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Folyik a büntetőeljárás a csaló ellen
A Tatabányai Rendőrkapitányság kifosz-
tás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 
31 éves sárkeresztúri nő ellen, aki a körzeti 
orvos új asszisztensének adta ki magát 
Környén. Kiderült, hogy nem csak egy 
házaspárt vert át.

A gyanúsított június 9-én 13 óra 30 
perc körüli időben Környén egy 
idős házaspárral elhitette, hogy 

ő lesz a körzeti orvos új asszisztense és 
különféle orvosi segédeszközöket ajánlott 
fel megvételre. A gyanútlan sértet tek 
az ot thon lévő pénzüket odaadták a 
31 éves nőnek, aki ígérete szerint pár 
óra alatt kiszállítja a terméket. Miután a 
tettes sietősen távozott, az idős házaspár 
a történteket jelezte a körzeti megbízott-
nak. Erl Attila a személyleírás alapján a 

faluban 14 óra 20 perckor igazoltatta a 
feltételezett elkövetőt. A sárkeresztúri nő-
vel szemben elvégzett ruházatátvizsgálás 
során a jogtalanul eltulajdonított pénz, 
valamint – alsó ruházatból – további 
készpénz is megtalálásra, lefoglalásra 
került. H. Mónikát a nyomozók a Tatabá-
nyai Rendőrkapitányságra előállították, 
gyanúsí tot tként hal lgat ták k i ,  majd 
őrizetbe vették. Részletes adatgyűjtést 
követően a tettest hasonló módon elkö-
vetett bűncselekmény elkövetésével is 
meggyanúsították.

Bár a történtek rendőri sikerrel zárultak, 
kérjük, továbbra is figyelmeztessék az 
idősebb szomszédokat, rokonokat, ismerő-
söket, hogy idegen személyt soha ne 
engedjenek be a kapun, a lakásuk-
ba. Ha bármilyen, hihetőnek is tűnő 
indokkal ismeretlen pénzt kér, hívják 

fel rokonaikat, ismerőseiket, ha nincs 
kihez fordulniuk tanácsért, akkor a 
környei Polgármesteri Hivatalt az 
573-100-as telefonszámon. 

Mint ahogy a Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendőr-főkapitányság több alkalom-
mal is felhívta a lakosság figyelmét, kérjük, 
fokozottan ügyeljenek értékeikre!  

Előfordult az is, hogy az elkövetők villany-
óra-leolvasás, újság- vagy papírgyűjtés 
indokával jutottak be a lakásokba. Volt, aki 
rosszullétre hivatkozott, esetleg azt mondta, 
hogy egy szolgáltató munkatársa és pénzt 
hozott az ügyfélnek, amit azonban fel kel-
lene váltani. Az ilyen tevékenységből élők 
eltérő módszerekkel dolgoznak, azonban 
elkövetési technikájuk általában hasonló. 
Áldozataikat igyekeznek úgy kiválasztani, 
hogy a lehető legkevesebb ellenállásra 
számítsanak.

Mester és „tanítványai”: ötödször is bajnokok!
A községtől 100 kilométerre, Baracsra 
utazott a bajnokság záró fordulójában a 
Környei Sportegyesület női labdarúgócsa-
pata. Arra a településre, ahol az elmúlt 
két évben nem sikerült nyerniük. Raffai 
Sándor csapatát szép létszámú szurkoló-
tábor kísérte, hiszen a hölgyek mellett a 
drukkerek is reménykedtek, bíztak, akarták 
a győzelmet.  

A z edző a tavalyi fejér megyei baj-
noki cím után nem gondolta volna, 
hogy van még tovább. Azt hitte, a 

lányokkal elérték a csúcsot, s ezzel „itt a vége” 
számára... Azonban a lányok, és a klub veze-
tősége meggyőzték, dolgozzanak tovább. 

