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Az önbecsülés és a hála napja
Környebányán és Környén is augusztus 20-
án tisztelegtünk államalapító Szent István 
emléke előtt és ünnepeltük az új kenyeret. 
Környe önkormányzata hagyományosan 
az augusztus 20-ai ünnepségének kere-
tében ismeri el azok tevékenységét, akik 
kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik 
a község hírnevét, vagy hosszú évek ál-
dozatvállalásával vívják ki a település 
közösségének megbecsülését. A meg-
emlékezésen, melynek helyszíne a ked-
vezőtlen időjárás miatt a Művelődési Ház 
volt, négyen részesültek elismerésben, és 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadá-
sára is sor került.

K örnyebányán a Hősi Emlékműnél 
Dodonka Anna idézte fel az állam-
alapítás időszakát, a történelmi 

eseményeket, az államalapító máig ható 
tiszteletét ezekkel a gondolatokkal fejezte 
ki: ha a Vértesben sétálunk, úton-útfélen 
találkozhatunk egy kis virággal, melynek 
neve: Szent István szegfűje. Ez a névadás is 
kifejezi népünk tiszteletét, szeretetét és há-
láját, melyet érzünk és őrzünk Szent István 
királyunk iránt. A helyi apróságok szavalatai 
és Bozó Kucskár Anikó, Bolemányi Magdol-
na citerával kísért énekei után helyezték 
el a kegyelet virágait az önkormányzat, 
a német nemzetiségi önkormányzat és a 

Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom 
megyei Székkapitányság Környei csoport-
jának képviselői az emlékműnél. 

A megemlékezés Környén, a Művelődési 
Házban folytatódott, az ünnepséget dr. 
Veres Zoltán, Komárom-Esztergom megye 
jegyzője, és a testvértelepülés Tardoskedd 
hivatalvezetője, Brenkus  Judit is megtisztel-
te jelenlétével. 

Kellő alázattal és történelmi távlatból 
szemlélve, Szent István napja mindig is 
az önmagunk megbecsülésének, a saját 
magunk erejéből való boldogulásunknak 
az ünnepe volt. 

Világbajnok hálóőr: célja a felnőtt válogatottság
Szenzációs a magyar U16-os vízilabda-
korosztály: a fiú és a lány válogatott is 
világbajnoki címet nyert…

Újabb fantasztikus sikereket értek el az 
utánpótláskorú magyar vízilabdázók: az 
U16-os korosztályban a fiú és a lány válo-
gatott is világbajnoki címet nyert...

Vízilabda: a magyar fiatalok kilenc nap 
alatt három vb-t nyertek a házigazdák 
ellen…

C supán három a számtalan sza-
lagcím közül, melyek augusztus 
utolsó hétvégéjén jelentek meg 

a különböző írott és elektronikus médi-

umokban. Országszerte, így Környén is 
rengetegen izgultak a magyar váloga-
tottért, községünkben talán sokan nem 
is sejtették, hogy az U16-os korosztályú 
fiú csapatban egy környei fiatalember, 
Borbély Sándor őrzi a hálót. És nem is akár-
hogyan. A mérkőzések során nem egyszer 
brillírozott, bravúros védéseivel nemcsak 
hárított, azokkal a csapatot is mind jobb 
teljesítményre sarkallta.

A válogatott tavaly Európa Bajnokságot 
nyert, ezért elvárásként fogalmazódott meg 
a világbajnoki győzelem is, ami a kapus 
szerint eleinte teherként nehezedett rájuk. 
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„Kreuz der Hoffnung”
A Közösségi és Tájházban folytatódott au-
gusztus 27-én az a háromnapos emlékező 
programsorozat, melyet a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe szervezett a 
kitelepítés 75. évfordulója alkalmából. A 
hagyományőrző kulturális műsorok mellett 
sváb ételek és autentikus fotófal várta a 
vendégeket, aznap a tájház gazdag gyűj-
teménye Balaskó István felajánlásának kö-
szönhetően egy több mint 100 esztendős 
Koch harmonikával gyarapodott.   

H etvenöt évvel ezelőt t egy kite -
lepítésnek álcázot t deportálás 
zajlott Magyarországon és Európa 

számos országában, köztük a Felvidéken 
is. Egyetlen józanul gondolkodó ember 
sem volt, aki szembeszállt volna ezzel a 
gondolattal… – hangzott el Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye elnökének köszöntő soraiban, majd 
dr. Veres Zoltán, Komárom-Esztergom me-
gye jegyzője idézte fel a közelmúlt ünnepét, 
augusztus 20-át. 

„Nagy királyunk életművének egyik fő 
üzenete az volt, hogy a magyarság, a 
magyar nemzet akkor igazán erős, ha meg-
becsüli az itt élő, az itt menedéket kereső 
különböző nemzetiségeket… Aztán a tör-
ténelem viharai 1945 után gyökeres fordu-
latot vettek, és megindult az a gyalázatos 
folyamat, amelynek most az évfordulójára 
emlékezünk, elszakadva a nagy államala-
pító királyunk életműve fő üzenetétől. Ennek 
a gyalázatos folyamatnak az eredménye 
220-230 ezer német deportálása, de ez a 
szám sokkal magasabb, ha belegondo-
lunk abba, hogy az itt maradottaknak is 
az üldöztetés és a számkivetettség sorsa 
jutott. Aztán ismét fordult a történelem ke-
reke és 20120-ben a magyar országgyűlés 
határozatban rögzítette, hogy január 19-e 
minden esztendőben a német nemzetiség 
kitoloncolásának az emléknapja lett – fo-
galmazott a megye jegyzője. Zárásul kö-
szönetét fejezte ki a rendezvény szervezői, 
lebonyolítói, résztvevői számára azért az 
áldozatos munkáért, amellyel továbbviszik, 
beteljesítik államalapító királyunk öröksé-
gét, és példaként állítják a jövő generációi 
elé mindazt a hagyományt, amellyel a 

több száz éve velünk élő 
német nemzetiség gaz-
dagította és gazdagítja 
a magyarság kultúráját.

Ebből a gazdag kultu-
rális kincsből adott ízelítőt 
a szomódi és a környei 
Német Nemzetiségi Dal-
kör, akikkel a közös gyö-
kerek révén a közönség 
gyakran velük dúdolt, 
énekelt, a Várgesztesi 
Tánccsoport tagjai pedig 
a tűző napon is vérbeli 
sváb virtussal táncoltak, 
buzdították vastapsra a 
vendégeket.

A hagyományőrző műsort követte a 
vendéglátás, természetesen sváb ízekkel: 
sváb káposztával, kvircedlivel, szájmesnillel, 
krumplispogácsával, dinsztelt kolbásszal, 
no meg múltidéző hangulattal. Kora estétől 
Balaskó István és zenekara húzta a talpalá-
valót, a zenész egy még ma is működő, 
több mint 100 éves Koch harmonikával 
ajándékozta meg az évforduló alkalmából 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nyét. A harmonikát nagyjából 30 esztende-
je találták egy Dunaszentmiklósi padláson, 
akkor neki ajándékozták, ő pedig most 
úgy gondolta, a ritkaság inkább a Tájház 
gyűjteményét gazdagítsa.  

