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Jubiláló Nemzetiségi és Sörfesztivál
Ha július második hétvégéje, akkor Nem-
zetiségi és Sörfesztivál Környén. Pontosan 
negyedszázada tették le községünkben 
a rendezvény alapjait, s máig töretlen 
népszerűségnek örvend. Bár idén – vél-
hetően a kánikula miatt – az eddigieknél 
valamivel kevesebben érkeztek vasárnap 
a sportpályára, összességében a három 
nap alatt majdnem kétezren fordultak 
meg a faluban.  

A péntek esti programok évről-évre 
a fiatalabb generációt vonzzák, 
így őket valóban ébresztőként ér-

hette szombat reggel a Shwowischi Buam, 
amely idén is muzsikával hirdette Környe 
utcáin, hogy elérkezett a Nemzetiségi és 
Sörfesztivál hétvégéje. Mire a zenekar vé-
gigmuzsikálta a falut, a sportpályán már 
gyülekeztek az Auerhammer János Ifjúsági 
Labdarúgó Kupára érkezők, a Tardoskedd, 
Oroszlány, Kecskéd és természetesen a Kör-
nye csapatai. A reménységek közül a kupát 
idén a testvértelepülés, Tardoskedd hódította 
el a körmérkőzések után. Második helyen 
végzett a Kecskéd, harmadikon Környe, ne-
gyediken Oroszlány. A legjobb kapusnak járó 
elismerést Kevin Lakatos, a gólkirályi címet 
pedig Farkas Péter szerezte meg.

25 éve vagyunk it t július második hét-
végéjén. Annak idején sörfesztiválként, 
vállalkozók szervezésében valósult meg, 
majd kapcsolódott hozzá az önkormány-
zat, s később átvette a rendezést, és mára 
kialakult egy megyei szintű esemény, 
amely több szálon a határokon túl is 
átnyúlik – fogalmazott Beke László az 
ünnepélyes megnyitón, melyet a környék-

beli polgármesterek és képviselők mellett 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő és Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke is megtisztelt jelenlétével. 
A polgármester a három évvel ezelőtt 
életre hívott, és a jubiláló eseményre már  
12 kiállítóhelyre bővülő, számtalan termé-
ket, tevékenységet bemutató kézműves 
utca kapcsán kiemelte: ebben az a cso-
da, hogy a mesterektől el lehet lesni a 
készítés csínját-bínját, és meg lehet ízlelni 
az alkotás örömét, amely a fesztivál egyik 
jelentős hozzáadott értéke. 

Környe falu. Ezt a rendezvényt, melyet 
most megnyitunk, az összefogás hozta 
létre: a civil szervezetek, az önkormányzat 
dolgozói, a kulturális csoportok összefogá-
sa teszi mindenki számára emlékezetessé. 
Köszönöm mindenki munkáját, és bízom 
benne, hogy a falvak ezen ereje a jövőben 
is megmarad, s lesz lehetőségük akár tíz év 
múlva is ilyen programok megszervezésére, 
s – falusiként hadd mondjam azt – adhatjuk 
továbbra is mi az ország gerincét. S bízom 
benne, hogy lesz még 50. Nemzetiségi 
és Sörfesztivál Környén – fogalmazott a 
polgármester a hagyományos sörös koc-
cintás előtt. 

Elismerés a fiatal polgárőröknek
Köszönetemet fejezem ki a június 27-
én, Környén eltulajdonított nagy érté-
kű BMX kerékpár megtalálásában a 
rendőrségnek nyújtott példamutató 
tevékenységéért. Polgárőr munkájához 
további sok sikert kívánok! – olvasható 
azon az emléklapon, melyet július 5-én 
vehetett át két ifjú polgárőr, Virágh Dávid 
és Rózsa Máté. 

B ene Zsolt elnök kíséretében, a Kör-
nyei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület egyenruhájában – s talán 

kissé megilletődötten – érkezett a Polgár-
mesteri Hivatalba Virágh Dávid és Rózsa 
Máté, hiszen a folyosón arról faggatták az 
elnököt, hogy nem lenne-e illendőbb a 
zubbonyt is felvenniük? 
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Rekordnevezés a horgászversenyen
a környei történelmet vizs-
gáljuk, megállapíthatjuk, 
hogy a falu lakossága 
békében, együttműködve 
élt. Ugyanez mondható el 
a felvidéki falvak esetében 
is. Így a diktatórikus politika 
értelmetlen döntést hozott, 
melynek nyertese nem volt, 
vesztesei, áldozatai viszont 
annál többen. Soha többé 
nem szabad megenged-
nünk, hogy a demokrácia 
ilyen mértékben sérüljön, 
hogy bárhol, bárkit nem-
zeti hovatartozása okán 
hátrány érjen – hangzott 
el a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe el-
nökétől, Tirhold Kármentől, 
majd Beke László folytatta 
a tragikus események fel-
idézését. 

Hogyan lehet cserélget-
ni a lakosságot? – tette fel 
a kérdést a polgármester, 
a választ pedig így fogal-
mazta meg: talán úgy, 
hogy az íróasztal mögött 
ülők nem látják a „lakos-
ság” gyűjtőszó mögöt ti 
családokat, barátokat, 
szerelmeket, szomszédo-
kat, iskolatársakat... Azokat, 
akiknek Magyarország, Csehszlovákia, Ro-
mánia, Ukrajna vagy bármely ország, vidék 
a szülőföldje volt. Az a vidék, ahova őseit a 
sors, a történelem vihara elvetette, és nekik 
sikerült azon a helyen gyökeret ereszteniük. 
1947-ben ezeket a gyökereket tépték ki és 
tették földönfutóvá, hontalanná emberek 
millióit, honfitársaink százezreit. Ezt tették 
azokkal a társainkkal, akiknek egykoron az 
a szó, hogy Környe, az otthont, a hazát, a 
szülőföldet jelentette. A polgármester be-

széde végén néma főhajtással emlékezett 
a borzalom elszenvedőire, a szétszakított 
családokra, a gyökereiktől megfosztott 
környeiekre és emberek millióira.

