
Régen volt, szép volt… 90 esztendős Ilonka néni 
A férjemet is maga köszöntötte ugye? – 
kérdezte a 90. születésnapját ünneplő 
Nagy Józsefné, Takács Ilona szeptember 
28-án Beke László polgármestertől, aki 
Pankotai Mihályné anyakönyvvezetővel 
érkezett az otthonába a szép napon. 
Környén már nagyon sok idős van – foly-
tatta Ilonka néni. Igen, hála Istennek, és 
maradjanak is, meséljenek sokat a régi 
dolgokról – felelt a polgármester, s mint 
később kiderült, az ünnepelt valóban 
sokat gondol a régmúltra, s szerinte nem 
csak egy születésnap, akár egy-egy nap 
is lehet ok a számadásra.

É n azt gondolom, a legfontosabb 
talentum számunkra a szeretet. Amit 
mi érzünk legbelül, s amit mi, mint 

talentumot tovább tudunk adni, és ha jól 
sáfárkodunk vele, akkor kapunk is vissza 
belőle. És erre a család egy csodálatos 
garancia, a gyerekek, az unokák, a déd-
unokák. 
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Közös bérmálás és oltárszentelés
„Megújult az oltár, újítsuk hát meg mi is 
a tanult keresztény igazságokat!” Ezekkel 
a szavakkal köszöntötte a megjelenteket 
Spányi Antal megyéspüspök a Környei 
Római Katolikus templomban szeptem-
ber 17-én. A Várgesztes, Vértessomló és 
Környe Plébánia közös bérmálása és a 
restaurált főoltár megáldása alkalmával 
tartott szentmisén a püspök hangsúlyozta 
a világ sodró erejében is megtartandó hit 
erejét, az Úr által ránk bízott örök kincsek 
megőrzésének fontosságát a hétközna-
pokon is. 

A mikor a templomban vagyunk és 
a hit dolgairól beszélünk, tisztán 
látunk. Amikor más környezetben, 

különbözőképpen gondolkodó embe-
rekkel vagyunk körülvéve, valahogy pró-
bálunk kisiklani ebből a helyzetből, hogy 
megvalljuk hitünket. A keresztény világné-
zetünk örök, katolikus hitünkben kitartani 
kötelességünk. 
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Ismét sikeres Bornap 
Második alkalommal rendezte meg 
szeptember 10-én a Bornap elnevezésű 
programját a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe, s hol napsütésesnek, 
hol szelesnek, hol borongósnak tűnt az 
időjárás, végül az égiek is a kegyeikbe 
fogadták a rendezvényt, így az érdeklő-
dők is szép számmal érkeztek az Óvoda 
előtti térre.

A szüret már évszázadokkal ezelőtt is 
az egyik legkülönlegesebb, ünnepi 
hangulatú mezőgazdasági munka 

volt, hisz a falu népe nagy dínom-dánom 
közepette, közösen végezte. A számtalan 
szüreti népszokás a szőlőszedés utolsó 
napjához, a végzéshez kapcsolódott. Fon-
tos mozzanat volt az uraság köszöntése, 
karjának fürtös hajtással való megkötözése, 
a szüreti koszorú elkészítése. Az uraság aján-
dékozott is – a szorgosabb szedők például 
kendőt kaptak. A gazda házánál este lako-
ma és mulatság volt, s közvetlenül a szüret 
után az ifjúság szüreti bállal végződő felvo-
nulást tartott – idézte fel a megnyitó során 
Tirhold Kármen elnök a szüret ünnepének 
hagyományát, amely Környén mindig is 
nagy népszerűségnek örvendett a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 
szüreti felvonulás keretében. 

Az eltelt években azonban egyre népe-
sebbé vált a menet, amely mind jobban 
megnehezítet te a rendezők dolgát a 
biztonságszervezés tekintetében, és a falu 
méretéből adódóan nem jutott el minden 
településrészre. Ezért tavaly határoztunk úgy, 
hogy új, mindenki számára elérhető rendez-
vény alapjait tesszük le a faluközpontban.  
A választásunk azért esett az óvoda előtti tér-
re, mert családias rendezvényt álmodtunk 
meg különböző programelemekkel. Úgy 
gondoljuk, hogy már az első alkalommal 

sikerült megvalósítani a terveinket, nagyon 
kedves, pozitív visszajelzések érkeztek, és 
bízom benne, hogy a mai nap is hasonló 
sikerrel zárul… – fogalmazott az elnök, és a 
siker idén sem maradt el. 

A téren folyamatosan gyűltek az ér-
deklődők, miközben a gazdák kínálták a 
nedűiket, a Vöröskereszt Környei Alapszer-
vezete jótékonysági süteményvásárt tartott, 
a Környei Nő Klub kézműves portékái sem 
hiányozhattak, no meg az arcfestés, a gye-
rekek „ugrálós” játékai, a „tűzoltósimogató”, 
és a jégkrém sem.

Nagy s ikerre l  lépet t  sz ínpadra a 
DanceArt Táncstúdió, a bővülő létszámú 
Környei Magyar Dalkör, a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola Művészeti tagozatának 
táncosai, a Vízöntők Táncegyüttes, a Szél-

tolók Táncegyüttes és a Szivárvány-Környe 
Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Dalkör 
Környe, és zenés musical, operett, sláger 
időutazásával a KaDarKa Társulat, este pe-
dig a Szomorer Jungs húzta a talpalávalót.

Nem mindegy, hogy melyiket kóstoljuk 
meg először! A kevésbé édessel kell kez-
deni, úgy érezni végül az ízeket! – figyel-
meztetett Szappanos János gazda, aki 
hatvanféle csemegeszőlőt termeszt, és a 
Pécsi Egyetemi Borbirtok által szervezett 
első Országos Csemegeszőlő Kiállítás és 
Vásáron bemutatott szőlőfajtáiból (Anjuta, 
Black Beuty, Dubovszky Rozovüj, Faeton, 
Preobrazsényie Szenátoe Burdaka Vik-
tória) tartott bemutatót, adott ízelítőt a II. 
Bornapon.  