Másnap, augusztus 28-án Dr. Cserháti 
Ferenc  külföldi magyarok lelkipásztori el-
látásával megbízott esztergom-budapesti 
segédpüspök celebrált ünnepi szentmisét 
a Környei Római Katolikus Templomban, 
majd a megemlékezés a vasútállomás mel-
letti Kitelepítési Emlékműnél folytatódott, 
amely a jubileum alkalmából egy kereszttel 
egészült ki, emlékeztetve a svábok mély 
vallásosságára. 

„A mindenfelé induló és ki tudja, hová 
érkező gyászvonatok és szekerek történetét 
már mindannyian ismerjük. Emberek millió-
inak, családok ezreinek szenvedésébe ke-
rült, mire ráébredtek, hogy Európa nemzetei 
együtt erősek. A 1947-48-as évek történeté-
nek, az otthonukból elkergetett éhezőkkel 
és az életükért futó népekkel megtöltött 
Európa utcáinak egyetlen tanulsága van, 
mégpedig az, hogy bűnt bűnnel jóvátenni 
nem lehet, és vélt bűnt kollektív büntetéssel 
pedig végképp nem. Ez a szenvedés emlé-
keztessen minket arra, mindenkinek elide-
geníthetetlen joga ott élni, ahol született, 
abban a kultúrában, hitben és országban, 
amely az OTTHONA. Az emlékmű és ez az 
új kereszt arról mesél nekünk, hogy szembe 
kell állítanunk a jót a rosszal, a valótlant az 
igazzal. Meg nem történtté már nem tehet-
jük a kitelepítést, de azért igenis tehetünk, 
hogy soha többé nem ismétlődjön meg! – 
hangzott el Tirhold Kármen elnöktől, majd 

az emlékműnél felállított új keresztet így 
áldotta meg Dr. Cserháti Ferenc külföldi 
magyarok lelkipásztori ellátásával megbí-
zott esztergom-budapesti segédpüspök: 
Urunk, Szentatyánk, Te azt akartad, hogy 
Fiad keresztje legyen minden áldás forrása, 
és Belőled származzék minden kegyelem. 
Segíts jóságosan rajtunk, akik ezt a Keresz-
tet hitünk jeléül emeltük…

Az emlékművünk az idei esztendő meg-
emlékezésére egy kereszttel egészült ki. 
Annak, aki elhalad itt és egy pillanatra is 
ránéz a vasúti kocsi kerekére, a bőröndre, 
a bronz emléktáblára, egy szomorú, de 
igaz történetet mesél ez a hely. Ez a tör-
ténet mától kiegészül egy nagyon fontos 
elemmel, azzal, hogy a kitelepített svá-
boknak milyen fontos volt a hitük, amely 
segítet te őket túlélni ezt a tragédiát, 
hiszen a házaikat, az állataikat, a vagyo-
nukat elvehették, de a Jóistenbe vetett 
hitüket nem. A hitet jelképező kereszt ezért 
is fontos, szerves és elválaszthatatlan 
része az emlékhelynek. Elmondhatjuk, 
hogy a második világháborút követő 
kényszerű lakosságcsere során nem 
csupán a svábokat segítette a hitük a 
túlélésben, hanem minden elszenvedőjét 
ennek az embertelenségnek. Ezért is teszi 
kerekebbé, igazabbá a 75 évvel ezelőtti 
kitelepítések történetét ez a kereszt. De 
még több mindenről mesél, hiszen a 
kereszt a hitről és ez által a reményről és 
a szeretetről is szól – fogalmazott Beke 
László polgármester, reményét fejezve 
ki, hogy sikerül a ma emberével megér-
tetni a tragédiát, a megbocsáthatatlant, 
ráébreszteni a ma emberét arra, hogy 
szívével érezze a történtek fájdalmait, 
hogy a jövőben ne fordulhasson ilyen elő 
többé. Kérem, hogy a fájdalmas üzenetet 

mindenki értse meg: tudjunk nemet mon-
dani az embertelenségre, mert – ahogy 
látjuk – a történelem mindig ismétli ön-
magát, és a jelen korban a mi személyes 
felelősségünk, hogy miként alakul a jövő 
történelme – emelte ki a polgármester.

A háromnapos megemlékezés sorozatot 
a környei Német Nemzetiségi Dalkör hon-
vágyról, a régi hazába való visszavágyó-
dásról szóló fájdalmas énekei, és a kegyelet 
virágainak elhelyezése zárta a kitelepítés 
60. évfordulójára készült emlékműnél.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe ezúton fejezi ki mindazok számára 

köszönetét, akik munkájukkal, anyagi hoz-
zájárulásukkal, vagy bármilyen módon 
segítették, támogatták a kitelepítés 75. 
évfordulója alkalmából szervezett prog-
ramsorozat létrejöttét, megvalósítását.

Köszönet Környe Község Önkormányzatá-
nak, Balaskó Istvánnak, Dörner Istvánnénak, 
Eck Csabának, Grósz Ferencnek, Haffner 
Andreának, Hetzlné Králl Nikolettának, 
Hujberné Szommer Anikónak, Krállné Mózer 
Nikolettának és gyermekeinek, Lehrreich 
Nándornénak, Szommer Ferencnének, 
Tirhold Annának, és a Művelődési Ház 
munkatársainak.
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Kitelepítettek útja
Korabeli fotókból, történelmi tablókból, 
tárgyi emlékekből összeállított kiállítás 
megnyitó, filmvetítés, beszélgetés az egyik 
alkotóval, könyvszerzővel – ezt kínálta az 
érdeklődők számára annak az emlékező 
programsorozatnak az első állomása 
augusztus 26-án a környei Művelődési 
Házban, melyet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe szervezett a kitele-
pítés 75. évfordulója alkalmából. Az 1947. 
augusztus 27-ei jogtalan kitelepítés Kör-
nyéről 101 családot kényszerített csekély 
ellátással zárt vasúti vagonokba, amely 
Németországba szállította őket.

A z 1947-es lakosságcsere súlyos 
tragédia volt mindenki számára, 
és egyben oktalan is, mivel nem 

létező problémára adott rossz választ. Ha 
a környei történelmet vizsgáljuk, megálla-
píthatjuk, hogy a falu lakossága békében, 
együttműködve élt. Ugyanez mondható el 
a felvidéki falvak esetében is. Így a dikta-
tórikus politika értelmetlen döntést hozott, 
melynek nyertese nem volt, vesztesei, 
áldozatai viszont annál többen. Soha töb-
bé nem szabad megengednünk, hogy a 
demokrácia ilyen mértékben sérüljön, hogy 
bárhol, bárkit nemzeti hovatartozása okán 
hátrány érjen. Ezért is fontos dolog, hogy 
emlékezzünk, és még fontosabb, hogy 
emlékeztessünk – emelte ki Tirhold Kármen 
elnök a „Kitelepítettek útja” című tárlat 
megnyitóján, melyet környékbeli községek-
ből érkezők is megtiszteltek jelenlétükkel.