Dolgozzunk… furcsa ezt mondani, hisz 
nekem ez nem munka, egyszerűen élet-
mód, hobbi, szórakozás, ami olykor több 
mint fárasztó, olykor azonban minden 
másodperce gyönyörű és hihetetlen bol-
dogságot adó – fogalmazott a hétvégi 
győztes meccs után, majd így idézte fel 
az újabb bajnoki címig vezető utat: bele-
mentem a felkérésbe, és nekivágtunk ismét 
egy bajnoki szezonnak. Pest megyébe ne-
veztünk, egy talán erősebb bajnokságba, 

mint eddig. A csapat a területi elosztásnak 
köszönhetően a nyugati csoportba került, 
ahol szezon közben kiderült, két komoly rivá-
lissal kellett megküzdeni a bajnoki címért.  
Az alapszakaszt azonos pontszámmal 
zártuk a Baracs csapatával, de a jobb 
gólkülönbségünknek köszönhetően mi ke-
rültünk az élre. A rájátszás komoly izgalma-

kat hozott: egy győzelem után előbb egy 
döntetlent játszottunk itthon a Baracs ellen, 
majd vereséget szenvedtünk el Tatárszent-
györgyön. És ezzel le is csúsztunk az élről. 

Ekkor azonban a lányok összekapták 
magukat, és akkora hajrát mutattak be, 
hogy azt magam sem gondoltam volna. 
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Mester és „tanítványai”: ötödször is 
bajnokok!
…folytatás az első oldalról

Előbb fogadtuk a több NB1-es múltú 
játékossal rendelkező Tatárszentgyörgy 
csapatát, akiket egy nagyon izgalmas 
mérkőzésen, szépszámú közönségünk előtt 
0:1-es félidőt követően 2:1-re legyőztünk, így 
az utolsó fordulónak ismét az élről vágtunk 
neki. Azonban jött a legnehezebb mérkő-
zés: Baracsra mentünk, ahol az elmúlt két 
évben nem sikerült nyernünk.

De ugye mikor ismerszik meg az igazi har-
cos?.... A feszültséget szinte harapni lehetett 
a találkozón, ami olykor már durvaságba 
csapott át, de végül 1:0-ra győztünk, ezzel 
a lányok egy felejthetetlen napot szereztek 
nem csak nekem, hanem leginkább ma-

guknak, illetve a több mint 100 kilométerre 
minket elkísérő szurkolóinknak is. 

Ezzel 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15 
után az 5. bajnoki címet is sikerült közösen 
besepernünk! Van olyan csapattag, aki a 
már nyolcadikat ünnepli, van, akinek ez volt 
az első velünk, de az aranyérem mindenki 
nyakában fényesen csillog!

Azt hiszem, az egész község igazán 
büszke lehet a csapatra, és arra, hogy a 
megyénkben a női fociról elsőként már 
mindenkinek Környe jut eszébe.

 És a főhősök, akik mindezt elérték:

Raffainé Békefi Alexandra (csapatka-
pitány), Terdik Tamara, Keliger Lilla (ka-
pusok) Hribár Anett, Eignerné Schlapak 
Brigitta, Molnár Zsuzsanna, Fábián Zina, 

Zemplényi Zsófia, Mosolics Alexandra, 
Belány Brigitta, Mohos Kitti, Pécsváradi 
Dorina, Ősz Csenge, Balatoni Dóra, Csánk 
Mónika, Csizi Fanni (U17), Hermann Antó-
nia (U17), Szabad Patrícia (U17), Majtán 
Luca (U17), Németh Zsófia és Cserháti 
Renáta (mezőnyjátékosok).

Raffai Sándor edző ezúton is köszöni a 
hölgyeknek ezt a felejthetetlen szezont, 
a siker érdekében vállalt áldozathoza-
talt, és teljes szívéből gratulál. Köszöni 
továbbá a klub vezetőségének, hogy 
segítettek a célok elérésében, köszönet 
a szurkolóknak és a támogatóknak, vala-
mint külön köszönet Varga Mónikának a 
szertárban végzett munkáért és  Schlégl 
Misi bácsinak a pályával kapcsolatos 
segítségekért!