,,Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bolt 
igyunk!” Johannes Wolfgang Goethe gon-
dolataival ajánlotta még a megnyitó során 
Tirhold Kármen a finom nedűk ízlelését, 
a gazdák pedig a pincék igazán ízletes 
kincseivel érkezhettek, és idén is kitettek 
magukért, hiszen a borjegy bevételnek és a 
felajánlásaiknak köszönhetően a szervezők 
200 ezer forinttal támogathatták a Három 
Királyok Alapítványt. 

A szervező Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe ezúton fejezi ki minden 
segítő, támogató, a műsort színesítő szá-
mára a köszönetét, hiszen nélkülük idén 
sem válhatott volna sikeressé, családiassá 
a II. Bornap!

Köszönet Bella Sándornak, Geiszt Jó-
zsefnek, a Gelato Italianonak, a Göndör 
Pincészetnek, Gselmann Péternek, Halász-
Becker Anitának, Hamburger Grétának, 
Hamburger Istvánnak, Hanczvikli Jenőnek, 
Horváth Bélának, Kerecsényi Józsefnek, 
a Králl családnak, Pákozdi Ferencnek, 
Seres Jolánnak, Szappanos Jánosnak, Tar 
Domokos Gézának, Tirhold Annának, Vona 
Csabának, a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek! 

„A jó Isten adjon még számtalan sok évet...!”

„Hideg szél borzolja hajunkat,
az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.

Elmúlt a nyár, itt van az ősz.
Köszöntünk most minden időset, ki élhet.
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort, 

hozzá jó egészséget.
Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,

drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell, 

mert dolgos két kezük
elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül.

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

Szemükben a könnycsepp 
örömet jelentsen,

S a szeretet lángja töltse be szívüket.”

Október 1- je az Idősek vi lágnapja. 
Az idősek napja az idős emberekről, az 
ő tiszteletükről szól. Szép, és egyre gaz-
dagodó, több tíz éves hagyomány, hogy 
községünkben minden esztendőben szá-
mon tartjuk az Idősek napját, és kisebb-
nagyobb ajándékkal, virággal, versekkel, 
dalokkal kedveskedünk nekik.

S ajnos ez a vírushelyzet miatt az idei 
évben is elmarad. Ám, ha szemé-
lyesen nem is találkozhatunk, sze-

retettel gondolunk községünk időseire, a 
„szépkorúakra”. 

Köszönjük mindazokat az értékeket, 
amelyeket megőriztek, és amivel minket 
gazdagítanak. Feladatunk, lehetővé tenni 
az idősek, a szépkorúak számára az öreg-
korhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik 
a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, 
segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. 
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek.

Szüleink és nagyszüleink mosolya és 
gondolkodása rengeteg erőt sugároz 
felénk. Szeretet tel gondolunk rájuk, s 
nem csak ezen a napon, hanem az 
év minden napján, hisz szeretetükkel, 
bölcsességükkel ők is mindig rendelke-
zésünkre állnak.

Hagyományunkhoz híven ezen a kis ün-
nepségen virággal szoktuk köszönteni köz-
ségünk legidősebb lakosait. A pandémia 
miatt azonban harmadik éve az otthonuk-
ban köszöntjük a falu legidősebb lakóit, s 
hogy egy picit kárpótoljuk a szép korúakat, 
idén új hagyományt teremtettünk.

A legidősebb hölgy: Mike Ferencné, szü-
letett Ganczler Erzsébet, 95 éves.

A legidősebb férfi: Gyarmati István, 102 
éves. Pista bácsit a kisbéri kórház rehabili-
tációs osztályán köszöntöttük.

A legrégebben házasságot kötött házas-
pár: Magosi Istvánné született Németh 
Ágnes és Magosi István, akik 1956-ban, 
66 éve kötöttek házasságot, István bácsi 
a köszöntés napján sajnos épp kórházi 
kezelés alatt állt. 

Első alkalommal köszöntöttük a legidő-
sebb, házasságban élő párt, a 90 eszten-
dős Csizmadia Zsigmondné, született Tala-
bér Gizellát, és Csizmadia Zsigmondot, aki 
novemberben ünnepli 94. születésnapját.  
A pár 62 esztendeje mondta ki a boldogító 
igent, és fogadott örök hűséget.  

Kedves Idősek, kedves Szépkorúak! Egy is-
meretlen szerző gondolataival, tiszta szívből 
kívánunk Önöknek hosszú, békés, nyugodt 
öregkort, erőt, egészséget, még sok örömöt, 
boldogságot életük alkonyán.

Eisenbart Győzőné, a Magyar Vöröskereszt Környei 

Alapszervezetének elnöke
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Közös bérmálás és oltárszentelés
…folytatás az első oldalról.

Ezért is fontos a bérmálkozás, amikor a 
csecsemőkorban a szülők általi meg-
keresztelés után - sokat tanulva, tapasz-
talva a hit által - megújítják a fiatalok 
a fogadalmukat. Elméletben könnyű 
kitar tani emellet t, de a hétköznapok-
ban erőre és belső készségre, mély 
meggyőződésre és példaképekre van 
szükségünk hozzá. Olyan példaképekre, 
akiket a fiatalok követhetnek, és kiállásuk 
mindannyiunkat lelkesít” - hangzott el a 
környei, vértessomlói, várgesztesi és kör-
nyékbeli hívek előtt.

Beke László, Környe polgármestere örö-
mét fejezte ki aziránt, hogy az önkormány-
zat is hozzá tudott tenni az Esterházy család 
hagyatékához azzal, hogy az értékeket 
nem csak megőrzi, de gyarapíthatja is. 
A főoltár felújítását végző BF Kft. kiemel-
kedő szakmai színvonalú, példaértékű, 
lelkiismeretes feladat ellátásért, a faipari 
és festmények restaurálásáért elismerő 
oklevelet adott át Bölöni Melinda  és Kerti 
Károly restaurátoroknak.

