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Nemzetiségi és Sörfesztivál
Ha július második hétvégéje, akkor 
Nemzetiségi és Sörfesztivál Környén. 
Jövőre lesz negyedszázada, hogy 
községünkben letették a rendezvény 
alapjait, amely mára olyan népszerű-
séget ért el, hogy a három nap alatt 
több ezren fordultak meg a faluban. 
A hagyomány tehát idén július 10-e 
és 12-e között folytatódott sztárfellé-
pőkkel, hagyományőrző és kulturális 
csoportok produkcióival, sporttal, 
kézműves utcával.

A péntek esti programok évről-
évre a fiatalokat vonzzák, így 
ők szombat reggel még min-

den bizonnyal valóban az ágyukból 
hallgatták a 7 órakor útnak induló 
Schwowischi Buam zenés ébresztőjét. 
A zenekar Szolnok István segítségével 
muzsikálta végig az utcákat, s csalo-
gatta az embereket a fesztiválra. 

Bár a rendezvény ünnepélyes meg-
nyitójára délután került sor, a sport-
pályán már 9 órakor rúgták a bőrt az 
Auerhammer János Ifjúsági Labdarúgó 

Kupára érkezők, a Tardoskedd, Orosz-
lány, Vértessomló és természetesen a 
Környe csapata. A reménységek közül 
a kupát idén az Oroszlány hódította el 
a körmérkőzések után. Második helyen 
végzett a Vértessomló, harmadikon 

Környe testvértelepülése, Tardoskedd, 
negyediken a házigazdák. A legjobb 
kapusnak járó elismerést a vértessomlói 
hálóőr, Nagy Patrik, a gólkirályi címet 
pedig az oroszlányi Kovács István Dávid 
szerezte meg.

Szivárvány Táncegyüttes Bosznia-Hercegovinában
Július elején tartották a boszniai 
Szerb Köztársaság egyik legnagyobb 
folk fesztiválját a „Kozará-t”. Közel 
négyszáz fellépő között a környei 
Szivárvány Táncegyüttes képviselte 
Magyarországot, mely a banja lukai 
Magyar Szó Egyesület meghívására 
érkezett. Nem először jártak ott a 
környeiek, hiszen tavaly egy másik 
Bosznia-Hercegovinai fesztiválon már 
felléptek. Ezúttal három napon át rop-
ták a résztvevők a táncot…

A z első napon a festői környezet-
ben elterülő Piskavicán lépett 
fel a táncegyüttes, ahol a „Ha 

megfogom az ördögöt” címet viselő 
felcsíki táncok hatalmas sikert arattak. 
Az eseményen a néptánc mellett lehe-
tőség nyílt Magyarország és a magyar 
portékák bemutatására is. A pálinka, a 
borok, a mézeskalács, a házi paprika, 
a savanyúság, különféle kézzel készített 
ajándéktárgyak igen kelendőek voltak.

Második napon az RTRS élő adásban 
közvetítette a kamaraegyüttes Kalocsa 
környéki táncok c. koreográfiáját, vala-
mint bemutatta a gyönyörű  viseletet is. 
Ezt követően a táncosok az egyesület 
tagjaival ellátogattak a Šehitluci kirán-
dulóhelyre, ahol a város panorámájá-
ban gyönyörködhettek.

A harmadik napon Banja Luka pol-
gármestere, Slobodan Gavranovic 
fogadta a fesztiválon résztvevő cso-
portok képviselőit. A város vezetője 
beszédében megköszönte, hogy je-
lenlétükkel emelték a rendezvény szín-
vonalát, s hozzájárultak ahhoz, hogy 
a régió bekapcsolódjon a nemzetközi 
kulturális vérkeringésbe. László Márta, 
a Szivárvány Táncegyüttes vezetője át-
adta Beke László környei polgármester 
ajándékát.

A fogadás után a világhírű Trappis-
ta kolostor megtekintése következett, 
majd a spontán szervezett sörgyári 
látogatás. Õ 6. oldal
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Nemzetiségi és Sörfesztivál 
…folytatás az első oldalról

Az idei esztendőben sem szakít önkor-
mányzatunk azzal a hagyománnyal, 
hogy ez a rendezvény teret adjon a 
hagyományápolásnak és a gyökerek 
megőrzésének, de a nemzetiségi ha-
gyományőrzés mellett természetesen 
a szórakozási, kikapcsolódási lehető-
ségek színes palettáját is kínálja a 24. 
környei Nemzetiségi és Sörfesztivál – fo-
galmazott megnyitó beszédében Beke 
László polgármester, majd – hagyo-
mányosan és stílszerűen – a program 
hivatalos megnyitásaként korsó sörrel 
koccintott a színpadon Czunyiné dr. 
Bertalan Judit államtitkárral, dr. Kancz 
Csaba megyei kormánymegbízottal, 
Popovics Györggyel, a megyei közgyű-
lés elnökével, az eseményt megtisztelő 
szomszédos községek polgármesterei-
vel, döntéshozóival, intézményvezetői-
vel, a helyi képviselő-testület tagjaival, 
civil szervezetek vezetőivel.   

Idén a sztárvendégek, V-Tech, Zan-
zibár, Szabó Ádám, Kovács Kati, és 
a hihetetlen embertömeget vonzó 
Kowalsky meg a Vega mellett szín-
padra lépet t – többek közöt t – a 
Környei Német Nemzetiségi Dalkör, a 
Tardoskeddi Rozmaring Dalkör, a Szi-
várvány Táncegyüttes, a Szomori Fiúk, 
a Környei Népdalkör, a He-Mo Musical 
Studio és az X-plor.

A rendezvény ezúttal is minden, a 
faluba látogató számára maradandó 
élményt nyújtott. A különböző helyszí-
nek díjtalan kínálatában szerepelt ka-
raoke, sörivó és sörhas szépség verseny, 
diszkó és tűzijátékkal színesített utcabál, 
horgászverseny, gulyásparti, kenuzás 
a tavon, arcfestés, Zen Bu Kan Kempo 
bemutató, s a vendégeket kézműves 
utca is várta, ahol a gyerekek, felnőttek 
kedvükre kézműveskedhettek, s a Sza-
bó Ferdinánd vezette tardoskeddi Élő 
Hagyományok Polgári Társulás is ízelítőt 
adott hagyományőrző tevékenységé-
ből, az üvegfúvásból, fafaragásból, 
kosárfonásból.