A történelem kényszerű népességmoz-
gásainak emlékére, egyben intő emlé-
keztetőül állíttatott csonka oszlopoknál a 
megemlékezés zárásaként a jelenlévők a 
kegyelet virágainak elhelyezésével tiszte-
legtek a 69 évvel ezelőtti tragikus esemé-
nyek elszenvedői előtt. 

Jubiláló Nemzetiségi és  
Sörfesztivál
…folytatás az első oldalról

Idén a sztárvendégek, Vastag Tamás, Ta-
kács Nicolas, Marót Viki és a Nova Kultúr 
zenekar, Smile mellett színpadra lépett – 
többek között – a Környei Német Nemzetisé-
gi Dalkör, a Tardoskeddi Rozmaring Dalkör, 
a Szivárvány Táncegyüttes, a Silhouette 
táncegyüttes, a Környei Dalkör, a He-Mo 
Musical Stúdió, a szárligeti Liget Line Dance 
és Oroszlányból a Trapper Band, vasárnap 
pedig B. Tóth László zárta a fesztivált egy 
fergeteges hangulatú retro diszkóval.

A háromnapos rendezvény különböző 
helyszíneinek kínálatában szerepelt karaoke, 
sörhas szépség verseny, diszkó és tűzijátékkal 
színesített utcabál, horgászverseny, gulyás-
parti, kenuzás a tavon, arcfestés, Zen Bu 
Kan Kempo bemutató, Dotto vonatozás a 
faluban, mászófal és rekesztorony építés, a 
kézműves utcában üvegfúvás, kosárfonás, 
csuhézás, henna festés, papírfonás, fafa-
ragás, szőttesek, gyöngyfűzés, gravírozás. 
A tardoskeddi Oravek Gábor abból adott 
ízelítőt, milyen csodák faraghatók hétköznapi 
zöldségekből, gyümölcsökből, a szintén ha-
táron túlról érkezett Angie pedig abból, hogy 
miként készül el a „görbe tükör” karikatúra 
egy nagyjából 20 perces beszélgetés alatt...  

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 so-
rán kitelepített német ajkú elhunyt és élő 
magyarokért, s mindazokért, akiket a sors 
messzire sodort szülőföldjétől. 

A szentmisét koszorúzás és megemléke-
zés követte a templom melletti Kitelepítési 
Emlékoszlopoknál. Az 1947-es lakosság-
csere súlyos tragédia volt mindenki szá-
mára, és egyben oktalan is, mivel nem 
létező problémára adott rossz választ. Ha 

A horgászverseny ideje alatt a parton 
hagyományosan sürögtek-forogtak a nők 
és férfiak, s rotyogtak a hatalmas kondé-
rokban az ízletes falatok, hiszen az ered-
ményhirdetés után elérkezett a gulyásparti 
ideje, s aki ellátogatott a tópartra, biztosan 
nem bánta meg.

Mindeközben kicsivel odébb már javá-
ban tartotta Gubicza István a kajakozni 
vágyók számára az eligazítást, de később 

Egy hét múlva találkozunk – fájó szívvel 
és ezzel a búcsúmondattal „köszönt el” 
Szappanos János a környei tó partján attól 
a 4 kiló 99 dekás pontytól, amely két másik 
társával és egy kárásszal együtt később a 
horgászverseny képzeletbeli dobogójá-
nak a tetejére repítette.

I dén a korábbi évekhez képest rekord-
nevezést könyvelhetett el a Környei 
Horgász Egyesület a Nemzetiségi és 

Sörfesztivál részeként hagyományosan 
megrendezett verseny kapcsán, hiszen 
reggel 58-an telepedtek ki a tó partjára és 
bíztak a horgászszerencsében. A későbbi 
győztes az 1-es helyen bűvölte a vizet, s 
már alig pár órával a verseny kezdete 
után megjegyezte, hogy a szám egyben 
a helyezését is jelenti. Először egy 4,24 kilós 
ponty akadt a horgára, majd érkezett a 
közel 5 kilós, de a szabályzat szerint az első 
„befutót” vihette haza, így érkeztek el a 
búcsúzás percei...

A horgászok egy része minden kapás 
hírére felkapta a fejét, amely percek alatt 
futótűzként terjedt, így nagy volt a – valljuk 
be irigykedéssel kísért ámulat – amikor 
hírét vet ték, hogy a gáton tekintélyes 
méretű amur került valaki szákjába. Ő volt 
Hartmann Ernő, aki egy 7 kiló 70 dekás 
példánnyal küzdött meg sikerrel.