Ezen a napon a három település hu-
szonegy fiatalja, Környéről Matics Gergely 
Zoltán, Matics Bálint Tamás, Szántó Csongor 
György, Hamburger István, Krupánszki Ra-
móna, Fiala Zsófia Panna, Sztancsik Márton, 

Karnuts Ferenc, Tufár Papp Anikó, Szilbereki 
Máté József, Hujber Dorina Mirella, Hujber-
né Szommer Anikó, Pokornyi Tímea, Halász 
Zsombor újította meg keresztségi ígéretét 
és vált ezáltal nagykorú kereszténnyé. 
A bérmálkozók felkészítését és a diákok 
táboroztatását segítő Tremmel Katának és 
Takácsné Schalkhammer Noéminek Visnyei 
László plébános köszönte meg a munkáját.

A környei egyházközségben végzett 
hosszú éveken át tartó kitartó és hithű 
munkásságáért Őszentsége Ferenc Pápa 
pápai áldását adta át Spányi Antal me-
gyéspüspök Debity Gyuláné Erika néninek.

A szentmisén közreműködött a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa.

A gyerekek mint a kovászt, hazaviszik azt, amit 
kapnak az óvodában, iskolában

„Jó volt látni a bérmálásra felkészült 
fiatalok és a közösség örömét, ahogy a 
szép templomot megtöltötték imádság-
gal, énekkel. Ez példamutatás is.” – fo-
galmazta meg gondolatait Spányi Antal 
megyéspüspök a Várgesztes, Vértessomló 
és Környe Plébánia közös bérmálása és a 
restaurált főoltár megáldása alkalmával 
tartott szentmise után. Az interjú során 
beszélgettünk a népszámlálásról, mint 
tanúságtételről, de a gyerekek szerepéről 
is a hitéletben.

 
Valami újat, szépet és jót tegyetek – 
ezek voltak az újévi gondolatai 2022. 
januárban. Akkor még nem tudhattuk, 
milyen nehéz időszak előtt állunk. 
Vajon beteljesítettük mindezt?

– Valóban sok olyan kihívást hozott ez 
az év, amire nem készültünk. Ha valaki 
mélyen a lelkébe néz, a szívében kutako-
dik, meg kell találnia a választ a kérdés-
re. Senki sem sziget. Felelősek vagyunk 
egymásért, a világért. Tenni azonban mi 
magunk tudunk, a saját környezetünkben, 
a saját cselekedeteinkkel. A hitünk ereje 
abban mutatkozik meg, hogy akikkel szót 
tudunk érteni, nekik bátorítást, reményt 
nyújtunk. Remélem, hogy az emberek 
nem nehezítik tovább az egyébként is 
nehéz helyzetet és akár az eredeti elgon-
dolásunk módosításával, de még több 
alázattal előrébb jutunk és hagyjuk, hogy 
az egyes emberekben munkálkodhasson 
a Szentlélek ereje.

Környéről, Vértessomlóról, Várgesz-
tesről huszonegyen bérmálkoztak. 
Reményt ad, hogy ilyen szép számban 
újítják meg a fogadalmukat a fiatalok?

– Igen, ez szép szám. Jó volt látni a bérmá-
lásra felkészült fiatalok és a közösség örömét, 
ahogy a szép templomot megtöltötték 
imádsággal, énekkel. Ez példamutatás is. 
Káin szavai szerint “Őrzője vagyok én test-

véremnek”. Ezt egy cinikus, bűnében meg-
rekedt ember mondja, aki megölte majd 
eltüntette testvérét. Nem elég szépen, nem 
durván, nem közönségesen megnyilvánul-
ni, de igaznak is kell lennie a szavainknak. 
A példamutatáshoz az kell, hogy naponta 
megvizsgáljam magam – komolyan ve-
szem e a hitemet, eszerint élek e. Ezenkívül 
elfogadjuk, hogy lehetünk gyengék, hibáz-
hatunk – de a lényeg, hogy megpróbáljuk 
kijavítani a hibáinkat és ezáltal jobb embe-
rek leszünk. Olyan tanúságtétel előtt állunk, 
ami nem a magánügyünk – méghozzá a 
népszámláláskor. Meg kell tennünk és má-
sokat is erre kell bátorítanunk, hogy valljuk 
meg a hitünket. A megkeresztelt embernek 
kötelessége.

A hitünk megéléséhez, megvallásá-
hoz hozzájárulhat az is, hogy a kör-
nyezetünkben egyházi intézmények 
működnek. Tatabányán most nyitotta 
meg kapuit a Szent Margit Katolikus 
Gimnázium.

– Néhány nappal később pedig Bodaj-
kon egy óvodát vettünk át fenntartásba. 
Ezzel együtt huszonegy olyan oktató-ne-
velő intézmény működik az egyházmegye 
területén, melynek mi vagyunk a fenntartói. 
A gyerekek mint a kovászt, hazaviszik azt, 
amit kapnak tőlünk az óvodákban, isko-
lákban. Sokszor tapasztaljuk, hogy a diákot 
elküldik hittanra a szülei, és otthon beszél 
mindarról, amit hallott, tapasztalt. Lassan 
megszereti, majd a szülők is vele közelednek 
az egyházhoz. Felelősség és egyben lehe-
tőség is az intézmény az egyház számára.

Aki látja Önt akár a Katolikus Karitasz 
védencei, akár az iskolások, óvodá-
sok, vagy itt Környén az oltár előtt a 
gyerekek körében tudja, hogy nagyon 
közel állnak a szívéhez, mindig mosoly-
lyal fordul feléjük. Az új generációval 
való foglalkozás megengedi a laza-
ságot?