A Nemzetiségi és Sörfesztivál része a 
hagyományos múltidéző német nyelvű 
szentmise, melyet vasárnap délelőtt 
Hajdu Ferenc provikárius, kanonok atya 
mutatott be, s ajánlott fel a történelem 
viharai során kitelepített német ajkú 
elhunyt és élő magyarokért, s mind-
azokért, akiket a sors messzire sodort 
szülőföldjétől. 

A szentmisét koszorúzás és megem-
lékezés követte a templom melletti 
Kitelepítési Emlékoszlopoknál. Az osz-
lopok csonkasága jelzi azt a tragédiát, 
melyet 1947-ben éltek át a környei sváb 

családok és mellettük Európa-szerte a 
nemzeti kisebbséghez tartozók milliói. 
Az egyik oszlop azoknak a környeieknek 
állít emléket, akiket elűztek a szülőföld-
jükről, a másik azoknak, akik mára 
környeiekké váltak, de annak idején a 
Felvidékről telepítették ki őket.

Fájó érzés itt állni és emlékezni, de 
fontos, hogy évről évre, napról napra 
megtegyük. Tartozunk ezzel elődeink-
nek. Nekik, akik átélték ezt a tragédiát, 
akik elszenvedték a haza, a szülőföld, 
sok esetben a családtagok, barátok 
elvesztését. Emlékeznünk és emlékez-

tetnünk kell mindazokra, akiknek csu-
pán néhány óra állt rendelkezésükre, 
hogy összekapkodják legfontosabb 
dolgaikat, felszámolják addigi életüket, 
elszakadjanak a szülőföldjüktől, hogy 
aztán teherautókban, vagonokban 
szállítva messzi vidékeken keressenek 
boldogulást, arra kényszerítve, hogy 
hosszú évtizedekig, vagy soha többé 
ne láthassák szülőfalujukat, szerette-
iket… - fogalmazott Beke László, aki 
emlékező gondolatai zárásaként a 
kényszerű lakosságcsere valamennyi 
elszenvedője, a múltukat, emléküket 

őrzők, s azok előtt hajtott fejet, akik 
minden erejükkel azon vannak, hogy 
a történelem e korszaka soha ne ismét-
lődhessen meg.

A tör ténelem kényszerű népes-
ségmozgásainak emlékére és intő 
emlékeztetőül állíttatott oszlopoknál a 
megemlékezés zárásaként a jelenlévők 
a kegyelet virágainak elhelyezésé-
vel tisztelegtek mindazok előtt, akik 
elszenvedői voltak a 68 évvel ezelőtti 
eseményeknek. 

(A Nemzetiségi és Sörfesztiválról készített fotók  

megtekinthetőek a www.kornye.hu oldalon.)
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A fesztivál árnyoldala
A nagyobb rendezvények kapcsán 
gyakran hallani a sokak által szüksé-
ges és elviselendő rosszként definiált 
árnyoldalról, amely valóban szinte 
kivétel nélkül kíséri ezeket a programo-
kat. Nevezzük nevén: az értelmetlen 
hőzöngésről, a hihetetlen mennyiségű 
eldobált szemétről, a felborogatott 
hulladékgyűjtőkről van szó, és sajnos 
még sorolhatnánk. 

S az idei fesztivált követően sorol-
hatjuk is, hiszen valakik alaposan 
nekiestek az Alkotmány utcai 

buszmegállóban található intelligens 
utastájékoztató oszlopnak, nem kis kárt 
okozva benne. 

Ilyenkor az optimista verzió szerint 
feltételezzük, hogy a vandálok nem 
környeiek voltak… A rongálás „ered-
ményét” látva az is feltételezhető, 
hogy nem magányos „farkas” volt 

az elkövető, s az is valószínű, hogy 
nem végeztek röpke pillanatok alatt… 
Lehet, hogy valakinek fel is tűnt a 
szokatlan és nem kis zaj, ám inkább 
szemet, fület hunyt. E sorok írója és va-
lamennyi olvasója pontosan jól tudja, 
hogy a „hősködés” veszélyes lehet.  
A magukból kivetkőzött emberek meg-
fékezése nagyon nem ajánlott. Sokkal 
inkább javallt a rendőrség értesítése. 
Ám manapság erre egyre ritkábban 
kerül sor, már csak akkor, ha mi, ma-
gunk válunk áldozattá. Szemtanúként, 
bejelentőként egyre kevesebben tár-
csázzák a 107-et… 

Lehet, hogy a püfölésre, rúgásokra 
is felébredtek páran, netán látták, 
hallották a távolból, ám gondolatban 
vállukat rándítva fordultak a másik 
oldalukra, vagy szaporázták lépteiket 
tovább. Pedig az ütések egy emberre 
is záporozhattak volna.

Visszahódította a vándorserleget Kerecsényi József
Egy híján félszázan vágtak neki a 
környei Nemzetiségi és Sörfesztivál 
részeként rendezett hagyományos 
horgászversenynek, természetesen 
mindannyian a nagy fogásban, vagy 
legalább a horgászszerencsében 
bízva… aztán pár órával később 
egyikükből egy sóhaj kíséretében 
ki is tört: ül a horgász hosszú, méla 
lesben… 

K ésőbb a mérlegelésnél ki is 
derült, hogy csupán tíz horgász 
dicsekedhet kézzel fogható, 

pontosabban mérésre érdemes ered-
ménnyel, ha eltekintünk attól a mű-
anyag halacskától, melyet a biztonság 
kedvéért évről-évre magával visz a 
tóparti megmérettetésre a sajátos hu-
moráról elhíresült Hafner János… 