Folyik a büntetőeljárás a csaló ellen
…folytatás az első oldalról

Gyakran jóhiszemű, adott esetben idős 
személyeket próbálnak meg becsapni, 
megkárosítani. Céljuk, hogy a lakók bizal-
mába férkőzve bejussanak a lakásába, 
ahol egy kis figyelemeltereléssel a látható 
helyen lévő értékeket feltérképezzék, eltu-
lajdonítsák.

Jellemző, hogy a tolvajok közüzemi szol-
gáltató munkatársának adják ki magukat. 
Fontos tudni, hogy a szolgáltatók munkatár-
sai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal 
rendelkeznek, formaruhában dolgoznak! 

Ezek az igazolványok a legtöbb szol-
gáltató esetében csak személyi igazol-
vánnyal együtt érvényesek, és azokat az 

alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell 
mutatniuk. A munkatársak a lakók hibabe-
jelentésére, a mérőórák ellenőrzése céljá-
ból kereshetik fel a lakosságot, amelyek 
várható időpontját azonban előre jelzik.

Szintén elterjedt az úgynevezett pénz-
váltós módszer. Amennyiben pénzváltás 
ürügyével keresi fel Önöket ismeretlen 
személy vagy személyek, utasítsák vissza 
az ajánlatot, mert előfordulhat, hogy hamis 
bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trük-
kös tolvajokkal állnak szemben.

Lakásunkba csak olyan személyeket 
engedjünk be, akiknek személyazonossá-
ga, tevékenységének hitelessége minden 
kétséget kizáróan megállapítható! Fontos 
hangsúlyozni tehát, hogy idegeneket – 
főleg házalókat, „bekéredzkedőket" (rosz-

szullétre hivatkoznak, vizet kérnek) – lehe-
tőleg ne engedjenek be az ingatlanukba.  
A lakásajtó, a kertkapu minden esetben 
be legyen zárva, így tudjuk megválogatni 
azt, hogy kit engedünk be az életterünkbe.

A jó idő beköszöntével a nyitott ablakok 
is csábíthatják az elkövetőket, akik egy 
gyakorlott mozdulattal jutnak be a kisze-
melt lakótérbe. Elővigyázatosságunkkal 
megelőzhetjük, hogy besurranó tolvajok 
áldozataivá váljunk.

A trükkös lopások egészséges 
bizalmatlansággal, odafigyeléssel 
a legtöbb esetben megelőzhetőek.
Amennyiben mégis bűncselekmény 
áldozatává válnának, haladékta-
lanul tárcsázzák a 112-es központi 
segélyhívót!

Megpüfölték Orbánt
Szent Orbán pápa nézz reánk, őrizd meg 
nékünk a határt. Védelmezd őt a nagy 
fagytól, és termését minden bajtól – 
május 22-én már hiába szólt az ének a 
patrónushoz a Német Nemzetiségi Dalkör 
előadásában, a környei Les-hegyen 1996-
ban felállított szobor idén bizony vesszőt 
és vizet „érdemelt”.

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

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

Jó nagy botot hozott! – súgtak össze 
többen is, amikor Bella Sándor lépett a 
mikrofonhoz, s pillanatok alatt ki is derült, 
hogy nem csupán „támaszkodni” fog rá...