Volt, aki „sok kicsi sokra megy” ala-
pon törpeharcsára vadászott, de köz-
ben azzal is élcelődött, hogy a tóban 
nincs is más hal, mert azt „lenyúlja” az 
elnökség. Erre azért jó pár horgásztárs 
rácáfolt, hiszen a verseny 5 órája alatt 
összesen 64 kiló 76 deka halat fogtak 
ki, a díjazottak ezúttal is a tatabányai 
Fisch Kft. ajándékait vehették át Török 
Mihály egyesületi elnöktől. Az élen tehát 
Szappanos János végzett 12,78 kilóval, 
második lett Hartmann Ernő 10,8 kilóval, 
s ő a 7,7 kilós amurnak köszönhetően a 
legnagyobb halért járó ajándékokat is 
bezsebelhette. Száler György 5,84 kilóval 
a harmadik helyen végzett, negyedik lett 
Nagy Csaba (5,73) és ötödik Tóth Béla 
(5,36), a törpeharcsavadász.

megállapította, hogy az információkat 
nem mindenkinek sikerült maradéktalanul 
befogadni: egy – magát rutinos kajakosnak 
valló – fiatalember például magabiztosan 
ült a végébe, azt gondolván, hogy az ele-
jén fog lapátolni... Hasonló magabiztosság 
jellemzett egy egészen fiatal gyerkőcöt is, 
akinek szintén gondot okozott, hogy melyik 
a kajak eleje és a vége, ennek ellenére 
édesanyját a „segédjének” nevezte ki...
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Elismerés a fiatal polgárőröknek
…folytatás az első oldalról

A két fiatalember végül „megadta magát” a 
hőségnek és az ilyenkor elfogadott protokoll-
nak, s már mosolyogva fogadta az emeleti 
tárgyalóteremben Farkas Gábor rendőr ez-
redes, rendőrségi főtanácsos köszönetnyil-
vánítását. Amikor megtudtam, hogy polgár-
őrök segítségével tettest fogtunk, azonnal 
jeleztem a kapitány úrnak, hogy keressük 
meg a két fiatalt és személyesen fejezzük ki 
köszönetünket – fogalmazott a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, mielőtt átnyújtotta az emléklapo-
kat és ajándékcsomagokat, Dr. Forrai Zsolt r. 
ezredes, a tatabányai kapitányság vezetője 
pedig az ezüstözött Szent György emlékér-
meket Dávid és Máté számára. 

A köszönetnyilvánításhoz Beke László 
polgármester is csatlakozot t ajándék 
vásárlási utalványokkal, „koruknak meg-
felelően” csokoládéval, s ezekkel a 
gondolatokkal: én itt élek és látom, hogy 
a polgárőrök minden nap az utcákon 
vannak. Mindannyian tudjuk, a rendőrségi 
beszámolókban is szerepel, milyen fontos 
a közterületi jelenlét. Ezért is jó érzés látni 
az egyenruhás polgárőröket a faluban 
rendszeresen, hiszen a jelenlétüknek van 
egy bűnmegelőző szerepe is, s ha bűnel-
követő elfogásában is tudnak segíteni, az 
már egy kicsit „non plus ultra” – fogalma-
zott, a kiváló szakmai irányítást is kiemelve, 
hiszen – mint mondta – valószínű, hogy a 
környei polgárőrség a megye legfiatalabb 
ilyen szervezete, de a munkájuk messze 
nem ezt tükrözi. 

Virágh Dávid és Rózsa Máté június 30-án 
délután, a faluban járőrözve ismert fel egy 
lopott BMX kerékpárt, melyet pár nappal 
korábban, a hajnali órákban tulajdonítot-
tak el egy környei családi ház udvaráról. 
A két ifjú polgárőr azonnal értesítette a 
szolgálaton kívüli körzeti megbízottat és 
a kerékpár „használóját”, egy, a lopással 
alaposan gyanúsítható 14 éves környei 
fiút visszatartotta a rendőr kiérkezéséig. 
A körzeti megbízott szolgálatba helyezte 
magát és a tettest előállította a Tatabá-
nyai Rendőrkapitányságra. A nyomozók 
a kerékpárt lefoglalták, és a 14 éves fiút 
– akinek sajnos nem ez volt ez első ilyen 
esete – gyanúsítot tként hallgat ták ki.  
A sértett már másnap, július 1-jén vissza-
kapta nagy értékű kerékpárját a Tatabá-
nyai Rendőrkapitányságon.

Több mint száz elismerés a tanévzárón
Ezzel a 2015/2016. tanévet bezárom! – ez a 
júniusi iskolai ünnepség évek óta legnép-
szerűbb mondata, amely idén is spontán 
éljenzést váltott ki a diákokból. Érthető is, 
hiszen mindannyian tudjuk jól, és az évzá-
rón a műsort adó 2.b osztály verses csokra 
is arról szólt, hogy a tanulók számára a 
legszebb szó a „vakáció”…   

A környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola mozgalmas évet, nagyon 
sok munkát, sok-sok élményt, szép 

eredményeket tudhat maga mögöt t. 
Minden nap új feladatokat oldot tunk 
meg, melynek során sok siker és néhány 
kudarc is ért bennünket – fogalmazott az 
ünnepségen Szakálné Gaál Monika igaz-
gató, aki egyik sikerként értékelte, hogy 
a legkisebbek megtanultak írni, olvasni, 
megismerkedtek a számok világával.  

A tanév értékeléséből kiderült, hogy 2-4. 
évfolyamon 33, míg felsőben 11 gyerek 
zárta az évet kitűnő bizonyítvánnyal, de 
elégtelen osztályzatra is volt példa, évfolya-
mot ismételnie azonban senkinek sem kell. 
Az intézmény diákjainak magatartására 

adott jegyek átlaga 4 a szorgalomé 3,9 
lett. A gyerekek a legjobban mozgókép- és 
médiaismeretből teljesítettek, 5-ös átlag-
gal, a tánc- és dráma, valamint testnevelés 
átlaga 4,6, a környezetismereté, technikáé 
4,5. A diákok leginkább a kémiával állnak 
hadilábon (2,7), a tantárgyat a földrajz (3,1) 
és a történelem (3,2) követi.