A verseny lezárása előtt egy órával, 
ugyanúgy, mint két éve, többen „hát-
ra”, a gáthoz irányítottak, mondván, 
hogy ott keressem a horgászszeren-
csét, mert a tó „első” partján nem 
nagyon tapasztalták. Aztán rájuk 
cáfolt Horváth Béla, akinek úszója 
épp a kritikával illetett szakasz közepe 
táján 11 óra előtt pár perccel szép 
fogást jelzett, aminek hírére össze is 
sereglettek a szomszédos helyeken 
unatkozó horgászók. A hal kifogása 
nem is bizonyult egyszerűnek, három 
horgászbot damilja is gabalyodott, 

s mire a kopoltyús a merítőhálóba 
került, Török Mihály egyesületi elnök 
hivatalosan is kihirdette a verseny 
lezárását. A 8-10 kilósra saccolt amur 
azonban nem az időtúllépés miatt 
nem repítette dobogós helyezésre a 
horgászt, hanem azért, mert a kapás-
kor nem tartózkodott a botja mellett, 
s nem ő „vágott be”. Horváth Béla 
mindezt elismerve így fogalmazott: az 
élmény mégis az enyém. Egyébként 
nem ő volt az egyetlen, aki így járt a 
horgászversenyen…

A díjak átadásakor végül Török Mihály, 
a Környei Horgász Egyesület elnöke a 
gátnál horgászó, s két évvel ezelőtt 
szintén mindent taroló Kerecsényi 
Józsefnek nyújtotta át a legtöbb össz-
súlyért járó vándorserleget, s a legna-
gyobb halért dukáló kupát, valamint 
azokat az ajándékokat, melyeket 
évről-évre a tatabányai Fisch Kft. ajánl 
fel a díjazottaknak. Kerecsényi József 
egyetlen, egy 7,87 kilós 76 centis amur 
kifogásával szerezte meg az elsőséget, 
tehát, ha úgy tekintjük, lényegesen 

többet dolgozott meg a másik, a da-
rabszám alapján rangsorolt kategória 
győztese, Laki Gyula a saját kupájáért. 
Az ő vedréből a verseny végén 91 db 
törpeharcsát számoltak össze, a halak 
összesen 6,4 kilót nyomtak, így a hor-
gász az összsúly második helyezését 
is bezsebelte. Tisch Ferenc horgára 
egy 4,41 kilós ponty akadt, amellyel az 
összsúly tekintetében a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára léphetett, 
a negyedik Vizkeleti Géza lett szintén 
ponttyal, egy 3,56 kilós példánnyal.  
Az egyesület egyik frissen igazolt tagja, 

Tóth Béla szerezte meg az ötödik helye-
zést, neki 36 darab, összesen 2,77 kilót 
nyomó törpeharcsát sikerült begyűjte-
nie. A hatodik helyen Végh Dezső, a 
hetediken Soós János végzett. 

Természetesen a hagyományos 
gulyásparti sem maradt el a tóparton, 
s amíg a horgászok kanalazgatás 
közben eszmét cseréltek a délelőtt 
tapasztalatairól, addig a tó elején szép 
számmal gyülekeztek mindazok, akik a 
kenuzást választották. 

Kicsik és nagyok, merészek és kevés-
bé bátrak, köztük egy kalóz formáció 

hallgatta Gubicza István eligazítását, 
melyet „lelkesítően” ezzel is kiegészített: 
aki vízre megy, valószínű, hogy vizes 
lesz… De azért a kedélyek megnyug-
tatására hozzátette: ha nem állnak fel, 
nem kapálóznak, nincs bohóckodás 
és mindenki betartja a szabályokat, 
akkor nem kell attól tartani, hogy a 
tóba pottyannak. Ez valahogy mégis 
megtörtént az egyik alakulattal a tó 
közepén, de természetesen ép bőrrel 
megúszták a történteket, csupán a 
szervező előrejelzése igazolódott: „ki-
csit” vizesek lettek…
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Évet zártak az iskolában
Ezzel a 2014/2015-ös tanévet bezárom! 
– Trézlné Staudinger Csilla igazgató 
utolsó mondata – mint az eddigi 5 év-
ben – éljenzést és hurrázást váltott ki a 
diákokból a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tan-
évzáróján, ám az azt követő percekben 
még a gyerekek is elcsendesültek. 

A Szózat felcsendülése előtt a Szü-
lői Munkaközösség képviselői 
az igazgató számára fejezték 

ki köszönetüket az eltelt öt esztendőben 
végzett munkájáért, hiszen intézmény-
vezetőként utolsó alkalommal szólt a 
kisfaludy-s diákokhoz…

Az évzáró ünnepséget dr. Szemetiné 
Horn Bernadett és Királyné Kollerits 
Valéria felkészítésében 2.a osztály va-
kációváró előadása nyitotta, természe-
tesen napszemüvegben, sortban, rövid 
szoknyácskákban, szalmakalapban, 
napellenzős sapkácskákban. 

De sajnos nem mindenki örülhet 
felhőtlenül a nyári szünetnek. Az 
évzárón elhangzott, hogy akadnak 
olyan diákok, akik elégtelen osztály-
zatot kaptak bizonyos tantárgyakból, s 
olyanok is, akiknek nincs lehetőségük 

a pótvizsgára, rájuk osztályismétlés 
vár. Számukra példa lehet az az 54 
tanuló, akik kitűnő bizonyítvánnyal 
örvendeztették meg pedagógusaikat, 
szüleiket, s mint később kiderült, még 
szép számmal akadnak, akik kitűnnek 
szorgalmukkal, tanulmányi eredmé-
nyeikkel. Az intézmény diákjainak 
magatartására adott jegyek átlaga 
4, a szorgalomé 3,8, míg a többi 20 
tantárgyé 3,85 lett.