Történt a minap, Szent György környékén, 
hogy a gyönyörű termésnek induló szőlők 
jelentős része szinte teljesen elfagyott. 
Szerencsére a növény jellemzője, hogy 
vannak alvó szemek. Az elfagyott hajtások 
leszáradtak, letördeltük őket, és ezek az 
alvó szemek mentették meg a tőkéket a ki-
vágástól. Van azonban sajnos néhány hely 
itt Környén is, ahol teljesen tönkrement min-
den, nincs egyetlen utánpótlási szándékú 
hajtás sem. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy eddig nem vagyunk megelégedve 
Orbán ténykedésével – fogalmazott a 
gazda, aki elmondása szerint eddig még 
soha nem „püfölte meg” a szentet, ám idén 
rászolgált. A vesszőzés után azért, hogy ne 
haljon teljesen szomjan és mielőbb életre 
keljen, egy korsó vízzel löttyintette nyakon a 
szőlőművesek, a kádárok és kocsmárosok 
védőszentjének szobrát.

Az előző nap rendezett borverseny sum-
mázása és eredményhirdetése kapcsán 
már örömtelibb hírekkel szolgálhatott Bella 

Sándor, hiszen Zantleitner Anikó és Jaross 
János borbírálók, valamint maguk a ne-
vezők 19 gazda 36 mintáját ízlelték és érté-
kelték szombaton. Az ötödik borversenyen 
újításként a 15 vörös- és 21 fehérbor közül 
egyet-egyet a „Kiváló Környei Bortermelő” 
díjjal is elismertek, ezzel – mint az értékelés 
során elhangzott – azon arany fokozatú 
gazdákat jutalmazzák hagyományterem-
tő szándékkal, akik nedűje környei, vagy 
környékbeli szőlőből készült. Bella Sándor 
azt is elmondta, hogy bár nőtt a nevezők 
száma, véleménye szerint még mindig 
vannak olyan gazdák Környén, akiknek 
a borversenyen lenne a helyük, s nem 
feltétlen a szépen csillogó minősítések 
reményében, hanem azért, mert a szakava-
tott véleményt, tanácsokat megfontolva 
valamennyien évről-évre javíthatnak a 
borok minőségén.

A vörösborok mezőnyében négy arany 
minősítés született, s bár a legmagasabb 
pontszámot Somogyi Zoltán érte el (19,26), 
majd Král János (18,98), a „Kiváló Környei 
Bortermelő” díjjal Pákozdi Ferencet (18,71) 

jutalmazták, mert ő az Öreghegyen termett 
szőlőjéből készítette vegyes fajtájú borát. 
Rösszer Ottó (18,56) szintén arany minősítést 
ért el. A bírálók négy mintát ezüst, hatot 
bronz, míg egyet oklevél fokozatúra minő-
sítettek. A fehérboroknál hajszálon múlt, 
hogy Král János nyerte el a „Kiváló Környei 
Bortermelő” elismerést, hiszen ő 19,11, míg 
Pákozdi Ferenc 19,08 összpontszámmal ért 
el arany minősítést, s mindkét nedű eseté-
ben az Öreghegy volt a termőhely. Szintén 
arany fokozatú borral dicsekedhet Végh 
Dezső, Rösszer Ottó, Szőke Pál, Balaskó Mi-
hály, Bella Sándor Ferenc és Jakab Mihály. 
Öt minta ezüst, hét bronz minősítést, míg 
egy oklevelet nyert.  

Az ünnepségen hagyományosan nagy 
sikert aratott az általános iskola néptánc 
tagozata legkisebb diákjainak „zörgős 
kocsija”, a Német Nemzetiségi Dalkör 
stílszerűen mulatós bordalokkal emelte a 
program hangulatát, majd a megszokott 
vendéglátás következett pogácsával, s 
természetesen pincehideg, zamatos Les-
hegyi borral.

Közös nyárköszöntés
Nagyjából száz vendég érkezett a 
környei Idősek Klubjába májusban a 
kistérségi társuláshoz tartozó otthonok-
ból, klubokból, Tatabányáról, Tarjánból, 
Vértesszőlősről és Vértessomlóról. A szép 
korúak kistérségi közös nyárköszöntő 
programját immár harmadik alkalommal 
szervezték meg Környén, s bár napokkal 
korábban még volt némi aggodalom az 
időjárás miatt, a rendezvénnyel végül a 
szikrázó napsütésben valóban köszön-
hették a nyarat.