A kiemelkedő tanulmányi eredményével, 
magatartásával, szorgalmával, a versenye-
ken, rendezvényeken való eredményes 
szereplésével példát mutató diákok száma 
meghaladta a százat, a Szülői Munkaközös-
ség és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ ajándék jutalomkönyveit a diákok 
az osztálytermekben vehették át. 

A HEBE országos levelező versenyen 
olvasásból a 29. csapat között ragyogóan 
teljesített, ezért külön dicséretben részesült 
a másodikként végző Budai-Kurcz Eszter és 
Kovács Zsófia, valamint az ötödik helyezést 
elérő Kakuk Mihály és Sayah Hani. 

A német nyelv tanulása során nyújtott 
példamutató szorgalmáért a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe Aknai-Mike 
Pannát, Bottyán Zsófiát, Karnuts Ferencet, 

Nitas Natáliát, Bublovics Istvánt, Fóthi Lorát, 
Lopez Vega Hamka Emmát, Marosi Áront, 
Soós Lili Zsófiát, Budai Leventét és Mosberger 
Tamást részesítette ajándékban.

Kiemelkedő sporteredményeiért Alapi 
Krisztián, Katz Botond, Budai Levente, Ada-
mek Lili és Tóth Szabolcs Zsolt vehetett át 
jutalmat. 

Az évzáró részeként az igazgató kö-
szönetét fejezte ki a kollégák számára a 
színvonalas oktató-nevelő munkáért, vala-
mint a negyedikes diákok szülei közül Bús 
Beatrixnak mondott köszönetet. 
A tanév bezárása előtt néhány hasznos 
információ is elhangzott: a pótvizsga au-
gusztus 20-a után várható, erről értesítést 
kapnak az érintett tanulók, akiknek előtte 
lesz lehetőségük korrepetálásra. Az iskola 
konyhája augusztus 7-éig zárva tart, a nyá-
ri napközibe jelentkezett gyerekeket 8-ától 
várják. Az intézményben szerdánként  
8 és 12 óra között tartanak ügyeletet, aki 
szeretne valamit intézni, ekkor teheti meg.  
A tanévnyitó ünnepély várhatóan augusz-
tus 31-én, 17 órakor lesz, az első tanítási 
nap szeptember 1-je.

Egészségügyi és szociális dolgozók köszöntése
Semmelweis napi ünnepségre érkeztek jú-
lius 5-én a Közösségi és Tájházba orvosok, 
védőnők, asszisztensek, a szociális ágazat 
munkatársai, valamint egykori, ma már 
nyugdíjas éveiket töltő kollégáik. Beke 
László polgármester valamennyi környei 
nevében mondott számukra köszönetet 
a gyógyító, ápoló, gondozó és embert 
próbáló hivatásuk gyakorlásáért. 

A környei önkormányzat évek óta 
Közegészségügyi Díjjal ismeri el 
mindazok munkáját, akik az egész-

ségügyben végzet t tevékenységükkel 
kiérdemelték a falu elismerését. A díjat 
minden évben az augusztus 20-ai rendez-
vényen vehetik át az arra érdemesek, így 
a Semmelweis napi ünnepségen Beke 
László polgármester a környeiek nevében 
megfogalmazott köszönetnyilvánítás mel-
lett – díjátadás helyett – hagyományosan 
virággal, vendéglátással várta kötetlen 
beszélgetésre az egészségügyi és szociális 
dolgozókat.

A polgármester köszöntőjében el -
hangzott, hogy a jelenlévők munkája a 
gyógyításból, a betegségek kezeléséből 
és a megelőzésből áll, ám bármennyire 
is fontos feladatot látnak el a prevenció 
területén, a hatékonysága sokszor meg-
lehetősen alacsony, hiszen a legtöbben 
csak akkor fogadják meg az orvosi jó 

tanácsokat, amikor már baj van. A mun-
kájuk eredménye is nehezen mérhető, 
pontosan megítélni talán akkor lehetne, 
ha egy esztendőn át senki sem végezné 
el az alapellátási feladatokat – fogalma-
zott Beke László. Kiemelte az ünnepeltek 
hivatástudatát és áldozatos munka-
végzésüket, amely hétfőtől vasárnapig, 

napi 24 órás készenlétet igényel, majd 
valamennyiüknek egy erre az alkalomra 
készíttetett, Semmelweis Ignác, a betegek 
gyakori betegséghez való viszonyára is 
utaló gondolatát tartalmazó emléklapot 
nyújtott át: bármily fájdalmas, bármily 
nyomasztó is a beismerés, nem a letaga-
dásban rejlik ellenszere.

Kiváló minősítés

K iváló fokozatot ért el júniusban a Környei Német Nemzetiségi Dalkör a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 18. országos 
népzenei minősítő keretében a térségi szintű minősítőn. A dalkör 1993-ban alakult azzal a céllal, hogy megőrizzék a régi környei 
dalokat, ápolják a nemzetiségi hagyományokat és továbbadják a fiataloknak. Minősítéseken négy alkalommal értek el arany 

fokozatot. Vezetőjük Goór Józsefné, aki harmonikán kíséri a dalosokat.
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Bizalmatlanság, óvatosság…
… akár a közlekedési lámpákkal szemben 
is. A környeiek már lassan megszokták, 
hogy a templomnál nem kell jobbra-balra 
nézni, inkább felfelé, és megbízni a közle-
kedési lámpák színeiben. 