Kiemelkedő tanulmányi eredményé-
ért, a versenyeken, rendezvényeken 
való eredményes szerepléséért a Szü-
lői Munkaközösség és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ jutalom-

könyvét több mint 100 diák vehette 
át az évzáró ünnepélyt követően az 
osztálytermekben. A Német Nemze-
tiségi Önkormányzat képviseletében 
Tirhold Kármen elnök a német nyelv 
tanulása során nyújtott példamutató 
szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért Bublovics Istvánt, Fóthi 
Lorát, Lopez Vega Hamka Emmát, 
Aknai Mike Pannát, Karnuts Ferencet, 
Nitas Natáliát, Szabó Zsoltot, Lóczi Bog-
lárkát, Nagy Lillát és Szemeti Laborcot 
részesítette könyvjutalomban. Kiemel-
kedő sportteljesítményéért Lopez Vega 
Hamka Emma, Bublovics István, Hetzl 
Panna és Daróczi Vivien részesült el-
ismerésben, míg a művészeti tagozat 
néptánc tanszakának két tanulója, 
Sterhardt Annamária és Németh Ákos 
a sikeres alapvizsga letételéért.

Az évzáró részeként Farkas Éva, a 
Szülői Munkaközösség elnöke a legak-
tívabb, legsegítőbb szülők számára is 
köszönetét fejezte ki önzetlen munkáju-
kért, segítségükért. Ők az idei tanévben 
Kongyik Kinga, Reichnach Terézia, Ben-
kőné Szegedi Mária, Horváthné Kerner 
Krisztina, Molnár Viktória, Lábadi Éva, 
Tóthné Németh Beáta voltak.

Ötödik helyezés az EnergiaKözösségek versenyében
Tegyél a KÖRNYE-zetedért! – ezzel az el-
nevezéssel másodszor indult a környei 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nyolc diákja 
és családjaik, valamint két felkészí-
tőjük, Horti Károlyné és Staudinger 
Ágota a GreenDependent Intézet 
által meghirdetett EnergiaKözösségek 
versenyében. A környei energiavadá-
szok és klíma-koordinátorok az ered-
ményhirdetésen az országos verseny 
ötödik helyezéséért járó ajándékot 
vehették át.

A z ország különböző pont-
jairól 29 csapat nevezett a 
GreenDependent Intézet 

felhívására, az EnergiaKözösségek 
versenyére. Az E.ON csoport által 
támogatott verseny célja, hogy a csa-
ládok, háztartások energiatudatossá-
gát és energiahatékonyságát növel-
je, és ezen keresztül is népszerűsítse 
a klímabarát életmódot. A családok 
az energia megtakarításával hozzá-
járulnak ahhoz, hogy hosszú távon ke-
vesebb energiát kelljen előállítani, és 

így csökkenjen energiafüggőségünk, 
a klímaváltozáshoz való hozzájárulá-
sunk is. A megtakarítási versenyben 
családok, háztartások által alakított 
ún. energiaközösségek vettek részt 
január 1-jétől május 31-éig, munká-
jukat felnőtt klíma-koordinátorok és 
gyerek energiavadászok vezették. 
A Tegyél a KÖRNYE-zetedért! nevet 
viselő környei formációt a korábbi 
öko-csapat tagjai, Lóczi Boglárka 
(6.b), Lóczi Kata (4.b), Lóczi Attila (1.b), 
Nagy Mátyás (4.b) és Nagy Miksa 
(2.b), Virga Réka (8.b), Virga Krisztina 
(1.b), Bognár Lilla (1.a) Tóth Gabriella 
(Árpád Gimnázium) és családjaik 
alkották, munkájukat Horti Károlyné 
és Staudinger Ágota klíma-koordiná-
torok segítették.

A verseny során a megtakarítás 
nyomon követhetősége érdekében 
a mérőórákat rendszeresen, minden 
hónap elején le kellett olvasni, valamint 
a nevezőkre környezettudatos és ener-
giatakarékos életmódhoz kapcsolódó 
kreatív feladatok is vártak. Például ter-
vet készítettek, miként tudnának még 

jobban takarékoskodni az energiával, 
Húsvétkor energia-böjtöt, majd klíma-
barát locsoló bulit terveztek, illetve 
közlekedési szokásaikat is fel kellett 
térképezniük.

Az öt hónap alatt a környei csapat 
az előző év ugyanezen időszakához ké-
pest a gázfogyasztását 2,29, a villanyt 
21,53 százalékkal mérsékelte, s vízből 
is 8,79 százalékkal kevesebb fogyott. 
A versenyben résztvevő 29 nevező 
országos megtakarításának átlaga 
8,87 százalék lett, ami azt jelenti, hogy 
összesen 66,3 tonna CO kibocsátás 
csökkenést eredményezett. Az elért 
megtakarításuk és a kreatív feladatok 
megoldásai a környeieket az ötödik 
helyre repítették, így az ünnepélyes 
díjkiosztón egy ún. zöldboltokban 
levásárolható, 100 ezer forint értékű 
utalványt vehettek át, valamint min-
denki választhatott egy-egy őshonos 
gyümölcsfacsemetét. A diákok, csa-
ládjaik és a pedagógusok úgy dön-
töttek, hogy vásárlási utalványuk egy 
részét felajánlják az iskolai könyvtárnak 
mesekönyvek vásárlására.

Szivárvány Táncegyüttes  
Bosznia-Hercegovinában 
…folytatás az első oldalról

Milivojevic Irén, a Banja Luka-i Magyar 
Szó Egyesület elnöke több évtizeden 
keresztül volt a Nektár Sörgyár minő-
ségi ellenőre, így közreműködésével 
a táncosok betekintést nyerhettek a 
sörfőzés rejtelmeibe. 

A tartalmas programot követően 
a Nemzeti Színház öltözőjét vehették 
birtokba a fellépők. Kalocsai népvi-
seletbe öltözve vonultak végig Banja 
Luka sétálóutcáján, a Gospodskán, 
énekelve, táncolva.  A nap csúcspontja 
a Szerb Uralkodók Terén felállított szín-
padon történő fellépés volt. Itt ismét 
felcsíki táncok kerültek bemutatásra.  
A magyar standon pedig bőséges 
gasztronómiai és kézműves kínálat 
fogadta az érdeklődőket. 