– Nem akarnék lazaságot tanítani. 
A világ úgyis ezt sugallja – lehetsz laza, 
nem számít semmi, a világ megy tovább, 
következmények nélkül. Azt szeretném, ha 
mindenki megtapasztalná Isten szeretetét. 
Engedjük meg, hogy megérintse a gyere-
keket is a szívükben, lelkükben! Isten szavá-
ra hallgatnak és a legkisebbek a játékon 
keresztül indulnak el ebbe az irányba, a 
kamaszok pedig már tudatosan, a tanu-
láson keresztül. Nagyon egyszerű: szeretni 
kell a gyerekeket. A családban és az élet 
minden területén. A szeretetük megérdemli, 
hogy őszinte kapcsolatokkal vegyük körül 
őket. Érezniük kell, hogy a maguk által elkö-
vetett hibákat ki tudják javítani, és tanulni 
is tudnak belőle – ha minden erejükkel 
erre törekszenek. Ebben segíthetjük őket 
szeretettel, mosollyal.

Kérem, áruljon el egy kulisszatitkot, 
és visszakanyarodunk az első kérdés-
hez… Mikor fogalmazódik meg Önben 
egy időszakra, évre vonatkozó prog-
ram, hogyan tud kapcsolódni a követ-
kező ehhez az esztendőhöz?

– Vannak projektek – ahogyan mond-
juk –, amiket lezárunk és ott véget ér-
nek. Egy éves program azonban nem 
fejeződhet be, hogy tovább lapozzunk. 
Bennünk él a következő időszakban is. 
Amikor megfogalmazom az elkövetkező 
esztendőre vonatkozó gondolataimat, 
figyelek az érzéseimre, a világ helyze-
tére - vajon mire van most szüksége, mit 
tudok én és az egyházmegye hozzátenni, 
hogyan tudjuk segíteni az előrehala-
dást, a megoldást? Amiben szeretetet, 
reményt tudunk nyújtani, az irány lehet 
mindannyiunk számára. Az egész évre 
szóló elhatározást én csupán felkínálom, 
amihez lehet csatlakozni. Talán néhány 
embert megérint, és ez segít bennünket 
a mindennapokban is.

Pruzsina Alice újságíró

Újra saláta parti

Autómentes nap iskolánkban
Az európai autómentes nap egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én 
megtartott rendezvénysorozat. 

E z az iskolánk életében is egy jeles alkalom. Kiemelt lehetőséget teremt arra, 
hogy tanulóink figyelmét felhívjuk a közlekedés okozta környezeti problémák-
ra. Ezen a napon minden kis és nagyobb diáktól azt kérjük, hogy reggel ne 

üljenek be otthon szüleikhez az autóba, helyette kerékpáron, rollerrel vagy gya-
logszerrel érkezzenek. Az idei évben olyan gyerkőccel is találkoztunk reggel, aki 
édesapjával görkorcsolyán gurult be az iskolába. Reggel 7 órától becsöngetésig 
az iskola ökoiskolás csoportjának diákjai és a diákönkormányzat tagjai lelkesen 
vették számba az érkezőket. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a felhívásunknak 
megfelelően az iskola környékén a megszokotthoz képest alig volt autóforgalom. 
A tanulók igyekezetét jutalmaztuk is. Köszönjük az „Értetek, Nebulókért!” Alapítvány 
támogatását ehhez.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes 

Iskolai hírek
• Szeptember 22. Autómentes 
nap. Nagy örömmel tapasztaltuk, 
hogy a felhívásunknak meg-
felelően az iskola környékén a 
megszokotthoz képest alig volt 
autóforgalom. 

• Szeptember 23. Saláta partin 
13 csapat készítette el az általuk 
megálmodott saláta különleges-
ségeket.

• Szeptember 24. Őszköszöntő 
jótékonysági koncertet adott a 
tatai Soltész István Kamarazenekar 
az iskola „Értetek, Nebulókért!” 
Alapítványa részére a Művelődési 
Házban. Iskolánk tanára és a zene-
kar tagja, Takács Karolina immár 
3. alkalommal szervezte meg a 
koncertet.

• Szeptember 26. A 2. évfolyam 
képviselői Országos Közlekedésren-
dészeti verseny keretein belül meg-
rendezett közlekedési bemutatón 
és játékokon vettek részt Tatán

• Szeptember 22. és 29. A közelgő 
pályaválasztás kapcsán gyárlá-
togatáson vett részt a 8. évfolyam 
a tatabányai Sanmina – SCI Ma-
gyarország Kft üzemében

• Szeptember 29.  Szent Mihály 
napja: Jakab András bácsi és a 
művészeti iskola fiú táncosai vetí-
téssel és bemutatóval egybekötött 
programban a pásztorélet hagyo-
mányairól beszélt a gyerekeknek.

• Szeptember 28-30. A 4.a osztály 
erdei iskolai programon vett rész 
Környebányán. 

• Szeptember 30-án  az 5.a osztály 
klubdélután keretében barkácsolt, 
társasjátékozott. 

Előzetesek:

• Október 20. Az 5. évfolyam 
színházlátogatásra megy Tata-
bányára

• Október végén Szépolvasási 
versenyt rendezünk

• November 8-án pályaválasztási 
szülői értekezleten ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők a környező 
települések középiskoláinak kíná-
latával. Vendégül látjuk az iskolák 
képviselőit. 

• Nyílt napot tartunk november 
14-15-én iskolánk tanulói szülei 
részére.

 Hosszú idő után újra megrendeztük szept-
ember 23-án  a saláta partit. A  Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola diákjai 13 csapat-
ba szerveződve készítették el az általuk 
megálmodott saláta különlegességeket.