B izony azok, akik naponta voltak kény-
telenek a reggeli vagy a délutáni 
csúcsban várakozni a kihajtásra Ta-

tabánya felé, áldják a lámpákat. Volt harc 
elég azokkal a „csalókkal” (bevallom volt 
eset, amikor magam is igénybe vettem), 
akik a „surranón” a templom mögött rövidí-
tettek, ha sürgős volt a menet. Tudjuk nem 
volt szabályos, de amikor késésben van 
az ember, vagy csak türelmetlen volt, hát 
igénybe vette ezt a nem éppen elegáns 
megoldást. Voltak, akik egyszerűen sportot 
űztek belőle és alapból arra kanyarodtak, 
a végeredmény ugyanaz volt; aki becsü-
lettel az „egyenes” utat választotta inkább, 
az sokszor hosszú percekig volt kénytelen 
araszolni várva a szabad kihajtásra. 

Nagyon jó megoldás a lámpa, hiszen 
Környe hatalmas átmenő forgalmát 
valahogy féken kellett már tartani. Nos, 
kicsi szösszenetem címe ne indítson meg 
senkiben bizalmatlanságot, csak egy 
picit legyünk óvatosabbak és ne bízzunk 
embertársainkban, legalábbis közleke-
dés terén próbáljunk a másik fejével is 
gondolkodni.  Saját tapasztalat: álltam 

kihajtásra várva, illetve a lámpa piros 
színe visszatartott attól, hogy kihajtsak 
Tatabánya felé, nem úgy az előttem lévő 
autóst… pár pillanatra el kellett gondolkod-
nom, hogy most mi is van? Azt hittem én 
bambulok, de nem, ismét felpillantottam 
és jól láttam, hogy a lámpa bizony tilosat 
mutatott nekünk. Autóstársunk fittyet hány-
va a pirosra, vagy nem vette még észre, 
hogy lámpa van kihelyezve, és rutinból, 
megszokásból vezetett, de úgy hajtott ki 
a piros ellenére, mintha a világ legtermé-
szetesebb dolga lett volna. A szerencséje 

az volt, hogy Oroszlány felől éppen senki 
nem jött abban a pillanatban… Gépjár-
művezetői vizsgán buktattak meg tanulót 
amiatt, hogy Tatabányán a vasúti hídról a 
számára zöld jelzésnél, jobbra kanyarodva 
„megbízott a lámpákban” és nem nézett 
el balra, ahol elvileg a piros visszatartotta 
a forgalmat… Tegyük meg azt a pici moz-
dulatot, hogy körülnézünk, hátha valaki 
fittyet hány – sajnos – a jelzőberendezésre 
legyen az akármilyen praktikus és bizton-
ságos elvileg.

Varga Katalin 

Fáradtan, élményekkel gazdagon köszöntek el  
a csángó gyerekek Környétől 

Június végén különös csoport látoga-
tott el községünkbe. Több mint 1000 
kilométert és 15 órát utaztak, hogy meg-
láthassák hazánkat, hogy benyomást 
szerezzenek az itt élő emberekről, bepil-
lanthassanak életünkbe. A Kárpátokon 
túlról, Bákó megyéből, Magyarfaluból 
érkezett 24 moldvai csángó gyermek 
egy elhivatott pedagógus házaspár, 
Kiss Csaba és Annamária kíséretében. 
De kezdjem inkább az elején!

T avaly tavasszal jó sorsom elvit t 
egy buszny i  zarándok társsal 
Moldvába. Magyarfaluban töl -

töttünk el néhány felejthetetlen napot. 
Valamennyiünket elvarázsolt az itt átélt 
élmény.  Olyan világba cseppentünk 
bele, melyhez hasonlóról néhány klasz-
szikus író regényéből olvashattunk. Nem 
gondoltuk volna, hogy az az élet, amit 
mi irodalmi élményeinkből ismerünk, 
néhány kilométerrel arrébb kőkemény 
valóság.  Az Istennel való igen szoros 
kapcsolat, a családi összetartozás, a 
közösség ereje, az egymásra való odafi-
gyelés, egymás segítése, a nyitottság, a 
szeretet a másik ember iránt, a kimondott 
szó szentsége, a természetközeli élet - 
nos ezek tetten érhetőek voltak a nehéz 
körülmények között élő csángóknál. A 
beszédes, szép nevű Magyarfaluban az 

emberek nagy része mezőgazdasággal 
foglalkozik. Sokan tartanak a háznál 
ökröt. A legtöbb munkát velük végzik a 
földeken. Ökrösszekér a legáltalánosabb 
közlekedési eszköz (mert mással az ottani 
terepen nem lehetne közlekedni), eskü-
vőre is ezzel mennek, a halottat is ezen az 
alkalmatosságon viszik ki a házi ravataltól 
a temetőbe. 

A felnőttek többnyire még magyarul 
beszélnek, (a magyar egy régi, archaikus 
változatát), a gyermekeknek azonban 
egyszerűbb a román nyelvű kommu-
nikáció. Egy lelkes fiatal pedagógus 
házaspár költözött ide Erdélyből, s tanítja 
szakkörön, délutánonként magyarul, 
pontosabban csángóul a fiatalokat. S a 
nyelven túl ezer dolgot tanítanak vissza a 
fiataloknak, pl: a régi népszokásokat, az 
ősi dalokat, táncokat, de a mai kulturált 
életvitelt, viselkedést úgyszintén. Mindezt 
olyan körülmények között, olyan anyagi 
javadalmazásért, ami egy itthoni tanár-
nak elképzelhetetlen. Ők nem beszélnek 
hivatástudatról, elkötelezettségről, csu-
pán élik azt.