A három nap alatt rengeteg ember 
ismerkedhetett meg Bosznia-Herce-
govinában a magyar kultúrával. Ki 
az egyes helyszíneken, ki a televízió 
képernyőjén keresztül követte az ese-
ményeket. Fáradtan, sok-sok élménnyel 
indultunk neki a több, mint 500 kilo-
méteres útnak. Abban a reményben, 
hogy a banja lukai magyarokkal még 

„Jövőre, veletek, ugyanitt! – Tardoskedd 2015.
A táncos gyermekek egy része 
hagyományosan Környe testvérte-
lepülésén tölti nyári szünidejének 
pár napját. A fellépésekkel tűzdelt 
táncos tanév így Tardoskedden 
ért véget idén is. A táncosok nagy 
örömmel vették birtokba a termál-
fürdőt. 

A szabadtéri vasúttörténeti 
kiállítást is megtekintették, 
amely igen interaktívnak 

bizonyult : valamennyi eszköz t 
kipróbálhatták, felmászhattak a 
kihelyezett mozdonyra, a mecha-
nikus szemaforra, s a „mamatej”-
re, azaz a vasúti síneket szállító 
járgányra is. A fiatalok Viskovics 
Andrea és László Márta kísérőkkel 
egy délutánt a tájházban töl -
töt tek. Megismerkedtek a helyi 
értékes néprajzi gyűjteménnyel 
és kézműves foglalkozáson is részt 
vettek. A bütykölés a turistaszálláson 
sem maradt el, ot t gumiékszerek, 
hűtőmágnesek, papírfigurák készültek 
ajándékba. Nagy élményt jelentett 
az Igor bácsi műhelyében töltöt t 

idő, amikor az üvegfújás rejtelmeibe 
is betekinthettek a csoport tagjai.  
A „mindennapi” strandolás, sport 
mellett a közös táncra is sor került, 
majd a búcsúesten a hagyományos 

csapatvetélkedő mellet t még 
vidám sorverseny is volt sportos 
feladatokkal. A pár együtt töltött 
kedves élményekkel teli nap zárás-
ként a táborozók jutalmazásával és 
egy nagy körmondattal fejeződött 
be: én azért éreztem jól magam, 
mert… - a folytatást minden felnőtt 
és gyermek csupa szép saját gon-
dolattal fogalmazta meg.

Az elmúlt, közel két évtized alatt 
kialakult az a gyakorlat, hogy a 
kezdeti környebányai tánctáborok 
mellett a kisiskolások a lakóhe-
lyüktől csupán 75 kilométerre lévő 
testvértelepülésen, Tardoskedden 
is táboroznak rendszeresen. Az 
idősebb táncosok már jó ideje hosz-
szabb utakra is vállalkoznak: voltak 
Németországban, Erdélyben több 
alkalommal, sőt, eljutottak Monte-
negróba és idén újra Bosznia-Her-
cegovinába is Környe, Magyaror-

szág táncos követeiként. László Márta 
bízik benne, hogy az idősebbek pozitív 
példája jó irányt mutat a kisebbek 
számára, s ösztönzősen hat a jövőben 
felnövekvő táncos generációkra is.

találkozunk a jövőben, szívélyes ven-
déglátásukat itthon, Magyarországon 
viszonozhatjuk. 

Ezúton köszönjük Környe Község 
Önkormányzata, az „Ér tetek, Ne-
bulókért” Alapítvány, a Szülői Mun-
kaközösség anyagi támogatását, 
a magyar s tandokhoz a S imon 
Méhészet, Méri János termékeit, a 

környei Polgármesteri Hivatal és 
a Tatabányai Többcélú Kistérségi 
Társulás kiadványait. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük Labossa 
Bence György „összekötő” szerepét 
és Viskovics Andrea, Sárosiné Rácz 
Gabriella önzetlen segítő munkáját. 

László Márta  

együttes vezető, szervező 
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Hatalmas kupát nyert a fiatal úszó
Újabb ragyogó sikereket ért el a te-
hetséges fiatal környei úszó, Bublovics 
István, aki csillogó érmei mellett a sze-
zonzáró versenyen LEN pontjai, ponto-
sabban a 400 méteres gyorsúszásban 
nyújtott teljesítménye alapján egy 
hatalmas kupát is nyert. A 9 esztendős 
fiatalember júliusban két igen rangos 
versenyen bizonyított.

A Tatabányai Vízmű Sport Egye-
sület úszó szakosztályának 
fiatal, tehetséges sportolója 

a hó elején az Aalen Internationales 
Sparkassen Schwimmfest-en vett részt, 
ahol 50 méter pillangón és 100 méter 
gyorson is aranyérmet szerzett. Az 50 
m gyors és 200 m gyors váltó után a 
dobogó második fokára állhatott, míg 
mellúszásban 50 és 100 méteren és a 

200 méteres vegyes váltóban is bronz-
érmes teljesítményt nyújtott.

A július közepi, székesfehérvári Sze-
zonzáró Úszóversenyen gyorsúszásban 
50 és 400 méteren is a legjobbnak 
bizonyult, 100 méter pillangóban a 
második helyen végzett. István 400 
méteres gyorsúszása olyan kiválóan 
sikerült, hogy időeredményével a LEN 
számítás alapján korosztályában a 
legtöbb pontot gyűjtötte be. A LEN 
pontokkal azt értékelik, hogy az úszott 
idő mennyire közelíti meg a világcsú-
csot. A 9 éves Bublovics István a 400 
méteres távot gyorsúszásban 5 perc 
52 másodperc alatt teljesítette, azaz 
2 perc 12 másodperccel maradt el a 
világcsúcstól, amely 244 LEN pontot és 
egy hatalmas kupát eredményezett 
számára.  

Emma még az idősebb fiúkat is maga mögé utasította

Ne törjön meg a hivatástudat és a lendület! 
Egészségügyi dolgozók köszöntése

Semmelweis napi ünnepségre ér-
keztek július elején a Közösségi és 
Tájházba a községben korábban, 
illetve jelenleg hivatásukat gyakorló 
orvosok, védőnők, asszisztensek, szo-
ciális gondozók. 

B e ke Lá s z ló  p o l g á rm e s te r  
valamennyiük számára a falu 
egésze nevében mondott köszö-

netet Környe lakosainak egészségügyi 
alapellátása érdekében, s az azon 
messze túlmenően végzett és túlmutató 
munkájukért, hivatástudatukért.  