A szeptember 30-áig látogatható kiál-
lítás korabeli fotókon mutat be egykori 
környei népviseleteket, életképeket, csa-
ládi ünnepeket, hitéletet, a németországi 
új életet, s családok évtizedekkel későbbi 
egymásra találását. A ma 80-85 éves em-
berek gyerekként élték át az eseményeket.  
Az 1942-es népszámlálásnál pedagógusok 
írták össze az adatokat. Arra a kérdésre, 
hogy milyen anyanyelvű az illető, az idős 
embereknél német nyelvet írtak be, hiszen 
ők alig beszéltek magyarul, még az iskolá-
ban is németül tanultak, de az állampol-
gárságuk magyar. Néhány pedagógus 
jóindulatú figyelmeztetése ellenére német 
anyanyelvűnek vallották magukat. Ez már 

elég volt ahhoz, hogy kitelepítsék őket. 
1945 után megindult az uszítás a svábok 
ellen. Mindenért őket tet ték felelőssé, 
ami a korábbi években történt. „Minden 
sváb volksbundista volt, a csecsemőktől 
az aggastyánokig... A svábokat ki fogjuk 
telepíteni. Távozzanak!” Ehhez hasonló és 
még durvább mondatok láttak napvilágot 
az újságok oldalain... A kiállítás azoknak a 
környei családoknak állít emléket, akiket 
jogtalanul elűztek a szülőföldjükről...

Az előtérben látható, tárgyi emlékekből, 
a környei Tájház gazdag gyűjteményének 
töredékéből összeállított tárlat a régi 30-as, 
40-es éveket idézi. A bemutatott ruhák ere-
deti környei, hétköznapi és ünnepi viseletek. 
Látható az a harmonika is, amellyel az 
1993-ban alakult Német Nemzetiségi Dal-
kör Környét kísérte kezdetben Dénes Pista 
bácsi, aki egyáltalán nem ismerte a kottát, 
viszont zenei tehetsége olyan hatalmas 
volt, hogy a gombos harmonikával hallás 
után el tudta játszani a zenei kíséretet több 
szólamban. Az egyik asztalon bemutatott 
házi oltár szinte minden sváb család ottho-
nában megtalálható volt. Köztudott, hogy 
mélyen vallásos emberek voltak, a vasár-
napi szentmise és az étkezések előtti áldás 
nem maradhatott el. Ha valaki esetleg nem 
tudott részt venni a misén, annak a kis házi 
oltár szolgált a lelki feltöltődés színterévé.

,,Mi svábok mindig jó Magyarok voltunk” 
– a László Gábor rendezte, több fesztivál-
díjat is elnyert dokumentumfilm vetítése 

következett az esemény folytatásaként. 
A címadó mondat egy Németországba 
kitelepített magyarországi sváb szájából 
hangzott el, arra utal, hogy az illető nem 
is igazán érti, hogy miért lett kitelepítve 
Magyarországról, pedig mindig jó magyar 
volt. A film azt a jelenséget is igyekszik be-
mutatni, miszerint a sváb egy olyan nemze-
tiség, akik nagyon jól tudtak beilleszkedni a 
magyar társadalomba és sok sváb idővel 
még „magyarabb is lett a magyarnál”.  
A német-magyar együttélés már több mint 
1100 évre nyúlik vissza, és olyan, mint egy 
jó házasság. Vannak benne csodálatos 
pillanatok és olyanok is, amiket az ember 
inkább feledni szeretne. A film ennek az 
1100 éves német-magyar közös együttélés-
nek a bemutatására vállalkozott időnként 
a megszólalók keserű humorával, máskor a 
nézők tekintetébe is könnyeket csaló mély 
fájdalmával.

Bihari Zoltán a „Mi, svábok” című könyv 
szerzője is részese volt a film készítésének, 
és mint a vetítést követő beszélgetés során 
fogalmazott, szerinte az alkotást látniuk 
kell a sváboknak, és mindazoknak, akik 
svábokkal élnek. Évtizedekig zajlott az 
elhallgatás, s bár megnyíltak a kitelepítést 
elszenvedők a forgatás során, sok seb sza-
kadt fel. Örülhetünk neki, hogy legalább 
beszéltek róla – mondta. Az alkotó szerint 
a film jelentősége, hogy a fiatalabb kor-
osztály és a felnőttek számára is érthető, 
egyben olyan művészi eszközöket, modern 
technikai megoldásokat alkalmaztak, 
amelyekkel a tizenévesek számára is jól 
közvetíthető az üzenet. A beszélgetés ter-
mészetesen a Környén óriási sikert arató 
„Mi, svábok” című könyvet is érintette, 
amelynek tavaly nyárra készült el a bő-
vített, 200 települést bemutató kiadása. 
A szerző úgy vélte, hogy a 200 település 
jól reprezentálja a mai magyarországi 
sváb falvak, községek, kisvárosok életét, 
jellegzetességeit. S bár eleinte aggódott 
a lehetséges „ismétlődések”, azonosságok 
miatt, a kutatások során beigazolódott, 
hogy mindenhol mások a helyi szintű 
adottságok, s hogy valamennyi település 
a sokszínű magyarországi német közösség 
egy-egy szelete.

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

személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
lakcím
diákigazolvány
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Rövid híreink
TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT

Községünkben október 6-án, szerdán 14.30-tól tisztelgünk az 
aradi vértanúk előtt mártírhaláluk 173. évfordulója alkalmából. 

A református temetőben az általános iskolások ünnepi műsora 
után Nt. Börzsönyi Kornélia lelkipásztor mond emlékező beszédet, 
majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit 
a kegyeleti helyen. (Kedvezőtlen időjárás esetén a megemléke-
zés helyszíne a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában kialakított 
emlékfal.) A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját 
tisztelettel hívja és várja a megemlékezésre!

Beiskolázási támogatás 
megemelt összeggel 

Környe Község Önkormányzata beiskoláztatási támogatással 
segíti a tanévkezdést, a képviselő-testület úgy határozott, hogy az 
idei tanévtől megemeli az összeget. A támogatásra azon nappali 
tagozatos diákok és óvodások is jogosultak, akik nem Környén 
folytatják tanulmányaikat, vagy nem a községben részesülnek 
óvodai ellátásban. 

A támogatás mértéke bölcsődések és óvodások esetében 8 ezer, 
az általános iskolai tanulmányaikat folytató diákok számára 10 ezer, 
a középiskolásoké 15 ezer, a nappali tagozatos főiskolások és egye-
temi hallgatók esetében 20 ezer forint jövedelemtől függetlenül. 
A támogatások október 31-éig vehetők át a polgármesteri hivatal 
pénztárában eredeti iskolalátogatási illetve hallgatói jogviszony 
igazolással  hétfőnként 10.00 és 16.00 óra, szerdánként 10.00 és 
15.00 óra között, péntekenként 10.00-től 11.30 óráig. A beiskolázási 
támogatást óvodások és általános iskolások esetében csak a 
szülő veheti át.