K reativitásban illetve fantasztikus 
ízekben nem volt hiány. Fiúk és lá-
nyok egyaránt alaposan felkészülve 

érkeztek a versenyre, percek alatt megtel-
tek az asztalok konyhai eszközökkel, vágó-
deszkákkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, 
húsfélékkel, tonhallal, különféle szószokkal. 
A tálalás során a dekorációról illetve az 
összképi hatásról sem feledkeztek meg.  
A zsűrinek – Szelőczei Ferencné, Víg Regina, 
Sárosiné Rácz Gabriella – nagyon nehéz 
helyzete volt az elbírálást illetően,  ugyanis 
hihetetlen gasztro élményben volt részük, 
szerencsére az énekkar néhány tagjainak 
véleménye segített a döntéshozatalban.
Természetesen senki sem ment haza üres 
kézzel, ugyanis minden résztvevő  megle-
petés ajándékkal távozott. A legjobb salá-
tát is díjaztuk! Saláták nevű formáció nyerte 
el idén először hagyományt teremtő céllal 
a vándor deszkát, melyet ezen a napon 
útjára indítottunk, hogy a következő évben 
egy újabb csapat neve kerülhessen fel rá.

I. Korcsoport díjazottjai:

„Saláták” formáció: Hornyák Karolina, Kiss 
Virág, Ravasz Eliza, Palkó Szonja különleges 
piros gyümölcsös salátája nyerte a legtöbb 
szavazatot. A „Séfek”  csapata:  Juhász 
Gergely, Kubinger Borbála, Ruff Botond 
„Naplemente” nevezetű salátája a második 
helyezést érte el. A 3. helyezett „Molyirtók” 
csapatának Papp Balázs, Csánki Balázs, 
Járfás Milán, Répa Hunor karibi hangulatot 
idéző salátája lett.
 

II. Korcsoport:

 A „Gyümi-salik” nevezetű versenyzők Vaskó 
Lívia, Kolozsvári Bíborka, Koródi Lili egy igazán 
ízletes egészséges zabkekszes salátája első 
helyezést érte el. A „NÉBIH” csapatának   
Balogh Lili Anna, Nagy Bíborka, Riezing Réka, 
Marosi Diána különleges „pókos” salátája a 
második helyezett lett. A harmadik helyezett  
a  „Cheese-boys” elnevezésű Magyar Kornél, 
Hamburger István, Szűcs Balázs, Szilbereki 
Máté által megalkotott húsos majonézes 
zöldséges salátája lett.

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek!

Szelőczei Ferencné
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Régen volt, szép volt… 
90 esztendős Ilonka néni 
…folytatás az első oldalról.

Azt kívánom, hogy ebből a szeretetből 
még nagyon-nagyon sokat kapjon vissza, 
éljen jó egészségben, és jöhessünk még 
ünnepelni többször is – köszöntötte Ilonka 
nénit az önkormányzat és a falu egésze 
nevében Beke László.   

Nagy Józsefné, Takács Ilona 1932. szept-
ember 28-án született Nagypatár pusz-
tán. Szülei, Takács János és Nemes Mária 
harmadik gyermekeként, három lány és 
egy fiú testvérével nevelkedett a pusztai 
gyerekekkel együtt Patáron.

A környei általános iskola elvégzése után 
a Nagytagyosi gazdaságban dolgozott 
1950-ig, az év októberében a Bánhidai 
Hőerőműben helyezkedett el: kazánfűtő-

ként, takarítónőként, portásként dolgozott, 
majd a gondnokságtól ment nyugdíjba 
1987-ben.

Párjával, Nagy Józseffel 1954. november 
20-án kötött házasságot, Józsefet Jugo-
szláviából vitték el a háború alatt szovjet 
hadifogságba, és több társával együtt 1950 
márciusában került a tagyosi gazdaságba.

A házaspárt a sors három gyermekkel 
ajándékozta meg, 1955-ben Zoltánnal, 
1957-ben Máriával, 1962-ben Csabával. 
Környére, a Bem József utcai új családi 
házukba 1962 augusztusában költöztek, 
hogy a gyerekeknek ne a pusztáról kelljen 
bejárni az iskolába, mint annak idején Ilona 
néninek, testvéreinek, s valamennyi pusztai 
gyereknek. 

A család az évek során szépen gyarapo-
dott, a három gyermek három unokával, 
Zsanettel, Gáborral, Emesével, és három 

dédunokával, Jankával, Mártonnal, Be-
nedekkel ajándékozta meg a házaspárt.

Szeretett párja, akinek 2012 februárjában 
közösen ünnepelték a 90. születésnapját, a 
következő esztendőben sajnos elhunyt, Ilon-
ka néni ma is szeretettel idézi fel a családi 
összejövetelt szeretteik körében.

Az ünnepelt szereti a kertjét, még mindig 
főzöget, rejtvényt fejt, a televízióban pedig 
leginkább a sportműsorokat kedveli, azon 
belül is a labdarúgást és a röplabdát, 
hiszen valaha, lány korában ő is röplab-
dázott.

De nem csak a sportról nosztalgiázik 
gyakran, hiszen a 90 esztendőből bősé-
gesen van mit felidézni. A múltról így fo-
galmaz: sok régi emlék visszajön a pusztai 
életről, ezeket elmesélem és átadom az 
unokáknak, dédunokáknak. Régen volt, 
szép volt, mert fiatal voltam. 

SzületésnaposokMegérkeztünk!

Új elnökség a Szivárvány Táncegyüttes 
egyesületénél

A környei Szivárvány Táncegyüttes egye-
sülete 1995-ben alakult, legfőbb célja a 
magyar és nemzetiségi hagyományok 
ápolása, a táncegyüttes tevékenységé-
nek támogatása, a közösségformálás. En-
nek keretében fennállása óta támogatja 
a táncegyüttes munkáját, fesztiválokon, 
fellépéseken való részvételt, a táncosok 
táborozását, jutalmazását, valamint segít 
a művészeti vezetők által szervezett prog-
ramok megvalósításában. 

A civil szervezet alapszabályá -
ban foglaltak alapján ötévenként 
tisztújítást tartanak, ez adta az 

apropóját a szeptember 30-ai rendkívüli 
közgyűlésnek. A pénzügyi és szakmai 
beszámolók elfogadása mellett teljesen 
új elnökséget választott a tagság, miután 

László Márta, az egyesület alapító elnöke és 
a két elnökségi tag, Barta Gizella és Szántó 
Attila lemondott, azaz – az elnök szavaival 
élve – átadták a stafétát. A jelenlévő tag-
ság egyöntetűen megszavazta Vikor Eszter 
közgazdászt, a táncegyüttes aktív tagját 
az egyesület új vezetőjének, az elnökség 
tagjainak pedig Jordán-Holló Mónikát és 
Domán Gyulát. 