A környei önkormányzat már jó 
pár esztendeje teremtet te meg a 
Semmelweis napi szerény ünnepség 
hagyományát, amikor kisebb ajándé-
kokkal, virággal, s kötetlen beszélge-
tésre várják a község egészségügyi és 
szociális dolgozóit, házi- és fogorvosait, 
gyermekorvosát, védőnőit és az asz-
szisztenseket.

Köszönöm azt a munkát, amelyet köz-
ségünk egészségügyi alapellátásáért, 
s még ezen túl végeznek. Számtalan 
példa bizonyítja, hogy Önök valóban 
hivatásuknak érzik feladatukat. Olyan 
hivatásuknak, amelyre feltették min-
dennapjaikat, amelynek egyaránt 
része az itt élők testi és lelki ápolása, 
melyben nyomot hagy a szívük, hiva-
tástudatuk, lelkiismeretük, s minden tu-
dásuk – hangzott el a polgármestertől, 
aki a jelenlévők gyógyító tevékenysége 
mellett a megelőzésre fordított törekvé-
seiket is méltatta, amely azért is kieme-

lendő, mert a prevenció egy nagyon 
nehéz, ugyanakkor nagyon nehezen is 
mérhető feladat. A családias hangula-
tú összejövetelen a polgármester rövid 
köszöntője zárásaként az ünnepeltek 
számára jó egészséget kívánt, s azt, 
hogy ne törjön meg a lendületük és 
hivatástudatuk!

A Magyar Védőnői Szolgálat lendü-
lete immáron 100 esztendeje tart, így 
joggal vált a Hungarikum Bizottság 
döntése alapján a nemzetközileg 
is egyedülálló, tradicionális ellátási 
rendszer a Magyar Értéktár részévé. 
Minderről a Magyar Örökség-díj Bí-
ráló Bizottság oklevele is tanúskodik, 
melynek másolata valamennyi egy-
kori és jelenlegi védőnőt megillet.  
A fehérabroszos vendéglátás előtt 

Kissné Ágoston Éva védőnő ezzel az ok-
levélmásolattal büszkélkedett méltán, s 
azt átnyújtva mondott mosolyogva kö-
szönetet Hartmann Mátyásné, ma már 
nyugalmazott védőnő számára is, aki 
2004-ben az „Év védőnője” kitüntetést 
is átvehette. 

„Én is bányász vagyok”
A Márkushegyi Bányaüzemet, az ország 
utolsó mélyművelésű bányáját az idei 
évben bezárták. Oroszlány várossá 
válásában, a jelenlegi infrastruktúra és 
városkép kialakításában fontos szerepe 
volt a bányászatnak. 

A Fénnyel Festők Fotóklubja a bá-
nyászhagyományok megőrzésé-
ben szerepet vállal egy portré so-

rozat elkészítésével, amelyben az egykori 
bányászok „arcukat adják”, kötődésüket 
fejezik ki a bánya, a bányászváros felé.

Az „Én is Bányász vagyok” címmel, 
szeptemberben nyíló kiállítás a megje-
lenő képekkel bemutatja, hogy a tech-
nológiai és gazdasági változások miatt 
megváltozik a város arculata, mégsem 

szabad elfelejtenünk „honnan jöttünk”.  
A tárlat elsődleges célja a köszönet-
nyilvánítás és tisztelgés a bánya volt 
dolgozói felé, valamint a fiatalok identi-
tástudatának erősítése.

A szervezők várják a bánya volt dol-
gozóinak jelentkezését, akik örömmel 
és büszkén tekintenek vissza munkás 

éveikre, illetve hozzátartozóik jelentkezé-
sét, akik becsben tartják családtagjuk 
bányában eltöltött éveit!

A fotózásra július végéig szerdán-
ként és péntekenként 15-17 óra között ke-
rül sor előzetes egyeztetés alapján a Bá-
nyamúzeumban (Oroszlány-Majkpuszta, 
XX-as akna).

Előzetes regisztráció és időpont egyez-
tetés szükséges! Regisztrálni és jelent-
kezni lehet az Oroszlányi Közösségi 
Színtér és Könyvtár információján a 06 
34 361 056-os telefonszámon, Talabér 
Beatrixnál a 06 20 224 8221-es számon, 
illetve a talaberbeatrix89@gmail.com 
e-mail címen, valamint Juhász Attilánál 
a juhasza@fotography.hu e-mail elér-
hetőségen.

Két korcsoportban hét nevező vágott 
neki a Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
kerékpáros ügyességi feladatainak 
június 20-án az iskola udvarán, köztük 
egyetlen lányként a tíz évnél fiatalab-
bak között induló Lopez Vega Hamka 
Emma, aki tavaly korosztályában az 
élen végzett és idén is bizonyított.

A bemelegítésnél többen úgy 
határoztak, hogy inkább vál-
lalják az érte járó hibapontot, 

de kihagyják a billenőt, s volt, akinek 
az jelentett gondot, hogy még nem 
kötött szorosabb barátságot kerék-
párjával, hiszen épp aznap kapta. 
Gubicza István szervező hol bátorított, 
hol a túlzott sietséget igyekezett visz-
szafogni, többnyire azonban irányított 

a bóják között, no meg számolta a 
hibapontokat…

A tíz év alattiak között Emma 1 perc 
17 másodperces, az idősebbeknél 
Tóth Hunor 1.16-os legjobb idővel indult 
társaikkal a KRESZ-totó kitöltésére, s 
miközben a nevezők közlekedési isme-
reteikről adtak számot, a szurkoló apu-
kák is nyeregbe pattantak, s a pályán 
körözve megállapították: bizony nem is 
olyan egyszerű a teljesítése.

Az ügyességi és elméleti feladatok 
alapján kialakult a végső sorrend, s az 
ellenőrzött totót olvasgatva volt olyan 
szülő, aki megjegyezte: pár kérdés még 
őt is zavarba hozta, így jól jön majd, ha 
otthon alaposan áttanulmányozzák 
a helyes válaszokat. Merthogy három 
esztendővel ezelőtt épp azért indította 

útjára Gubicza István a versenyt, hogy 
a nyári szünetben még többet bringázó 
gyerekek ne csupán a technikai ügyes-
ségüket csiszolják, hanem a szabá-
lyokkal is ismerkedjenek a biztonságos 
közlekedésük érdekében.