K örnyén 1969 óta működik szociális 
ellátás a falu központjában, pár 
méterre a tó partjáról, gyönyörű, 

festői környezetben. A szociális alapszol-
gáltatás keretein belül szociális étkezte-
tést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
biztosítanak, korábban az önkormányzat, 
2008 júniusától a Tatabányai Egyesített 
Szociális Intézmény működtetésében. 

Az eseményt – melyet Bereznai Csaba, 
Tatabánya alpolgármestere, Marx Ernő 
Tarján, Igó István Vértessomló, Nagy Csa-
ba Vértesszőlős, Beke László, a házigazda 
Környe polgármestere és Mecsei Ilona, 
a Tatabánya Járási Egyesített Szociális 
Intézmények igazgatója is megtisztelt 
jelenlétével – Halász-Becker Anita szolgá-
latvezető ezekkel a gondolatokkal nyitotta 
meg: önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, 
a világ nem vele kezdődött. A mi világunk 
önökkel, szüleink, nagyszüleink életével, 
munkásságával kezdődött. Önök építet-
ték számunkra azt a jelent, amelyben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg.

Bereznai Csaba, aki első alkalommal 
látogatott el a környei Idősek Klubjába, 
elismerését és gratulációját fejezte ki 
nem csak a klub környezete, hanem 
a falu egészének szépsége miatt. Az 
alpolgármester foly tatásként arról is 

szólt, hogy a megfelelő és esztétikus 
körülmények megteremtése mellet t 
milyen fontos az időseket ellátó szociális 
rendszer színvonalas működése, mellyel 
a szép korúak mindennapjait igye-
keznek megkönnyíteni, megszépíteni.  
A nyugdíjkor elérésével sokan talán picit 
egyedül érezhették magukat, s ha valaki 
a társát is elveszíti, akkor az még inkább 
úgy érzi, hogy magányos. De ezekben a 
közösségekben újra találkozhatnak azok 
a kortársak, akikkel esetleg együtt nőttek 
fel, vagy együtt dolgoztak, együtt jártak 
szülőként az óvodába. Itt újra barátokra 
találhatnak, s ennél fontosabb dolog 
nincs – hangzott el az alpolgármestertől, 
aki köszönetet mondott a településeken 
ténykedő ESZI kollektívák számára, akik 
biztosítják ezekhez a terekhez a feltéte-
leket.  

Öröm és büszkeség számunkra, hogy 
ismét Környe lehet a nyárköszöntő ren-
dezvény házigazdája. Ez a gyönyörű 
környezet egy nagyon jó adottság és na-

gyon jó lehetőség is – kezdte köszöntőjét 
Beke László. Ha sétálunk egyet a faluban, 
vannak gyönyörű közterületeink, melyeket 
mérnök tervezett és profi kertész gondoz. 
De ha elmegyünk egy takaros kis ház 
előtt, és látjuk a virágosládát, melyet a 
nyugdíjas gazdája ültetett és gondoz, 
akkor megállapíthatjuk, hogy sokkal 
értékesebb, mint amit profizmussal meg 
tudunk valósítani – fogalmazott. 

A polgármester – csatlakozva a koráb-
ban elhangzottakhoz – azt is kiemelte: 
bár nagyon fontos a külsőség, az ünnep 
a résztvevőitől lesz ünnep, azoktól, akik a 
műsorukkal, produkcióikkal, humorukkal 
mosolyt fakasztanak az arcokra.

S ez így is történt. A harmadik nyárkö-
szöntő vendégeit a környei táncos diákok 
és ovisok is megajándékozták műsoruk-
kal, s maguk a szép korúak is készültek: 
az ízletes vendéglátásig majdnem két 
órán át adomáztak, énekeltek, verseltek, 
meséltek pajzán történeteket, egyszóval 
ünneppé varázsolták az ünnepet. 