Az avar és kerti hulladék 
szabadban történő  

égetésének szabályai

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 48. § (4) bekezdés hatályos rendelkezése szerint a háztar-
tási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő megállapítása a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A környei helyi rendelet ez év májusában elfogadott módosítása 
szerint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ége-
tése belterületen ősszel szeptember 15-e és november 15-e között 
engedélyezett kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 
8 és 18 óra között, valamint a határidők kezdő és utolsó napján 
is engedélyezett az égetés. Égetni csak száraz kerti hulladékot 
lehet.  Az avar és a kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, 
hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és 
hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék 
égetése tilos.  Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt 
határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisít-
hető meg.  Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék 
(benzin, gázolaj) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem 
használható. 

Ettől eltérő időben, tűzgyújtási tilalom ideje alatt, és nem ked-
vező meteorológiai viszonyok során, valamint közterületen tilos a 
nyílt téri égetés! 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva önkormányzati képviselő értesíti az állampolgárokat, 
hogy október 3-án, hétfőn 17-18 óráig fogadóórát tart a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában.

Íme az ANTIKVÁR színes kínálata!

A környei Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a hatodik  
ANTIKVÁRRA várja a könyvbarát környeieket és környékbelieket. 
Október 7-éig a nagyteremben hétköznapokon 10.00 és 17.00 
óra között (szeptember 23-án, pénteken 21 óráig) mindenki 
kedvére válogathat a rengeteg könyv közül. A kínálat maga-
zinokkal és bakelitlemezekkel is gyarapodott, és folyamatosan 
frissül! Az érdeklődők ezúttal is díjmentesen válogathatnak, 
esetleges adományaikkal a Vöröskereszt Környei Alapszerve-
zetét támogatják.
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Az önbecsülés és a hála napja
…folytatás az első oldalról.

Első királyunk jelleme, jelleméből fakadó 
apostoli és államalapító tette minden 
korban arra emlékeztetett bennünket, ma-
gyarokat, hogy nemcsak hazára leltünk itt, 
a Kárpát-medencében, hanem otthont is 
teremtettünk. Nemcsak megszereztük azt, 
amit fegyverrel egy nép birtokba vehet, 
hanem a hétköznapok verítékes munká-
jával a magunk képére is formáltunk, és 
ezért mondhattuk és mondhatjuk róla 
több mint harminchat nemzedék óta: a 
hazánk… Az önbecsülés és a hála napja 
pedig azt üzeni mindannyiunk számára – 
immár évszázadok óta –, hogy boldogsá-
gunk, boldogulásunk rajtunk múlik. Akkor 
jó, ha nem az elszalasztott lehetőségek, 
mulasztások következményei vonszolnak 
bennünket, hanem a céljaink, a vágyaink 
húznak egyre előrébb – hangzott el Beke 
László polgármester ünnepi beszédében, 
melyben Márai Sándort is idézte: „A hazafi-
ak riszálják magukat, énekelnek, szavalnak, 
esküdöznek. De csak egyfajta igazi haza-
fiság van: ha valaki ott, ahol éppen van, 
teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel 
helytáll a munkájában. Ennek visszaható 
ereje van a hazára. Minden más csak vá-
sári mutogatás és tányérozás.” – A gondo-
latot a településvezető így folytatta: bizony 
elmondhatjuk, hogy Környén sok valódi 
hazafi van, hiszen településünket, az itt élők 
által végzett munka alapján, sokszor említik 
a legjobbak között. És az idei esztendőtől 
kezdve Környe neve felkerült arra az Euró-
pa térképre is, ahol a legjobbakat jegyzik. 
Az intézményeink, szervezeteink, Környe la-
kói méltán nevezhetik magukat Szent István 
örököseinek, hiszen államalapító királyunk 
egy olyan örökséget hagyott ránk, mely 
feladatokat, kihívásokat tartogat, össze-
fogást igényel és csak alázatos, kitartó és 
példamutató munka árán lehetünk méltó-
ak rá. Legyünk hálásak szent királyunknak, 
hogy hazát adott népünknek, melynek 
építésén 1000 év viharos történelme után 
is dolgozhatunk.

Az ünnepi gondolatok után a Német 
Nemzetiségi Dalkör Környe énekei színesí-
tették a megemlékezést, majd Nagy Péter 
tiszteletes áldotta és Visnyei László plébá-
nos szentelte meg az új kenyeret. 

Hálaadással állunk meg az elmúlt majd 10 
esztendő emlékei mellett. Mert nagyon sokat 
kaptunk! A gyülekezeteinktől, a falubeliektől 
és Környe Község Önkormányzatától egy-
aránt. Sokszor látszólag anyagi támogatást, 
szükség szerinti segítséget, de mindezeken 
felül megértést, partnerséget, barátságokat, 
és önzetlen szeretetet élhettünk meg ebben 
a közösségben – hangzottak el a narrátortól 
Nagy Péter lelkipásztor gondolatai, melyek-
kel a Környei Hírhozó hasábjain köszön el 
a lelkipásztor maga és családja nevében 
Környétől, így augusztus 20-án az utolsó 
szolgálatának lehettek részesei az ünnep-
ség résztvevői. A falu és az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester nyújtotta 
át Nagy Péter számára a majdnem egy év-
tizedes szolgálatáért a köszönet ajándékait.

Az ünnepség a hagyományos díjátadás-
sal folytatódott, négyen részesültek elisme-
résben, egy óvodapedagógus Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett át.

Környe Község Önkormányzata Környe 
fejlődése, szépülése, a társadalmi kapcso-
latok és közösségek együttműködésének 
erősítése, fejlesztése érdekében kifejtett 
magas színvonalú munkájának elisme-
réseként Dr. Ónodi Gábornak a „Környe 
község szolgálatáért díjat” adományozta. 
A falu fejlődése, az önkormányzati felada-
tok végrehajtása, a település polgárainak 
helyi ügyintézése, és az intézményi célok 
eredményes teljesítése érdekében kifejtett 
magas színvonalú munkájának elismerése-
ként Bacher Gabriella a „Köz szolgálatáért 
díjat” vehette át. A gyermekek óvodai 
nevelésében kifejtett magas színvonalú, 
áldozatos munkájáért Südiné Mózes Katalin 
„Pedagógiai díj”, a közművelődési felada-
tok magas színvonalú ellátásáért és a 
közéletben való aktív részvételért a Környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa 
„Közművelődési díj” elismerésben részesült, 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett 
át Pálfiné Lénárt Tünde.

Minden falu édes hazám, minden 
asszony édesanyám… – hangzottak el a 
megindító dal strófái a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde kamarakórusának csodaszép 
előadásában, majd újabb kedves percek 
következtek, amikor a Nő Klub vezetője,  
Németh Lajosné lépett meglepetéssze-
rűen, és meglepetéssel a színpadra. A 
hölgyek folyamatosan keresik, kutatják 
a kézműves kihívásokat, különleges és 
különböző technikákkal már elkészítették 
az ország, Tardoskedd és Környe címerét, 
Magyarország megyetérképét, ezúttal 
pedig a Művelődési Ház kollektíváját aján-
dékozták meg az intézmény épületének 
kézműves újraálmodásával, s – ahogy 
Marika fogalmazott – olyan virágokkal, 
amelyek soha nem hervadnak el, mint a 
szeretet a szívükben…. 