A fiatalabb korosztályban végül Kato-
na Róbert végzett a harmadik helyen, 
második lett Kovács András, első pedig 
Lopez Vega Hamka Emma, aki a 15 kér-
déses totóban mindössze három hibát 
vétett, így 1.23-as idejével a másik kor-
csoportban is a képzeletbeli dobogó 
legmagasabb fokára állhatott volna.

A tíz évnél idősebbek között Erl Márkó 
vehette át a harmadik helyezettnek 
járó ajándékot, a második helyen Ko-
vács Bálint végzett, míg az elsőn 1.26-os 
összteljesítményével Tóth Hunor.  
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Első virágözön a tízéves kaktuszon
Aki ismeri Környén Andor Ferencnét, s azok közé tartozik, akik 
a nyári napok egyikén „megleshetik” kertjének csodáit, annak 
már csak az időzítésre legyen gondja. Marika udvara ilyenkor 
kivirágzik: megszámlálhatatlan kaktusz és megannyi különle-
gesség fogadja a látogatót, ha jókor kopogtat…

M erthogy a kaktuszok többsége, az odaadó, szeretet-
teljes gondozás mellett sem túl gyakran örvendezteti 
meg gazdáját virágzó pompájával, s ha meg is teszi, 

bizony van, hogy csupán egyetlen napig gyönyörködhetünk 
benne. Így nem is csoda, ha Marika óvó tekintete még éjjelente 
is követte az egyik, tíz éves, szúrós kedvencén első alkalommal 
növekedő bimbókat, melyek egyszer csak jó tíz centi átmérőjű, 
illatos virágokká bontakoztak ki, igazolva a közmondást: egyet-
len kaktusz sincs úgy tele tövissel, hogy ne férne el rajta virág...  

Háromnegyed 8 lesz 2 perc múlva…
Hiányoztál. Nem mutattad az utat, nem tudtam viszonyítani.  Valahányszor rád pillantottam, arra a  viharos napra 
emlékeztettél, amikor eltörött talán benned valami; nem mozdultál se jobbra se balra, csak az állandóságot figyel-
hettem rajtad. 

Rossz volt nélküled, hiszen már nagyon megszoktalak, el is felejtettem azt az időt, amikor nem voltál, amikor még 
nem tudtam mihez tartani magam, hogy időben érkezem-e, vagy netán már késésben vagyok valahonnan.  A zené-
det, amivel boldogan adod a környezeted tudtára, hogy vagy, csak akkor lehet hallani, ha közeledben tartózkodom, 
de akkor rád se kell nézni és értem, amit mondani akarsz. Vigyázz magadra, hogy ne teljen el többször ilyen hosszú 
idő úgy, hogy nem lehetsz aktív részese az életemnek, Környének. Járjanak a mutatóid fáradhatatlanul, zenéld és 
kongasd az idő múlását, mert már nagyon megszoktalak a templom tornyára pillantva.  

Varga Katalin

A közlekedők biztonsága a cél Környén is
Folyamatos közterületi jelenléttel és 
láthatósági eszközök biztosításával 
hívja fel a figyelmet a Tatabányai 
Rendőrkapitányság a gyalogosok és 
a kerékpárosok védelmére. 

A rendőrök júniusban Környe 
főútján, valamint több kijelölt 
gyalogos-átkelőhelynél tájé-

koztatták a közlekedőket a láthatóság 
fontosságáról. Arra kérték őket, hogy 
lakott területen kívül, korlátozott látási 
viszonyok között viseljenek láthatósági 
mellényt.

 A rendőrök felhívták a megállított 
gyalogosok és a kerékpárosok fi -
gyelmét, hogy ők a közúti közlekedés 
legvédtelenebb résztvevői, baleset 
részeseiként súlyos vagy akár végzetes 
sérüléseket szerezhetnek. Ennek megelőzése érdekében a járőrök a tájékoztatás mellett láthatósági mellényeket és fény-
visszaverő karpántokat adtak át részükre. A rendőrök emellett a kerékpárok kötelező tartozékait is ellenőrizték. Amelyik 
kétkerekű nem rendelkezett a szükséges felszereltséggel, a rendőrök pótolták azokat.

Megérkeztünk!Születésnaposok

90 esztendős Bori néni
88 esztendős koráig élt Környén Prekob 
Borbála, aki 2013 óta a tatabányai 
Szent Margit Idősek Otthonának lakója, 
így 90. születésnapján ott köszöntötték 
szerettei, a családtagok, a megye-
székhely alpolgármestere, valamint az 
intézmény kollektívája és lakói.

B ori néni 1925. június 19-én a 
Prekob család hetedik, legki-
sebb gyermekeként jött a világ-

ra. Eszesnek, szorgalmasnak bizonyult, 
de az uradalomban lévő aratási, csép-
lési és kapálási munkák miatt nem vá-
laszthatta a továbbtanulást. 1943-ban, 
18 évesen ment férjhez Linczmayer Já-
noshoz, az akkor 24 esztendős katona 
párjához, ám a sors közös életük szálát 
túl korán elszakította. János bácsi 1944. 
augusztus 28-án a fronton életét vesz-
tette, így soha nem is láthatta az időköz-
ben megszületett egyetlen fiát. A fiatal 

özvegy egyedül nevelte fel gyermekét, 
keserves munkával kereste meg a min-
dennapi betevőt: a földeken dolgozott, 
a cséplőgép után markot szedett, majd 
később az oroszlányi bányában palát 
válogatott. Bori néni a központi műhely 
portásaként ment nyugdíjba, ma már 
két unokának, öt dédunokának és 
szerencsére jó egészségnek, szellemi 
frissességnek örvendhet, s aktívan részt 
vesz az otthon életében.

„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 tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

95 esztendős
Gyimesi Józsefné (július 22.)

80 esztendős
Ványa Sándor István (július 22.)

70 esztendős
Viski József (július 02.) 