4 5

Lesznek emberek, akik részesei maradnak  
az életünknek...

Negyvenkét diák számára szólalt meg 
utolsó alkalommal a csengőszó a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Művészeti 
Iskolában. A ballagó fiatalok Sárosiné 
Rácz Gabriella és Szarka Katalin osztály-
főnökökkel, valamint Gondek Katalin és 
Goór Brigitta alsós tanítóikkal járták kör-
be még egyszer a jól ismert, ám ezúttal 
virágoktól pompázó folyosókat, termeket. 
Mosolyogva, könnyezve búcsúztak álta-
lános iskolás éveiktől, pedagógusaiktól, 
társaiktól, barátaiktól. 

V alljuk be, az itt álló két osztály egyike 
sem volt egyszerű eset. De úgy tűnik, 
megbirkóztak velünk, mert mind-

annyian továbblépünk az élet egy másik 
szakaszába... magunkkal visszük azt a sok 
tudást, amit itt szereztünk – fogalmazta 
meg a végzősök köszönetét Hartmann Vi-
vien nem csupán a megszerzett lexikális tu-
dásért, hanem azért is, mert pedagógusaik 
észrevétlenül a tiszteletet és az emberséget 
is megtanították számukra. A ballagó diák 
gondolatait egy kedvenc tévésorozatából 
vett idézettel zárta: attól, hogy elmegyünk 
– és ez fáj – lesznek emberek, akik részesei 
maradnak az életünknek, bármi is történ-
jen. Ők a mi biztos talajunk, a sarkcsillaga-
ink, és az apró tiszta hangok a szívünkben, 
amelyek velünk lesznek örökké...

A ballagás az élet különleges pillanatai 
közé tartozik: lezárul életetek egy meghatá-
rozó szakasza, valami véget ér, van benne 
búcsú, emlékezés. Ezzel együtt viszont egy 
új időszak kezdete is kíváncsisággal és egy 
kis félelemmel vegyítve az új, ismeretlen, 
de reményekkel teli jövő miatt – hangzott 
el Szakálné Gaál Monikától, aki az eltelt 
évek változásait, a diákok sokszínűségét így 
érzékeltette: láthattunk benneteket meg-
szeppent, félős, izgulós diáknak, elesettnek, 
betegnek, felszabadult, vidám gyereknek, 
kamasznak, ügyes, büszke és sikeres spor-
tolónak, tehetséges táncosnak, zenésznek, 
versírónak, technikai érzékkel megáldott 

ügyeskedőnek, DJ-nek, a világ dolgairól 
felelősséggel gondolkodó fiatalnak.  
Az igazgató a szülők fáradozásait is kiemel-
ve, Weöres Sándor soraival bocsátotta 
útjukra a diákokat: Szórd szét kincseid – a 
gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét 
díszeid – a szépség legyél te magad. Fe-
ledd el mulatságaid – a vígság legyél te 
magad... Törd át gátjaid – a világ legyél 
te magad...

A 7. osztályos tanulók nevében Lengyel 
Renáta prózával, Benkő Lili dallal búcsúzott 
a végzősöktől, majd a ballagók jutalmazá-
sa következett, hiszen hagyomány, hogy 
ilyenkor azok a nyolcadikos diákok, akik 
tanulmányi munkájukban, vagy más terü-
leten kiemelkedő eredményt értek el, neve-
lőtestületi dicséretet, jutalmat vehetnek át.