DÍJAZOTTAK:

Környe Község Szolgálatért Díj  
– Dr. Ónodi Gábor

Dr. Ónodi Gábor okleveles építészmérnök, 
vezető tervező, a környezettudományok 
doktora. A Gödöllői Szent István Egyetemen 
tanított 2017-ig. A Magyar Urbanisztikai 
társaság Falutagozatának vezetője, a 
Magyar Falumegújítási Díj zsűrijének meg-
alakulásának kezdetétől tagja. Az európai 
zsűri Magyarországról delegált tagja volt 
2020-ig. Fő szakterülete a vidéki térségek, 
falusi települések fejlesztésével kapcso-
latos kutatások végzése, területrendezési 
tervezés, építészeti tervezés. Számtalan ja-
vaslatával és szakmai vezetésének köszön-
hetően sikerült az Európai Falumegújítási Díj 
pályázatára benyújtott pályamunkánkat a 
nemzetközi zsűri által is elismert, magas szín-
vonalon elkészíteni. Szakmai tapasztalatai 
és nagyon széles körű kapcsolatrendszere 
segítségével nagyban hozzájárul települé-
sünk kiemelkedő színvonalú fejlesztéséhez. 

A Köz Szolgálatért Díj 
– Bacher Gabriella

Bacher Gabriella, született Kusicza Gabriella 
a Bakonyvidéke, majd a Környe-Bokod Taka-
rékszövetkezet ügyintézője volt, 2016-tól a Kör-
nyei Polgármesteri Hivatal munkatársa, 2017 
áprilisától kinevezett köztisztviselője. 2004-ben 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, 2009-ben mér-
legképes könyvelő szakképesítést szerzett a 
Perfekt Zrt-nél. Munkája során fontosnak tartja 
szakmai ismereteinek folyamatos bővítését. 
Szakmailag jól felkészült. Munkáját az elvárt 
precizitással és pontossággal végzi. Felelős-
séget érez az önkormányzat gazdálkodási, 
vagyoni ügyeinek jogszerű ügyintézésére. 
Szakértelmével elősegíti az önkormányzat 
és intézményei gazdálkodási feladatainak 
elvégzését. Jó közösségi ember, segítő-
kész. Kollégái szeretik. Példás családanya. 
A Református Egyház rendezvényeinek 
megszervezésében, lebonyolításában aktív 
segítséget nyújt. 

Pedagógiai Díj  
– Südiné Mózes Katalin Mária

Südiné Mózes Katalin Mária 1986. szept-
ember 1-jén kezdte az óvodapedagógusi 
pályát Tarjánban, 2009 óta a környei Vackor 
Óvoda kiváló óvodapedagógusa. 2017-ben 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
szakvizsgázott, pedagógus szakképzettsé-
get szerzett gyakorlatvezető óvodapeda-
gógus ismeretkörben. 2019-ben mesterpe-
dagógus fokozatba lépett. Szorgalmával, 
gyermekszeretetével, elhivatottságával 
meghatározó tagja a nevelőtestületnek. 
Óvodapedagógusként lelkiismeretesen, 
szeretettel gondoskodik a rábízott gyerme-
kekről.  Egész lényét átjárja a gyermekek 
iránt érzett szeretet, és a munkája iránti 
alázat. Nagyfokú hivatástudat és magas 
színvonalú szakmai tudás birtokában van. 
Rátermettségét, szorgalmát mutatja, hogy 
folyamatosan képzi magát. Tenni akarása, 
dinamizmusa, magas szintű szakmai kép-
zettsége és tudása, módszerei, erős munká-
ban való hite, az újítás szándéka folyamatos 
garanciát jelent arra, hogy az intézménynek, 
a helyi igényeknek mindenben megfelelő 
szakmai tudást nyújtson. Az óvodapeda-
gógiai pályája során mindig az új lehető-
ségeket keresi, innovatív és megvalósítható 
ötleteivel támogatja az óvodát. Folyama-
tosan törekszik arra, hogy az új módszerek 
alkalmazásával a gyermekek testi- lelki 
harmóniája összhangban fejlődjön. Mindig 
megújuló szakmai felkészültségét, az óvoda 
iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és 
volt óvodás és szülő tapasztalatból nagyon 
jól ismeri. Követendő példát adott és a mai 
napig ad őszinteségből.

Közművelődési Díj  
– Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 

Kamarakórusa
 

A zene az kell…
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 

nevelőtestületének egyik kiemelt feladata 
a gyermekek zenei nevelése. Az óvoda-

pedagógusok nagy szeretettel énekelnek, 
körjátékoznak, táncolnak az oda járó 
kisgyermekekkel. Közel 15 éve alakult meg 
az énekelni szerető, aktív és nyugdíjas kol-
légák közreműködésével a Környei Vackor 
Óvoda és Bölcsőde kamara kórusa, melyet 
2019-ig Wind Károlyné Éva néni vezetett. 
Az énekkar nem csak a kisgyermekeket 
hivatott megörvendeztetni, hanem a falu 
rendezvényein is szívesen fellép. 2011-ben 
megjelent egy közös hangfelvételük, ame-
lyet azóta már kinőttek. Az évek során az 
óvónői kar kicserélődött, de az új kollégák is 
szívesen vállalták, hogy csengő hangjukkal 
továbbra is megajándékozzák a gyere-
keket. Jelenleg Troll Krisztina kórusvezető 
valamint a Vackor Óvoda óvodapeda-
gógusainak hangja teszi csodálatossá az 
intézmény gyermekeinek és az utóbbi idő-
ben a falu közösségének mindennapjait, 
ünnepeit. Környe Község Önkormányzata 
a közművelődési feladatok magas színvo-
nalú ellátásáért és a közéletben való aktív 
részvételért a Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde Kamarakórusa részére a „Közmű-
velődési díjat” adományozza. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem  
– Pálfiné Lénárt Tünde

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma min-
den évben Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet ad át azoknak a legalább 25 éves 
pedagógus pályával rendelkező, nyugál-
lományba vonuló pedagógusoknak, akik 
az alap-, közép-, szak- és a felsőoktatás 
területén kiemelkedő munkát végeztek. 

Pálfiné Lénárt Tünde kisgyermekkora 
óta Tatabányán él. 1997-ben szerzett fel-
sőfokú oklevelet a szarvasi Brunszvik Teréz 
Óvóképző Főiskolán. 2007-ben a Debre-
ceni Egyetem Tudományegyetemi Karok 
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola 
Karán. A preventív és differenciáló nevelés, 
a gyermek-, ifjúság- és családvédelem 
pedagógiai-pszichológiai módszertani 
ismeretei, Játék- és szabadidő pedagógia 
kiemelt tanulmányterületen szerzett szakirá-
nyú továbbképzési oklevelet. 