Nos, egy tatai házaspár, Pálinkás Zoltán 
és Zsuzsa sok szervezőmunkájának ered-
ményeként most egy hetet itt töltöttek a 
gyermekek Tatán, s egy napra Környére 
is ellátogattak.  Élménygazdag nappal 
akartam megajándékozni őket, s termé-

szetesen községünkből is minél többet 
szerettem volna megmutatni nekik. Ne-
hezítette a dolgot, hogy ugyan nagyon 
szépen beszélik a gyermekek nyelvün-
ket, a több évszázados elszigeteltség 
miatt számos fogalomra más kifejezést 
használnak, s a mieinket nem értik. Pl. 
a világháborút nagy verekedésnek, az 
őzet erdőkecskének, a sovány embert 
hitványnak, a kullancsot búvókának 
nevezik.  Több szóban felcserélik a szó-
tagokat, így lett a feketéből feteke, ami 
nehezíti a megértést mindkét félnek. 

Végül összeállt a környei program, s 
igen nagy élményt nyújtott gyereknek, 
felnőttnek egyaránt. Azok közül az eszkö-
zök közül, melyet Wéber István vezetésével 
a tájházban megnézhettünk, sokat még 
ma is használnak Moldvában. A múze-
umlátogatás után jólesően majszolták 
el a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által felajánlott csemegét. Ezután Svétecz 
László beszélt röviden Környe történetéről, 
s tudván, hogy a szó hamarabb elszáll a 
gyermekbuksiból, ha nincs emlékeztető, 
egy-egy csomag képeslappal, pros-
pektussal tette tartóssá az ismereteket. 
Köszönetként a kis csapat gyönyörű 
énekkel örvendeztette meg a hallga-
tóságot. A délelőttöt egy kis kézműves 
foglalkozás színesítette, ahol Hörömpöli 
Tiborné, Ildikó néni vezetésével nagyon 

szép kincses ládikát és virágot készítettek 
az otthoniaknak ajándékba a gyerekek. 
Számomra élmény volt látni, hogy milyen 
fegyelmezetten, tisztelettudóan viselked-
nek felnőttel, társaikkal egyaránt, s meny-
nyi figyelmesség jellemzi őket. Többször 
gondoltam arra, szívesen megmutatnám 
saját iskolám tanulóinak is, hogy így is 
lehet barkácsolni, hogy lehet trágárko-
dás nélkül is focizni, jól érezni magunkat 
anélkül, hogy tönkretennénk környeze-
tünket. Az ebédet, a Bagó Attiláék által 
felajánlott ízletes gulyást és a Zombainé 
Zsuzsa, Vanyáné Jolika, Bánáti Ildikó és 
Tremmel Kata által megsütött rengeteg 
palacsintát élvezettel fogyasztották el. 
Közben egy kisfiút és egy kislányt orvoshoz 
kellett vinni, mert nagyon fájt a foguk. Így 
tudtam meg, hogy nagyon rossz állapotú 
a fogazatuk, mert náluk nem működik az 
iskolafogászati rendszer, a szülők pedig a 
költségek, a nehézkes utazás miatt csak 
akkor fordulnak szakemberhez, ha már 
nagy a baj.

Ebéd után lepihent a kis csoport az 
árnyékban a Tájház udvarán lévő római 
kori kövek köré, s a maguk szórakoztatá-
sára, s a mi örömünkre rögtönzött kultu-
rális műsort adtak. Örömmel, természetes 
bátorsággal álltak ki egymás után a 
nebulók, s mutattak be valamit a tanév 
során tanult, a különböző versenyekre 

készült énekekből, versekből, mesékből.  
Páratlan élmény volt hallgatni az ízes elő-
adást, bár be kell vallanom, sok mindent 
nem értettem meg, mégis élvezetes volt 
mindannyiunk számára. 

Délutánra elhívtam László Márti tanár 
nénit a tánccsoporttal. Tudom, hogy 
tanítványai milyen örömmel táncolták 
mindig a moldvait. Jó ötletnek tűnt a két 
csoportot összehozni egy közös táncra, 
ismerkedésre, együttlétre. Örülök, hogy 
két kisgyerek meghallotta a hívó szót, és 
élt a lehetőséggel. Szerintem jól érezték 
magukat. A két tanár néni is hamar 
megtalálta a közös nyelvet. Jó volt látni, 
hogy a közös érdeklődési kör milyen 
gyorsan összehoz különböző világban 
élő embereket. 

Ezután a templomot néztük meg.  
A moldvai magyarokról tudni kell, hogy 
nagyon tartják katolikus hitüket (a szer-
tartást már csak román nyelven ismerik). 
Popovics Milán gyereknyelven bemu-
tatta templomunkat, még az orgonát is 
kipróbálhatták. Áncsák Lilla szép énekét 
viszonozták a gyerekek. Zengő hangjuk 
betöltötte az Isten házát és megnedve-
sítette az emberek szemét. 

A tóparti játszótér különlegességet 
jelentett a kis csángók számára, ilyennel 
otthon nem találkoznak. A nagyobbak 
szívesen próbálták ki magukat a különbö-

ző szereken. Ezután élvezettel gyűjtötték 
össze a „rókavadászat” figuráit. Nagyon 
örültek a Tar Gézáéktól kapott fagyinak, 
üdítőnek. A napot az etyeki Tóth Gábor 
solymász által tartott „Állati jó bemutató” 
zárta, ahol humoros formában sok isme-
retet szerezhettek a gyerekek az állatok-
ról, viselkedésükről, s ha nem is értettek 
mindent, kárpótolta őket a látvány, hisz a 
szóban forgó állatokat oda is hozta, meg 
is mutatta az előadó. 