Nyolc éven át a csendes, szorgalmas, 
céltudatos és kitartó tanuló, példaként 
szolgált osztálytársainak. Feladatait pon-
tosan, precízen végezte tanulmányaiban 
és közösségi munkájában. Jól nevelt, 

tisztelettudó, megbízható, magatartása 
példamutató. Kitartását, szorgalmát az is bi-
zonyítja, hogy nyolc éven át kitűnő és jeles 
bizonyítványa volt. A nyolcadikos év végi 
vizsgákon is kitűnő eredménnyel szerepelt. 
Rendszeres és eredményes résztvevője a 
versenyeknek, így öregbítette iskolánk hír-
nevét – szólt Bereczk Zsófia Etelka jellemzé-
se, aki nevelőtestületi dicséretben részesült.

Az osztályközösségért végzet t mun-
kájáért Bacher Péter, Pankotai Melinda, 
Bereczk Zsófia, az angol nyelv területén 
nyújtott kimagasló munkájáért Németh 
Ákos, tanulmányi eredményéért, szorgal-
máért Kasziba Szabina, a nyolcadik évfo-
lyamon elért tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért Gergely Vivien, jó 
tanulmányi eredményéért, közösségi mun-
kájáért Tkalcsits Daniella, a történelem 
vizsgán nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyéért és az osztályközösségért végzett 
munkájáért Hartmann Vivien, az iskolai 
rendezvények lebonyolításában nyújtott 
segítségért Bagi Kevin Ferenc, Bogár 
Dániel, az iskolai rendezvények kisfilmek, 
plakátok készítésével történő színvonala-
sabbá tételéért Beke László, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért, angol tan-
tárgyban elért kimagasló eredményéért, 
kiemelkedő közösségi munkájáért Horváth 
Patrik, példamutató magatar tásáér t, 
szorgalmáért, kiemelkedő közösségi mun-
kájáért Kugler Maja,  Pribéli Réka, Szőke 
Klaudia, Lelkes Laura, Szalai Judit, Végert 
Dominika és Vida Bettina vehetett át elis-
merő oklevelet és ajándékot. 

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkája elismeréseként és köszöneteként 
Farkas Éva, a Szülői Munkaközösség elnöke 
Bacher Gabriellának, Keszler Erzsébetnek, 
Horváthné Krenner Krisztinának, Pribéliné 
Wéber Noéminek és Tisch Reginának nyúj-
tott át emléklapot.

Zene-Bona a főtéren
Bár az időjósok korábban meglebegtet-
ték a kedvezőtlen időjárás lehetőségét, 
ahogy tavaly, úgy idén is ragyogó napsü-
tés várta a környei gyereknap résztvevőit 
a szabadtéri helyszíneken. Hiszen, ahogy 
már hagyományosnak mondható, nem 
csak a Művelődési Házban, de a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde udvarán is válogat-
hattak a játékos elfoglaltságok között, a 
program zárásaként pedig a főteret vették 
birtokba.  

T avaly is nagy sikert aratott és idén is 
lelkesen pózoltak kicsik és nagyok a 
Prézli Rézi élményfotózásán, amely 

ezúttal még a rosszcsontokból is angyalt 
varázsolt, s repített mindenkit egyesen 
New York felhőkarcolói közé. A könyvtári 
mesekuckóban folyamatosan pörgött a 

dia: egy-két apróságnak a sötétben szó 
szerint tátva maradt a szája a számára szo-
katlan, ámde mégis élvezetes mesevilágtól, 
ahová Hajmáné Kalocsai Éva kalauzolta a 
gyerkőcöket. A kézműves asztaloknál el-
mélyülten alkottak az óvodapedagógusok 
segítségével a fiúk, lányok: vágtak, ragasz-

tottak, színeztek, gyöngyöztek, festettek. 
A lányok később leginkább a gyöngyös 
karláncukkal dicsekedtek, az „előrelátók” 
pedig büszkén viselték a maguk készítette 
napellenzőjüket, ami bizony jó szolgálatot 
tett a szikrázó napsütésben.