2018 januárjától a Vackor Óvodában a 
környei óvodáskorú gyermekeket neveli. 
Életének egy új szakasza kezdődött, ami-
kor a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 

óvodapedagógusa lett. Sok szeretettel, 
pontosan, precízen végzi oktató-nevelő 
munkáját. Magas szintű szakmai mun-
kája mellett 2015-ben a pedagógusok 
előmeneteli rendszerében pedagógus 
II minősítést szerzett, amelyben azóta is 
rendszeresen képezi tudását, hogy még 
hatékonyabban nevelhesse az óvodás 
gyermekeket. A nagycsoportosokat szí-
vesen és legjobb tudása szerint készíti fel 
az iskolai életre. Pályája során mindig is 
szívügyének tekintette a szűkebb és tá-
gabb környezeti értékek megismertetését 
az óvodásokkal. A gyermekek szüleinek 
körében szeretetet, tiszteletet vívot t ki 
tudásával, segítőkészségével, emberi 
magatartásával. Végtelen nyugalmá-
val, harmóniát sugárzó személyiségével 
nagyon jó hatással van a felgyorsult vilá-
gunkból érkező, zaklatott gyermekekre is. 
Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, 
gyermekközpontúsága színessé varázsol-
ja a rábízott gyermekek hétköznapjait. 
Az óvodapedagógus pályán eltöltöt t 
40 év után, 2022. november 17-én vonul 
nyugállományba.

Világbajnok hálóőr: célja  
a felnőtt válogatottság
…folytatás az első oldalról.

Az első meccsen látszódott, hogy volt raj-
tunk egy kis nyomás, nem is teljesítettünk 
olyan jól a törökök ellen, de utána össze-
szedtük magunkat, Dél-Afrika ellen már 
jól játszottunk, és onnantól végig jó formát 
hoztunk. Jobban koncentráltunk a taktiká-
ra, jobban figyeltünk az edzők kéréseire, 
egymásra, többet passzoltunk, ügyeltünk 
rá, hogy ne lőjjünk el minden ziccert, vagy 
olyat, ami nem is helyzet. Az első meccsen 
ez is probléma volt.

A kapuson hatalmas a felelősség.  
A kapuból nézve a többiek játékát, 
miben tudsz segíteni a védés mellett  
a csapatnak?

Nekem végig az a feladatom, hogy védjem a 
kaput, és irányítom a blokkokat, az egész vé-
delmet, hiszen nem mindig tudják, hogy hol 
kell elhelyezkedni. És hát nyilván a teljesítmé-
nyem is motiválja őket. Volt két büntetővédés: 
a szerbek ellen a büntetőpárbajban sikerült 
egyet kifejelnem, és a görögök ellen 9-9-nél 
ítéltek büntetőt rendes játékidőben, azt is 
sikeresen kivédtem. Utána a csapat még na-
gyobb erővel vetetette be magát a játékba, 
és legyőztük a görögöket a döntőben. 

(Dávid Zoltán együttese végig fej-fej mellett 
haladt riválisával, a félidőben a hellének 
mentek 6–5-re. A harmadik negyed végére 
átvette a vezetést a magyar alakulat, és 
10–9-cel várta az utolsó nyolc percet. A 
rendkívül kiélezett meccsen a görögök ki-
csit több, mint két és fél perccel a mérkőzés 
vége előtt egyenlítettek, de újabb magyar 
gól született, amikor csak 24 másodperc 
volt hátra  – ez pedig kitartott a végső 

dudaszóig. A magyar válogatott 11–10-es 
győzelemmel lett világbajnok! – forrás: 
nemzetisport.hu)

Érezni a csapat játékán, ha jól védek, 
meg bíztatom őket végig, és a padról is 
szurkolnak a többiek. Az első mérkőzéstől 
eltekintve nagyon nagy volt az összhang, 
nagyon jól működött a csapat. 

Ebben az is szerepet játszhatott, hogy 
a válogatott tagjai már jó ideje ismerik 
egymást. Sanyi hét éve vízilabdázik, a kor-
osztályos válogatottban két éve szerepel. 
Korábban négy régió szerint válogatták ki a 
legjobbakat, ő a legnagyobból, a Dunán-
túliból került a válogatottba. Mint mondta, 
a csapatban 1-2 ember volt csak, aki egy 
éve érkezett, de velük is sokat edzettek már. 
Tavaly másfél hónapos volt a felkészülés, 
idén pedig 9 hetes, amit már a nyár elején 
elkezdtek, és egész nyáron „nyomták” az 
edzéseket. Nehéz volt, hogy nincs nyári szü-
net, de megérte – tette hozzá mosolyogva. 

Elképzelhetetlen érzés volt, nagyon fura, 
hogy világbajnokok lettünk. Az első pár 
napban fel sem fogtam, hogy világbajnok 
vagyok, aztán idővel leesett. Minden isme-

rős gratulál, akivel találkozom. Igazából 
nagyon büszke vagyok a csapatra – fo-
galmazott. 

A nyújtott teljesítménye és tehetsége 
máris a tatabányai felnőttek közé repítette, 
s bár – ahogy mondta – ott jobban lőnek, 
erősebbek, tapasztaltabbak, s nehezebb 
lesz a dolga, úgy érzi, menni fog. Mindehhez 
természetesen rengeteg munka is kell, a gim-
náziumi tanulmányai mellett heti öt esti edzés 
vár rá, a hétvégeken pedig egy, de olykor két 
mérkőzés is. A kiemelkedő sportteljesítményé-
hez négyes-ötös érdemjegyek párosulnak, 
de azt még nem tudja, merre tovább a gim-
náziumból. Ami biztos, hogy a vízilabda köré 
építi a jövőjét, szeretne majd egy nagyon jó 
csapatban játszani a felnőtt első osztályban, 
és a felnőtt válogatott tagjaként is gyűjteni 
az érmeket. Addig a jelenlegi korosztályá-
val vár még rá több megmérettetés, jövő 
nyáron például újra az Európa Bajnokság, 
ahol ismét szurkolhatunk a válogatottnak és 
a hálóőrnek, aki nagyjából öt éve érkezett 
családjával Tatabányáról Környére, amit 
nagyon megszeretetett. Ahogy fogalmazott, 
Környe kis csendes falu, nagyon szép, és az 
emberek is nagyon kedvesek.
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SzületésnaposokMegérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat… 

Megérik majd munkád gyümölcse, 
Kertedből kipusztul a gaz... 

Teremtő zápor hull a földre… 
Jogod van fényre… És örömre....”

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

102 esztendős

Gyarmati István (szeptember 1.)

90 esztendős

Nagy Józsefné szül. Takács Ilona (szeptember 28.)

85 esztendős

Majoros Jánosné szül. Bauer Anna Mária 
(szeptember 9.) 

Zajácz Józsefné sz. Gábor Mária (szeptember 12.)

80 esztendős

Bokros Károlyné szül. Czmerk Anna 
(szeptember 2.) 

Moharos Györgyné szül. Kákonyi Aranka Katalin 
(szeptember 2.) 

Szücs Lajosné szül. Nánási Julianna 
(szeptember 4.) 

Heizler Sándor (szeptember 19.) 
Orosz Tibor (szeptember 22.)

75 esztendős

Schlégl Mihály (szeptember 7.) 
Maku Istvánné szül. Nyári Mária (szeptember 7.) 

Somhegyi Antal (szeptember 9.) 
Barta Sándorné szül. Dénes Gabriella 

(szeptember 13.)