Fáradtan, de élményekben gazdagon 
búcsúzott este a kis csoport. Ragyogó 
arccal köszönték a vendéglátást. Mi pe-
dig a sok tennivalótól, izgalomtól elcsigá-
zottan bocsátottuk útjukra a távozókat, 
s köszöntük nekik, hogy itt jártak, hogy 
megismerhettük őket, hogy egy rövid 
időre az életük része lehettünk. S ha az 
olvasók között van olyan, aki szívesen 
segítené ezeknek a nehéz körülmények 
között élő gyermekeknek a tanulmányait, 
a mindennapjait, kérem, jelezzék nekem. 
A keresztszülő program keretében cse-
kély összegű felajánlással is sok örömet 
szerezhetünk a távoli Moldvában élő 
magyarok számára.

Végül nagyon köszönöm mindazoknak 
a segítségét, akik bármivel is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a magyarfalusi gyerme-
kek jól érezzék magukat nálunk, Környén.

Láng Éva
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150 ÉVES A KÖRNYEI TEMPLOM
A környei Római Katolikus Templom újjáépítésének és újraszentelésének 
150. évfordulója alkalmából szervezett, díjtalanul látogatható programok 
2016. augusztus 7-én:

10.00: Ünnepi szentmise – celebrálja Spányi Antal megyéspüspök 
A szentmisét követően, várhatóan 11.30-tól a Környei Német  
Nemzetiségi Dalkör műsora és a hittanos gyerekek  
bemutatkozása a Vackor Óvoda és Bölcsőde parkolójában 

DÉLUTÁNI PROGRAMOK

 A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

15.00: A Környei templom története és Ybl Miklós munkássága  
– Dr. Dévényi Tamás Ybl Díjas építész előadása
15.30: Vásáry André koncert – a koncert díjtalan, de a korlátozott  
férőhelyek miatt regisztrációs jeggyel tekinthető meg. Regisztrációs jegy 
július 22-étől kizárólag a templom sekrestyéjében vehető át a szombat este 
6 és a vasárnap 11 órakor kezdődő szentmise előtt és után 20 perccel,  
augusztus 1-jétől 5-éig pedig csak a Művelődési Házban 10 és 17 óra között. 
(Telefon: 34/473-091)   

A VACKOR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PARKOLÓJÁBAN 

16.45: Petrás Mária népzenei koncertje
17.30: Sic Transit Folk Műhely
19.00: Utcabál a Schwowischi Buam zenekarral

Megérkeztünk!Születésnaposok
„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:

90 esztendős
Vadász Jánosné, sz. Horváth Irén (július 3.)

85 esztendős
Schlepp Jánosné, sz. Wéber Anna (július 11.)

75 esztendős
Horváth Mihályné, sz. Salamon Ilona (július 1.)
Nagy Gyula Lehelné, sz. Lunczer Ilona (július 9.

Vucsics József (július 10.)
Bódi Lajos (július 21.)

70 esztendős
Eck István (július 11.)

Balogh János (július 25.)
Popovics József  (július 28.)

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 három kisleány  
és öt kisfiú ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Guzmics László és Glász Krisztina  
kislányát Laurát,

Wittmann Csaba és Barota Evelin Dóra  
kisfiát Csabát,

Vida Balázs és Kovács Szandra  
kisfiát Balázst,

Keszler József és Bugány Mónika  
kislányát Elizabetet,

Cseh Tamás és Balázs Anita  
kisfiát Márton Sándort,

Csóka Gábor és Varga Zsuzsanna  
kisfiát Gábort,

Fúró Gábor és Horváth Renáta  
kislányát Dalmát,

Varga Tamás és Futó Ildikó  
kisfiát Dávidot.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

Aki a virágot szereti... 
– a 90 éves Irén nénit köszöntötték

A mögötte álló kilenc évtized ellenére 
még ma is kapálgat a kertjében és gon-
dosan rendezgeti a virágjait. Aki pedig 
a virágot szereti, rossz ember nem lehet 
– ezek a gondolatok is elhangzottak a 
Közösségi és Tájházban, ahol családja, 
szerettei mellett a falu önkormányzata 
és lakói nevében dr. Beke Ernő képviselő 
is köszöntötte a 90 esztendős Horváth 
Irént, aki a kerti munkák mellett elméjét is 
karbantartja, hiszen kedvenc időtöltése a 
keresztrejtvényfejtés. 

I rén néni érkezésével 1926. július 3-án, 
három nagyobb fiú után örvendez-
tette meg lánygyermekként a Horváth 

családot, a sors azonban úgy hozta, hogy  
90 évvel megszületése után sajnos egyet-
len testvére sem köszönthette fel. De nem 
lehetett jelen a szép jubileumon az egy-
kori szerető társ, Vadász János sem, akivel  
54 éven át tartottak ki egymás mellett 
jóban, rosszban.

Irén néni Erdőtagyoson töltöt te gye-
rekkorát, ott ismerkedett meg a szintén 
tagyosi Jánossal, akivel 1950. november 
25-én mondták ki a boldogító igent, majd 
az albérletben töltött pár esztendő után 

első gyermekük 1955-ben, később húga 
1958-ban már a közösen épített, alakított 
családi fészekbe érkezhetett Környén, a 
Rákóczi utcában. Az Állami Gazdaságban 
bérelszámolóként, szorgalmas munkával 
telt esztendőket 1981-től követték a nyug-
díjas évek, 2004 áprilisa azonban örökre 
elszakította tőle párját. Az elveszített, szere-

tett testvéreket, férjet pótolni nem lehet, de  
a fájdalmat minden bizonnyal enyhítette a 
két lánygyermek ajándéka: a négy unoka 
és öt dédunoka, akik bearanyozzák a min-
dennapokat és az ünnepeket, melyekből 
– szólt a születésnapi jókívánság – még na-
gyon sokat tölthessen el szerettei körében, 
jó egészségben Irén néni. 