Menyhárt István (július 07.) 
Németh Balázs (július 13.) 

Köpe Ilona (július 19.) 
Fazekas István (július 30.)

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 
egy kisleánnyal és egy kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Magyar József és Staudinger Anita  
kisfiát Kendét,

Sziklai Pál és Fortágh Beáta  
kislányát Lucát.

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 
támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az ösz-
szeg 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!



Közérdekű információk

Háziorvosi helyettesítések 

Dr. Bublovics Péter július 27-e és 
31-e között szabadságát tölti, 
emiatt szünetel a rendelés az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben. A helyettesítés-
ről saját rendelési idejében Dr. Árendás 
József gondoskodik a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben.

Dr. Árendás József augusztus 
3-ától tölti szabadságát augusz-
tus 29-éig, ez idő alatt elmarad a 
rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A helyettesítésről saját 
rendelési idejében Dr. Bublovics Péter 
gondoskodik az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út). Mivel a 
helyettesítő háziorvos szakorvosi javas-
latköteles gyógyszert nem tud felírni, 
dr. Árendás József arra hívja fel az 
érintettek figyelmét, hogy időben gon-
doskodjanak gyógyszereik felíratásáról! 

A Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben 
szeptember 1-je és 4-e között 
továbbképzés miatt szünetel az 
orvosi ellátás, a betegek sürgős 
esetben Dr. Bublovics Péterhez fordul-
hatnak.

Lakossági tájékoztató 
hőség idejére

Szeszélyesnek bizonyult eddig az idei 
nyár, hirtelen érkezett lehűlésben és 
hőségben sem szűkölködtünk. Kérjük, 
kövessék figyelemmel a község portál-
ján (www.kornye.hu) megjelenő híreket, 
felhívásokat, a különböző hasznos 
információkat.

Hőségriasztás idején vízfogyasztásra 
van lehetőség 10 és 17 óra között a Mű-
velődési Házban, valamint közkút talál-
ható a Szent II. János Pál Pápa téren és 
Környebányán a bolt előtt. Klimatizált, 
igénybe vezető közintézmények: Pol-
gármesteri Hivatal, Művelődési Ház, 
Takarékszövetkezet.

Hőségriasztás idején javasoljuk, hogy 
gyakrabban keressék fel a klimatizált 
intézményeket, kereskedelmi egysé-
geket!

Felhívás parlagfű  
elleni védekezésre

A Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földművelésügyi Főosztály Növény- 
és Talajvédelmi Osztálya ezúton hívja 
fel valamennyi kül- és belterületi ingat-
lan-, illetve földtulajdonos, gazdálkodó, 
földhasználó, bármilyen földterület 

tulajdon, illetve kezelési jogával bíró ter-
mészetes, illetve jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet 
figyelmét a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségre. 

A hatályos jogi szabályozás szerint 
az előzőekben felsoroltak az adott 
év június 30. napjáig voltak kötelesek 
a parlagfű virágbimbó kialakulását 
megakadályozni, és ezt az állapotot a 
vegetáció végéig, gyakorlatilag az első 
fagyokig folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség teljesíté-
sét belterületen a jegyző, külterületen 
a Kormányhivatal Járási Hivatalai Föld-
hivatalainak mezőgazdászai ellenőrzik, 
ezek július 1-jét követően már megkez-
dődtek. Amennyiben az ellenőrzések a 
védekezési kötelezettség elmaradását, 
vagy annak nem megfelelő teljesítését 
állapítják meg belterületen a jegyző, 
külterületi ingatlanok esetében a nö-
vényvédelmi hatóság köteles hivatal-
ból eljárást indítani. 

A növényvédelmi bírság mértéke  
15 ezertől 5 millió forintig terjedhet!

Gázvezeték átvágások 
megelőzése

Az elmúlt időszakban országos szinten 
jelentősen megnövekedett a gázel-
osztó-, gázcsatlakozó vezetékek és 
kiállások megsértésével, átvágásával 
kapcsolatos káresemények száma, 
ezek egy része a magánterületeken 
végzett tereprendezési és kertfenntar-
tási munkálatok során következett be.

A gázvezeték átvágások meg-
előzése érdekben a Tatabányai 
Katasz trófavédelmi Kirendeltség 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
az ingatlanokon végzett kertfenntar-
tási és felújítási, különösen a magas 
fűben végzett fűkaszálás, valamint 
épületszigetelési, karbantartási mun-
kálatok során fokozott figyelemmel 
legyenek a gázcsatlakozó és fogyasz-
tói vezetékek elhelyezkedésére, és a 
gázelosztó-, gázcsatlakozó vezetékek 
és kiállások megsértésével, átvágá-
sával kapcsolatos káresemények 
veszélyeire. 

A könyvtár nyári  
nyitva tartása

A Községi Könyvtár augusztus 31-éig 
hétfőnként és csütörtökönként 16 és 18 
óra között várja a látogatókat, kivéve 
július 20-a és augusztus 9-e között, ami-
kor zárva tart. A könyvtár szeptember 
elsejétől a szokásos nyitva tartási rend 
szerint látogatható: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 16–18, ked-
denként 13–16 óráig.

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel:  
Beke László polgármester  

• 06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi  
• 06 30 3874690

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

Program

Szent István napi  
ünnepségek

Környebánya 
2015. augusztus 19.

17.00: Ünnepi megemlékezés és 
koszorúzás a Hősi Emlékműnél

18.00: Műsoros est, gulyásparti és 
utcabál az Erdei Iskolában

Környe 
2015. augusztus 20.

Környe Község Önkormányzata 
szeretettel hív és vár mindenkit a 
2015. augusztus 20-án (csütörtök) 
17 órakor, államalapító királyunk, 
Szent István tiszteletére rendezett 
ünnepségre a Millecentenáriumi 
Emlékparkba (Árpád Emlékmű)

Program:

• Himnusz • Ünnepi beszéd  
• Német Nemzetiségi Dalkör  

• Kenyérszentelés  
• Kitüntető címek átadása

Az ünnepi műsor után a sport-
pályán gulyásparti és utcabál,  
21 órától tűzijáték várja a vendé-
geket.