70 esztendős

Szilbereki János (szeptember 5.) 
Friedrich Gyuláné szül. Bodnár Tamara 

(szeptember 9.) 
Haffner József (szeptember 9.) 

 Dr. Tar Edit szül. Szász Edit (szeptember 11.) 
Oroszné Simon Mária (szeptember 20.) 

Vadkerti Béláné szül. Czigle Mária 
(szeptember 27.) 

Szőgyényi Zoltán (szeptember 29.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág,  
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kisfiú érkezése 
ragyogta be környei családok életét.  

Sok szeretettel köszöntjük: 

Sárfy Tibor és Bartha Lucia 
kisfiát Vazul Tibort,

Beke Gábor és Sváb Fanni  
kisfiát Balázst.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Hajszálra a dobogótól, „különdíjas” 
szurkolócsapattal

Vértessomlón rendezték meg augusz-
tus 13-án a megyei identitásprogram 
keretében a „Mozdul a megye” játékos 
vetélkedő tatabányai járási versenyét, 
amely során hét település, Gyermely, 
Héreg, Környe, Tatabánya, Várgesztes, 
Vértessomló és Vértesszőlős – a felhívás-
nak megfelelő korosztályi összetételű – 
csapatai versengtek a legfényesebben 
csillogó serlegért.

M int a megnyitó során elhangzott, 
a megyei identitásprogram ke-
retében megvalósuló rendezvé-

nyeket azért hozták létre, hogy a megyéhez 
való kötődést emberi kapcsolatok, talál-
kozások, új ismeretek szerzése, az értékek 
megismerése és megélése által erősítsék. 

A pályázat első eleme, amikor két, 
egymástól távoli település apraja-nagyja 
ismerkedhetett meg egymással, kapcsola-
tokat alakíthatott ki, olyannyira sikeresnek 
bizonyult, hogy országos szinten egyedül 
Komárom-Esztergom megye nyert el továb-
bi 200 millió forintot a folytatáshoz. Ennek 
keretében szerveznek járásonként egy-egy 
napon „Mozdul a megye” elnevezéssel dél-
előtt sportos „összecsapásokat”, délután 
pedig „Megyehét” névvel műsoros prog-
ramot, amikor a települések a kulturális és 
hagyományőrző, kézműves csoportjaikon 
keresztül mutatkozhatnak be. 

A spor tos feladatok előt t Popovics 
György, a megyei önkormányzat elnöke 
örömét fejezte ki, hogy a nyári időszak elle-
nére sokan vállalták a részvételt, és sajná-
latát amiatt, hogy nem minden település. 

Nekünk ez a megyei identitássorozat 
nagyon fontos. Nem csak sportverseny 
van, nem csak kulturális rendezvény, ha-
nem próbáljuk a megyét minden módon 

bemutatni. Minden egyes településnek 
készítünk egy image filmet, amelyet ingyen 
megkapnak és fognak tudni használni. 
De ugyanilyen fontos számunkra a ta-
lálkozások lehetőségének a biztosítása. 
Az első megyei identitás pályázatban két, 
egymástól távoli település oda-vissza eluta-
zott egymáshoz, és nagy öröm számomra, 
hogy a falunapokon látom: meghívják azt 
a települést is, akivel ezt a partnerségek 
kialakítottuk – fogalmazott, majd Knézy 
Jenőt idézve kívánt „Jó napot, jó szurkolást!

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő valamennyi település kapcsán 
idézett emléket, gondolatot, Környéről azt a 
fajta hagyománytisztelő és erős közösséget, 
amely – ahogy elhangzott – a nemzetiségi 
és katolikus jellegéből fakad. Hozzátette: 
mindamellett, hogy tradicionálisan szép 

és erős település, modern is, hiszen a járás 
kistelepülései közül az egyik legnagyobb 
ipari parki területtel rendelkezik közösen 
Tatabányával, amit a környeiek borzasztó 
türelemmel viselnek, mert nagyon nehéz 
egy ipari centrum közvetlen környezetében 
megélni a mindennapokat.

A megnyitót követték a mókás sportos 
feladatok, mint például a piramisépítés, 
teregetés, seprűhajítás, „falu bikája”.  
A környeiek alkalmi formációja a végrehaj-
tás során változó teljesítményt nyújtott, a te-
regetésnél például kiderült, hogy a falubeli 
legények nem igazán jeleskednek benne. 
Volt olyan férfi, aki a versenyszám után 
elárulta: náluk otthon nincs is ruhaszárító 
csipesz. Végig kiemelkedő volt viszont a hu-
moruk, és a környei szurkolótábor, akik – ha 
jelképesen is – az eredményhirdetés során 
elnyerték a leglelkesebb, leghangosabb 
drukkolóknak járó elismerést. 

A sportos megmérettetés első helyezését 
Vértesszőlős hódította el, második helyen 
végzett a Vértessomló, harmadikon a Vár-
gesztes, Környe pedig épp lemaradva a 
dobogóról, a negyedik helyet szerezte meg.

A rendezvény délutáni részében Környe 
képviseletében a Nő Klub kézműves ter-
mékeivel mutatkozott be, és nagy sikerrel 
szólt „jó ebédhez a nóta” a Környei Ma-
gyar Dalkör előadásában. Kora délután a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde kamarakórusa 
tagjainak csengő hangja is betöltötte a 
rendezvénysátrat, a leghangosabb vas-
tapsot a „Tűzoltódallal” aratva, mellyel a 
Tűzoltó Olimpián remek teljesítményt elérő 
somlói tűzoltókat lepték meg.

Köszönet a részvételért a környei sportos 
lányoknak, hölgyeknek, fiúknak, férfi-
aknak, a Nő Klubnak, a Környei Magyar 
Dalkörnek, a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
kamarakórusának, és a LEGHANGOSABB 
SZURKOLÓTÁBORNAK!    
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47 elsős az iskolában
Az elmúlt évi létszámnál tizenöttel többen, 
378-an kezdték meg az új tanévet augusz-
tus 31-én a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Az intézménybe 47 kis elsős érkezett, volt, 
aki mosolyogva, de többen megszep-
penve, s olyan apróság is akadt, akinél 
eltörött a mécses a most még ismeretlen 
környezetben.

A másodikosok verse biztatóan azt 
üzente a kicsiknek, hogy nincs mitől 
tartaniuk, biztosan jól fogják érezni 

magukat; hosszú, nagyvakáció: már csak 
emlék, álom – Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, 
kicsit még sajnálom. De szólít az iskola, s 
padok, térkép, tábla, ha tehetnék, futnának 
elénk az utcára… Szép volt a vakáció, mint 
egy színes álom, de hogy eltelt, oly nagyon 
most már nem is bánom.