Kitelepítési megemlékezés
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe augusztus 27-én, szombaton tartja a kitelepítés  
69. évfordulójára rendezett megemlékezését, amely 17 órakor szentmisével kezdődik a katoli-
kus templomban, majd 18 órakor a vasútállomás melletti Kitelepítési Emlékműnél folytatódik 
koszorúzással.

19 órától hagyományőrző kulturális programra várják a vendége-
ket a Közösségi és Tájházban, ahol a környei Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport és a Német Nemzetiségi Dalkör ad műsort. Később 
együtt idézik fel az egykoron énekelt régi sváb énekeket. A meg-
emlékezésre, az azt követő baráti koccintásra és beszélgetésre min-
denkit szeretettel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe.

,,Vergiss nie deine Heimat,
wo deine Wiege stand,
denn in der Ferne findest du
kein zweites Heimatland."

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe jövőre, a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából szeretne egy kiállítást 
szervezni régi képekből, emléktárgyakból. A képeket digitalizálás után visszaadjuk a tulajdonosának, természetesen 
nem az eredeti képeket állítjuk ki. Kérjük, ha valaki rendelkezik korabeli fotókkal, és szívesen a rendelkezésünkre bo-
csájtaná, jelezze a következő elérhetőségek egyikén: Erl Péter 30/3529 733, Wéber István 30/2137 310, Tirhold Kármen 
70/3891 308

Köszönjük a segítséget!
Tirhold Kármen NNÖK elnök
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*  *  *

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

*  *  *

Háziorvosi helyettesítések 

Dr. Bublovics Péter július 31-éig szabadságát 
tölti, emiatt szünetel a rendelés az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben. A helyettesítésről 
saját rendelési idejében Dr. Árendás József 
gondoskodik a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. Dr. Árendás József augusztus 
1-jétől tölti szabadságát 28-áig, 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 Rende-
lőben (Beloiannisz út). 

Nyári változás  
a gyermekorvosi rendelésben 

Dr.  Szegeczky Zsóf ia  gyermekor vos 
augusztus 15-étől 19-éig szabadságát 
tölti, ezért ez idő alatt Dr. Bognár Ágnes 
gyermekorvos rendel hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, pénteken 11 órától 12.30-
ig, valamint kedden 8.00 -9.30 óráig. 
Augusz tusban a többi munkanapon 
hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 9 és 
11, csütörtökönként 12 és 14 óra között lesz 
gyermekorvosi rendelés.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés – IDŐPONTOK 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési 
napon szállítja el az átlátszó zsákokban 
kihelyezett műanyag, fém és papír hul-
ladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési napon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban. A szolgáltatótól kapott infor-
mációk alapján a második félévben 
a további időpontokban lesz házhoz 
menő szelektív gyűjtés: 

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

augusztus 11., szeptember 8., október 13., 
november 17., december 15.,

KÖRNYÉN 
július 29., augusztus 26., szeptember 30., 

október 28., november 25., december 23.

Gyűjtési útmutató:

A papírt áttetsző zsákban vagy kötegelve, 
tisztán, laposra hajtogatva kell kihelyezni. 
Gyűjthető kartondoboz, hullámpapír, élel-
miszerek és kozmetikai cikkek papírdobo-
zai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, 
prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv 
stb. A műanyag- és fémhulladékot tisz-
tán, laposra taposva, áttetsző zsákban kell 
kihelyezni. Gyűjthető színes és víztiszta PET –

Programok, közérdekű információk

palack, kupak (üdítős, ásványvizes) kozme-
tikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, 
öblítős, mosogatószeres) reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia (zsugor, 
strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, üdítős) 
alumínium italos doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz. A szelektív gyűjtőzsákba 
NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, 
margarinos doboz vagy szennyezett 
műanyag és fém hulladék.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR 
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

A Művelődési Ház nyári karbantartási 
munkálatok miat t júl ius 25 -e és 31-e 
között, a Községi Könyvtár szabadság 
miatt augusztus 5-ig zárva tart. A Községi 
Könyvtár augusztus 8-tól szeptember 4-ig 
a következők szerint látogatható: hétfő 
16.00–18.00 óra, szerda 16.00–18:00 óra. A 
Környei Közösségi Televízió augusztusban 
adásszünetet tart.

Véradás

Az önkéntes véradókat várja július 27-
én délután fél 1 és fél 6 között a Vörös-
kereszt a Közösségi és Tájházban!  
Az év utolsó véradása azt követően ok-
tóber 27-én lesz. 

Szent István napi ünnepségek
Környebánya, 2016. augusztus 19.

17.00 óra 
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Hősi Emlékműnél

18.00 óra 
Műsoros est, gulyásparti és utcabál az Erdei Iskolában

Környe, 2016. augusztus 20.

Környe Község Önkormányzata szeretettel hív és vár mindenkit 

a 2016. augusztus 20-án (szombat) 17 órakor,  
államalapító királyunk, Szent István tiszteletére  

rendezett ünnepségre  
a Millecentenáriumi Emlékparkba (Árpád Emlékmű)

Program:

Himnusz – Ünnepi beszéd – Kenyérszentelés – Kitüntető címek átadása

Az ünnepi műsor után a sportpályán  
gulyásparti és utcabál,  

21 órától tűzijáték várja a vendégeket. 