A felügyelő bizottság tagjaiban is vál-
tozás történt: Szücs István helyét Kószásné 
Varga Mónika foglalja el, Soósné Trencsényi 
Teréz és Vadas Renáta továbbra is vállalta 
a megbízatást öt évre.

Az egyesület tagsága is megújult, az 
együttes felnőtt-ifjúsági korcsoport tán-
cosai is csatlakoztak a tagsághoz. Ez 
„biztosíték” a jövőhöz, az egyesület fenn-
maradásához. 

Jakab András és Kelemen Petra Piroska 
a táncegyüttes művészeti vezetői meg-
köszönték a leköszönő elnöknek, László 
Mártának a közel három évtizedig tartó, 
megbízható vezetői tevékenységét, va-
lamint segítségét a művészeti munkájuk-
hoz. Az újonnan megválasztott elnöknek, 
Vikor Eszternek és a vezetőségi tagoknak 
hatékony és sikeres együt tműködést 
kívántak. 

A leköszönő és új elnökség ezúton fejezi 
ki köszönetét és háláját a legkitartóbb 
egyesületi tagoknak, akik hosszú éve-
ken, évtizedeken keresztül segítették, 
támogatták a civil szervezetet, valamint 
a fő támogatóknak, Környe Község 
Önkormányzatának és a Csoóri Sándor 
Alapnak.

„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

Geréd Domokos (október 26.)

80 esztendős

Veres Miklós (október 19.) 
Kollár István (október 22.)

75 esztendős

Fürj Józsefné sz. Nagy Mária (október 4.) 
Pachl Béla (október 5.) 

Mészáros Józsefné sz. Molnár Eszter Klára (október 7.) 
Mezőfi János (október 29.)

70 esztendős

Hották Ferencé sz. Mike Erzsébet (október 1.) 
Kárász Jánosné sz. Hável Lujza (október 4.) 

Karbulák Gábor (október 5.) 
Süli Lászlóné sz. Muschitz Erzsébet (október 17.) 

Bokovics Antalné sz. Zajácz Erzsébet (október 19.)
Dräschler Sándor (október 20.) 

Szabó Zoltán Antalné sz. Högl Mária Magdolna  
(október 26.)

További jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk az ünnepelteknek!

„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 kisfiúval gyara-
podott községünk és ragyogta be érkezésük környei családok 
életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Lein Péter és Borbély Melinda 
kisfiát János Kadasát,

Somogyi Attila és Nebehaj Szilvia 
kisfiát Barnabást.

A gyermekeknek és szüleiknek 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 tá-
mogatott 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 szakmai végzettséggel, vagy ha nem a program-
ban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt 
felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni 
kell a polgármesteri hivatalban!

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. 

A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624 • A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690  

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

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

November 1-jétől változik 
a nyitvatartás:

Vasárnap, hétfő: ZÁRVA  
• Kedd–péntek: 14.00–17.00 óráig 

• Szombat: 9.00–12.00 óráig  
• November 7-étől 13-áig  
szabadság miatt zárva!

AKCIÓ!
November 30-ig minden 

készleten lévő felsőruházat 

10% kedvezménnyel kapható,  

télikabátok 70%-os akciós áron!

Szivárvány Divatáru (Környe, Rózsa u. 29.)

Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Andor Ildikó • Tel.: 06 20 3374282
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A NÉPMESE NAPJA
2005. szeptember 30-án a Magyar Olva-
sástársaság (HUNRA) kezdeményezésére 
rendezték meg először a Népmese Napját, 
Benedek Elek születésnapján.

A magyar népmese értékeit szeret-
nénk hangsúlyozni évek óta a Kör-
nyei Vackor Óvodában és Bölcső-

dében is. A cél, hogy a gyermekek különös, 
megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel 
és tisztelettel forduljanak a magyar és más 
népek meséi felé. Fontosnak tartjuk, hogy a 
rohanó világunkban egyre nagyobb teret 
kapjon az igazi, tiszta forrásból származó, 
élőszóval elmesélt népmese. 

Szeptember utolsó hetében a magyar 
népmeséké volt a főszerep. Az óvónénik 
a csoportokban élő szóval, bábozással, 
közös dramatizálással okoztak boldog és 
nyugodt perceket a gyermekeknek, s tették 
őket aktív részesévé a csodálatos, mesei 
történeteknek.

Elengedhetetlen, hogy egy gyereknek, 
sokat meséljenek, mert a mese a rácso-
dálkozás, a különös világba, a fantasztikus 
élmények, a történetek birodalmába jutás 
műfaja. A gyermek a mese hallgatása köz-
ben átlép egy másik világba. A valóság és 
a csodavilág között él és ez a kettős tudat 
izgalmas feszültséget teremt, valamint azt 
oldja fel egyszerre.

Erre szerettük volna érzékenyíteni ezzel a 
jeles nappal a családjainkat is. Minden 
kisgyermek hazavitt kinyomtatva – egy 
korosztályának megfelelő – népmesét, 
melyet a szülők több estén át meséltek, 
majd közösen elkészíthették a mese illuszt-

rációját. Csodás térbeli és rajzos alkotások 
születtek, melyekből az óvoda aulájában 
egy fantasztikus kiállítást rendeztünk, mél-
tón ünnepelve ezt a jeles napot. 

Troll Krisztina

intézményvezető helyettes

ZENE VILÁGNAPJA
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa YEHUDI 
MENUHIN kezdeményezésére emelte ok-
tóber 1-jét a ZENE VILÁGNAPJA rangjára. 
Ez a nap a zeneművészet legnagyobb 
alakjaira emlékeztet, segíti a különböző 
kultúrák zenéinek jobb megismerését.