Továbbra sem elvárás mindenkitől a kitű-
nő tanulmányi eredmény. A cél az, hogy 
maximálisan álljatok hozzá a mindennapi 
feladataitokhoz, kitartással, kellő szorga-
lommal végezzétek azt. Ezt várjuk el tőletek 
mi, és a szüleitek is. Mindent megteszünk 
azért, hogy ebben támogassunk, segítsünk 
benneteket. A feladat azonban a tietek. Aki 
így jár el, bizonyosan elégedetten, nyugodt 
lelkiismerettel zárhatja majd a tanévet. 
Tanévzáró ünnepélyünkön átadtuk a ván-
dorserleg díjat a jelenlegi 6.a osztálynak. 
Nekik azt kívánom, hogy úgy tanuljanak, 
hogy a Vándorserleg Díjat megőrizhessék, 
a többi osztálynak pedig azt, hogy ezt a 
vándorserleget a 6.a osztálytól elhódítsák. 
De természetesen az iskola nemcsak a 
tanulásról szól. Napok óta azon dolgoztunk 
kollégáimmal, hogy idén is igyekezzünk 
olyan programokat kínálni számotokra, 

amelyek üdítőleg hatnak majd a tanulás 
mellett a hétköznapokban – Magyarits 
Katalin igazgató is biztató gondolatok-
kal köszöntötte a diákokat, majd arra a 
kérdésére, hogy „miben különböznek a 
társaiktól?” szinte valamennyi elsős tudta 
a választ: nincs nyakkendőjük. A kisfaludy-s 
sálakat, kendőket hagyományosan a 
végzősök kötötték a kicsik nyakába, ők 
pedig érdeklődve, kíváncsian forgatták, 
miközben a rohanó időre utalva az egyik 
anyuka megjegyezte: nem sokáig fog a 
térdükig érni…

Míg az igazgatói beszéd utolsó mondata 
a júniusi évzáró ünnepségen a diákok köré-
ben arat osztatlan sikert, addig az évnyitóé 
minden bizonnyal a szülők örömét váltja ki 
– fogalmazott az igazgató, majd elhang-
zott a „bűvös” kijelentés: ezzel a 2022-23-as 
tanévet megnyitom.

Újabb sikeres nyomozás
Az időjárás viszontagságai ellenére 59-en 
jöttek el augusztus 19-én délután a környei 
tópartra játszani. 17 csapat, családok, 
gyerekcsapatok, párok, barátok vették át 
az indító ponton a feladatlapot. A környei 
játékosokon kívül szomódi, oroszlányi 
versenyzők is voltak, de velünk játszott 
Londonból egy, a környei nagymamánál 
nyaraló legényke is. 

E gy elszánt csapat akkor érkezett, 
amikor már biztosan látszott, hogy az 
eső nem áll el egyhamar, sőt. Ennek 

ellenére a zuhogó esőben is keresgéltek 
a fák között. Ők kapták a legelszántabb 
csapat tiszteletbeli elnevezést. 

A játék előtt 14 QR kódot rejtettünk el, 
melyet nem volt egyszerű megtalálni sem. 
De ha meglett, meg is kellett oldani az így 
beolvasott feladatokat. A feladatok sok-
színűek voltak. Témájában az ünnephez 
kötődő, a magyarsággal, kultúránkkal, 
ér tékeinkkel, hagyományainkkal kap-
csolatosak (hungarikumok, Szent István 
király, magyar feltalálók és találmányaik, 
augusztus 20. hagyományai, gémeskutak 
hírközlő szerepe, rovásírás, koronázási 
jelvények, stb.). A játék végén egy utolsó 
QR kód leolvasásával ellenőrizhet ték 
a csapatok a megoldásaikat. Minden 

játékos egy tábla csokival és –reménye-
ink szerint- a játék izgalmával, örömével 
gazdagodhatott. Az ünnephez kapcso-
lódva pedig minden család, csapat egy 
nemzeti színű szalaggal átkötött zsem-
lével térhetett haza. Nagy élmény volt 
számomra, hogy a játék után a tóparton 
több csapat együtt maradt nagyokat 
kacagva, beszélgetve.

Nagy köszönet mindenkinek, aki segített 
ezt a délutánt megszervezni, lebonyolíta-
ni. Külön köszönet az önkormányzatnak, 
a polgármesteri hivatal dolgozóinak az 
ajándékokért. 

(Tessék felkészülni, november 5-én ismét 
újabb nyomozás, újabb feladatok, kalan-
dok várják a kalandorokat!  ) 

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes



Jegyek szeptember 26-ától 
vásárolhatók 2500 Ft-os áron, 

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 2000 Ft-ért  
hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 

Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1.  
Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

Készült Lewis Carroll Alice Csodaországban (Fordította: Kosztolányi Dezső) mű felhasználásával.

Thuróczy Katalin - Arany Tamás
ALICE CSODAORSZÁGBAN

MUSICAL KÉT FELVONÁSBAN

október 29-én (szombat) 16 órától 
a környei Művelődési Házban.

Thuróczy Katalin - Arany Tamás

A Múzsák Társulat Produkciója 

Alice - Bánfi Kata / Fehér Nyúl - Berényi Dávid / Egér, Kalapos, Griff madár - Kurucz Dániel, Varga Lajos
Kacsa, Vigyormacs, Fals Teknőc - Lőrincz Sándor / Dodo, Hernyó, Mormota,Szív Király - Gyurity István

Április Bolondja, Szakácsnő, Szív Felső - Jánosi Ferenc  
Papagáj, Bors Hercegnő, Szív Királynő - Endrődi Ágnes / Fehér Királynő - Tövispataki Beáta

Készült Lewis Carroll Alice Csodaországban (Fordította: Kosztolányi Dezső) mű felhasználásával.

Hangszerelés: Derzsi Görgy / Zenei munkatárs: Endrődi Ágnes / Koreográfus: Bóbis László / 
Fény és szcenika: Czibor Attila / Díszlet, kellék: Hajdu Bence Jelmez: Hajdu Bence, Muladi Klára, Siető Andrea /

Díszlet dekoráció: Faltis Alexandra, Faltis Roberta, Számalk-  Szalézi Szakgimnázium hallgatói, 
Tövispataki Júlia, Zsadányi Hajnalka, Szabó Tünde /  Fotó: Éder Vera

MUSICAL KÉT FELVONÁSBAN

A koncertre a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a 34/473 091, vagy 06 30/646 2147-es telefonszámokon  

lehet hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között,  
illetve a muvhaz@kornye.hu e-mail címen.

A koncert AdományládájábAn összegyűlő forintokkAl 
A vendégek A környei „értetek, nebulókért” AlApítványt támogAtják.

A 60 perces műsor izgalmas zenés 
időutazás a barokktól a 20. századig.

Szóló:
Soltész Ágnes – hegedű,  

a Magyar Állami Operaház zenekarának koncertmestere
Vitályos Bence – hegedű,  

a győri Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója
Hanzlik Levente – trombita, 

a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola ötödéves tanulója
Kovács Luca – ének,  

a Thália Tanoda növendéke

Zongorán közreműködik: 
Sakai Yumiko zongoraművész, a Bartók Béla  Konzervatórium tanára

Vezényel: Soltész István

A tatai Soltész István Kamarazenekar 
jótékonysági őszköszöntő koncertet ad 

szeptember 24-én (szombat) 
16.00 órától a környei tó partján, 

kedvezőtlen időjárás esetén a Művelődési Házban.

Zenés 
őszköszöntő


