKORMENTES LEKVÁROK, 
ZAKUSZKA, CHILI, GOBELIN

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

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓLÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL

A Nemzetiségi és sörfesztivál vAlAmeNNyi progrAmjA díjtAlANul látogAthAtó.  
A műsorváltoztAtás jogát Az öNkormáNyzAt feNNtArtjA.