É letünket keresztül-kasul szövi a 
zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, – 
ami az ember legősibb kifejezési 

formája, eszköze-, ősibb, mint a nyelv. 
Még írni sem tudott az emberiség, amikor 
a hang, és a szó hatalmába kerítette.  
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint 
a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, 
ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán) 
Óvodánkban is minden évben megün-
neplik a csoportok e jeles napot. Az idén 
október 3-án óvodánk a Zene Világnap-
ja alkalmából ismét zenész vendégeket 
hívott. Ellátogatott hozzánk Bolemányi 
Magdolna citerájával, Bozóné Kucskár 
Anikó, Domina József,  Böröczkiné Szűcs 
Judit népdal énekesek, Saltzer Géza fu-
vola művész. Citerával, fuvolával adtak 
elő a gyerekeknek ismert népdalokat, 
gyerekdalokat és gyermekeknek való 
műdalokat. Az előadás után megnéz-

hették, megfoghatták, kipróbálhatták a 
gyerekek a hangszereket. A legkisebbek 
hangszerekkel és kaviccsal zenélhettek. 
A zene világnapját közös énekkel (Óvoda 

induló) és tánccal zártuk. Köszönjük az 
előadóknak a színvonalas, szórakoztató, 
élményt nyújtó zenés délelőttöt!

Troll Krisztina intézményvezető helyettes

Programok  
– közérdekű információk

Október 23-ai megemlékezés  
– KÖRNYEBÁNYA

Környebányán 2022. október 23-án, 16.00 órakor helyezzük 
el a kegyelet virágait a mártírhalált halt Puskás Sándor 
emlékére állíttatott márványtáblánál.

Október 23-ai megemlékezés  
– KÖRNYE

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére rende-
zett környei ünnepség október 23-án 17.00 órakor ökume-
nikus istentisztelettel kezdődik a református templomban.

Ezt követi a hősök előtt tisztelgő program a Művelődési Ház-
ban, ahol Beke László polgármester mond ünnepi beszédet, 
majd a „Furcsa Haza” című verses-zenés emlékműsort 
adják elő a környei és  bokodi Kadarkölykök színjátszósai. A 
műsort írta és összeállította: Dallos Zoltán. Rendező: Karap 
Diána és Dallos Zoltán. Koreográfus: Karap Diána. Közremű-
ködik a KaDarka Társulat. A megemlékezés koszorúzással 
zárul a Kegyeleti Parkban.

Márton nap
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Környei Németek Baráti 
Köre november 12-én 15 órától tartja a Művelődési Házban a 
Márton napi ünnepséget, melyre szeretettel várja Környe község 
lakosságát! A délután során és az esti bálban fellép az osztrák 
Originale Sautanzmusi zenekar, a belépés díjtalan. A részletekkel 
hamarosan jelentkezünk!

Tirhold Kármen elnök

Képviselői fogadóórák

Tirhold Kármen önkormányzati képviselő értesíti az állam-
polgárokat, hogy október 24-én, hétfőn 16 és 17 óra között 
fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal képviselői szobá-
jában. Vadász Éva önkormányzati képviselő november 
7-én, hétfőn 17-18 óráig tartja fogadóóráját a Polgármesteri 
Hivatalban, szintén a képviselői szobában.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelővel  együttműködve ezennel kiírja a 2023. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallgatók számára a 
2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első fél-
évére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév.

HÁZHOZ VISSZÜK AZ 
ÜGYINTÉZÉST
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok 
cseréje, például

személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
lakcím
diákigazolvány

(Illetékfizetésre csak bankkártyával 
van lehetőség.)

2022. OKTÓBER 18.
(kedd) 

10.45–11.30

MŰVELŐDÉSI HÁZ
ALKOTMÁNY U. 2.

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK

KÖRNYÉRE

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat kötelező működtetése – a hidegebb időjárási 
körülményekre való tekinte� el – 2022. október 28-a és 2023. március 17-e közö�  szünetel.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az EPER-BURSA 
rendszerben regisztrált és kinyomtatott pályázati űrlapon, 
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 A pályázat benyújtási határideje: 
2022. november 3.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat Szociális– és Egészségügyi 
Bizottsága 2022. december 5-ig bírálja el a beérkezett 
pályázatokat: 

A települési önkormányzat 2022. december 6-án a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az ál-
tala nyújtott támogatások adatait, döntéséről a pályázókat 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti. 

Részletes kiírás: www.emet.gov.hu (EPER-BURSA)
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Salamonné Helter Erika
életmód tanácsadó, terapeuta, 

okleveles rajzvizsgálati szakértő, 
amatőr képzőművész és az  

Aranykezek Csoport
alkotásaiból nyílik kiállítás  

„Színekbe mártott mesevilág” címmel 
2022. október 21-én 17 órakor  

a környei Művelődési Házban.  

A tárlatot megnyitja 
Szám János festő- és szobrászművész,  

gitárjátékával közreműködik Talabér Angelika. 

A kiállítás az Aranykezek Csoport 
„Nyár vagy ősz – egy esemény színekbe öltöztetve” című  

rajzversenyének Varga Benedek grafikusművész által zsűrizett  
alkotásait is bemutatja, a díjazottak az elismeréseiket 

a megnyitó során vehetik át. 

„Köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok”
(József Attila)

A tárlat november 17-éig tekinthető meg 
hétköznapokon 10 és 17 óra között,  
hétvégén rendezvények ideje alatt.  

(Környe, Alkotmány u. 1.)

Őszköszöntő jótékonysági koncert
Harmadik alkalommal érkezett Környére 
és adott nagy sikerrel jótékonysági kon-
certet a Soltész István Kamarazenekar 
szeptember 24-én a Művelődési Házban. 
A zenés őszköszöntő rendezvényre a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola énekkara, 
és vezetőjük, Szelőczei Ferencné is izga-
tottan készült, hiszen a koncert kezdetén 
a zenekarral közösen adták elő Bach 
Parasztkantáta című művét.

S oltész István fél évszázadig tanított 
a tatai Zeneiskolában, nyugdíjba 
vonulása óta vezeti a 13 esztendeje 

örömmuzsikáló kamarazenekart, amely 
első alkalommal 2017-ben adventi, 2019 
márciusában nőnapi, tavaszváró dalla-
mokkal, ezúttal pedig őszköszöntő kon-
certtel, a barokktól a 20. századig terjedő 
zenés időutazással ajándékozta meg a 
nagyérdeműt Környén.  

A hangverseny gondolata annak idején 
Takács Karolinában született meg, s közös 
kapocsként segítette a megvalósítást, 
hiszen az intézmény pedagógusaként és 
a kamarazenekar tagjaként is részt vett az 
esemény életre hívásában, a hagyomány 
megteremtésében. Az idei koncert során 
– többek között – Antonio Vivaldi, Johann 

Pachelbel, Dvorak, Bartók Béla, Johann 
Sebastian Bach, Steiber Mátyás művei 
csendültek fel, olyan kiváló művészek és 
tehetségek szólista közreműködésével, 
mint Soltész Ágnes (a Magyar Állami Ope-
raház zenekarának koncertmestere), Sakai 
Yumiko zongoraművész (a Bartók Béla  Kon-
zervatórium tanára), Vitályos-Gaál Eszter 
hegedűművész, Vitályos Bence (a győri 
Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti 

Karának hallgatója), Kovács Luca (a Thália 
Tanoda növendéke).  A jótékonysági ren-
dezvény zárásaként Horti Károlyné, az isko-
la igazgatóhelyettese mondott köszönetet 
a többszörösen is vastapsot érdemlő elő-
adásért a zenekar tagjai és Soltész István, 
valamint a hagyomány életre hívója és 
lelkes szervezője, Takács Karolina számára. 
A koncert résztvevői adományaikkal az „Ér-
tetek, Nebulókért” Alapítványt támogatták.

MIHÁLY NAPI VÁSÁR
Zöld óvodaként fontosnak tartjuk a 
néphagyományok ápolását, megélését, 
nagy hangsúlyt fektetünk a jeles napokra. 
A szeptemberi jeles napok közül ki -
emelkedik Szent Mihály napja. E napot 
a gazdasági év fordulójaként tartot-
ták számon az állattartók, és a Szent 
György-napkor legelőre hajtott állatokat 
ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok 
elszámoltatásának, szegődtetésének 
időpontja volt. 

O rszágszerte emlékezetesek voltak 
a Szentmihályi vásárok, ahol 
nemcsak a szükséges holmikat 

tudták beszerezni a vásározók, de szóra-
kozási és ismerkedési lehetőséget jelentett 
számukra.

Ezt a néphagyományt szerettük volna 
megeleveníteni gyermekeink számára 
szeptember 29-én a környei Vackor 
Óvoda és Bölcsődében is. Második al-
kalommal került megrendezésre ez a kis 
vásári forgatag, melyre már szeptember 
eleje óta készülődtünk.  Színes anyagokat, 
terméseket, süteményhez való alap-
anyagokat gyűjtögettünk a gyerekekkel. 
A nagycsoportosokkal vásári kikiáltókat, 
vidám nép-és gyermekdalokat gyakorol-
tunk. Minden csoport szorgalmasan ké-
szítette a sok-sok vásárfiát. Még a szülők 
is lelkesen ötleteltek és a vásár reggelén 
saját készítésű kreatív portékákkal, süte-
ményekkel leptek meg bennünket, amit 
ezúton is szívből köszönünk. A vásárt meg-
előzően a gyerekek a helyi zöldségeshez 
sétáltak el, ahol rácsodálkozhattak a 
gazdag árukínálatra, az őszi termések 
kavalkádjára. A közös vásárlás nagyszerű 
alapja volt a vásári játékokban való aktív 
szerepvállalásuknak.

A vásár helyszíne az óvoda aulája volt, 
ahol minden nagyobb csoport berendez-
hette a saját asztalait a portékákkal, amit 
felváltva a gyerekek és óvónők árultak 
hangzatos kikiáltók kíséretében. A többi 
gyermek a kis kosarát televásárolhatta 
kreatív kézműves termékekkel -varrott 
szíveket, virágokat, kis táskákat, őszi, téli 
ajtó- és asztali díszeket, kőből, fából készült 
szalvétatechnika alkotásokat, gyöngyből 
készült ékszereket, mézeskalácsot, perecet 
stb. vehettek.

A nap végén senki sem tért haza üres 
kézzel, mindenki találhatott kedvére való 
vásárfiát.

A játékos vásári sokadalommal nem 
csak a néphagyománnyal való ismerke-
dés volt a célunk, hanem a gyermekek 
magyarság tudatát is erősíteni, hiszen 
fontosnak tartjuk a „gyökerekhez” való 
kötődés kialakítását már kicsi gyermekkor-
ban. Ehhez családjaink is partnerek voltak, 
ezért sikerülhetett ilyen nagyszerűen ez a 
kis óvodai Mihály napi vásár. 

Troll Krisztina 

intézményvezető helyettes



A Művelődési Ház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 29-én (péntek) 15 órától  
tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat egyaránt a Művelődési Házban.

Lesz tökfaragás, tökös óriásjátékok a Csiri-Biri Játéktárral,  
tökös arcfestés, és idén is keressük a falu legnagyobb tökét! 

Az a három gyerkőc, aki (anyu, apu segítségével) 
a legsúlyosabb tökkelérkezik, tök jópofa tortával távozik!

A tökös megmérettetésre 16.30-ig lehet nevezni, 
eredményhirdetés 17.00 órakor!

A program a hatályos kormányrendelet szerint zárt térben tartott egyéb rendezvénynek minősül,  
ezért azon a 18. életévét betöltött személy védettségi igazolvánnyal vehet részt. Köszönjük megértésüket!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/tokolo-es-kurbis-schnitze/?occurrence=2021-10-29

A részvétel 
díjtalan!