17 órától a főtéren a Zene-Bona Társulat 
interaktív gyermekműsora vette át a fő-
szerepet, s aratott az ünnepeltek körében 
hatalmas sikert. Olyan népszerű mesék 
birodalmába repítették el a zene és mókás 
feladványok, játékok szárnyán a kicsiket, 
mint az Aladdin, a Kis hableány, a Hupikék 
Törpikék, a Ho-ho-ho horgász, s amikor a 
hangulat már a tetőfokára hágott, némi 
unszolást követően szülők, nagyszülők is 
ropták a kacsatáncot, hiszen (ha bevallja, 
ha nem) minden felnőttben ott lapul az 
örök gyermek... 

Környei tűzoltók sikere a megyei tűzoltónapon
A Komárom-Esztergom Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, a Komárom-
Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség és 
Tárkány település közösen szervezte meg 
a II. megyei tűzoltó napot és versenyt 
május 21-én, a tárkányi önkéntes tűzoltó 
egyesület fennállásának 125 éves évfor-
dulója alkalmából, valamint a gépjármű 
és laktanya bővítés szentelésének napján. 

A tárkányi önkéntes tűzoltó egyesület 
laktanya bővítésének avatására 
rendezett ünnepséget megtisztel-

te jelenlétével Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő, kormánybiztos, 
Mészáros Tamásné, Tárkány Község polgár-
mestere, Németi László tűzoltó ezredes, me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató, Erdélyi 
István tűzoltó ezredes, katasztrófavédelmi 
igazgatóhelyettes, Hédl József, Zirci Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője. 

Az ünnepség után a meghívott ven-
dégek, a versenyzők és hozzátartozóik 
felsorakoztak a Katasztrófavédelem Köz-
ponti Zenekara után, majd végigvonultak 
a tárkányi laktanyától a tűzoltóverseny 
helyszínéig. Dr. Kancz Csaba kormány-
megbízott, Fülep Zoltán tűzoltó ezredes 
tanácsos, a BM OKF Tűzoltósági Főosztá-
lyának főosztályvezetője, Kelemen Zsolt 
a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke, 
az Önkéntes Tűzoltó Tagozat elnöke és 
Futó Lajos a Komárom-Esztergom Megyei 
Tűzoltó Szövetség elnöke köszöntötte a 
tűzoltóverseny résztvevőit, majd az elnök 
úr szolgálati jeleket adott át az önkéntes 
egyesületek tagjainak. A megnyitó után 
kezdetét vette a viadal. A megye hivatá-
sos, önkormányzati, létesítményi és önkén-
tes tűzoltói mérték össze gyorsaságukat 
és felkészültségüket. A férfiak mellett, az 
ifjúsági és a női versenyzők is bizonyították 
rátermettségüket.

A verseny és a találkozó jó 
hangulatban telt mindenki 
megtalálta a számára meg-
felelő szórakozást nyújtó 
programot, a versenyzők 
és a kilátogatók kötetlen 
beszélgetéssel és zenés-, 
táncos mulatozással zárták 
a második hagyományte-
remtő tűzoltó találkozót és 
versenyt. A versenyzőknek 
több különböző ügyességi 
feladatot kellet végrehajta-
niuk, mint például kúszófo-
lyosón való áthaladás, sérül-
tet imitáló bábu dugólétrá-
val történő szállítása, illetve 
tömlőgurítás és fektetés.

Amíg a versenyzők összemérték, ügyes-
ségüket és gyorsaságukat, addig a talál-
kozóra kilátogató gyerekeket ugrálóvár, 
körhinta várta de a felnőttek is különféle 
programokon vehettek részt. Az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság füstsátrában lég-
ző felszerelésben mehettek végig a bátor 
jelentkezők, de hosszú sorok kígyóztak a 
tálca tűz eloltásánál is.

A délután folyamán kutyás bemutatót 
is láthattak a verseny résztvevői és a kilá-
togató családok. A Területi Tűzmegelőzési 
Bizottság kvíz teszttel és ügyességi felada-
tokkal készült a sátorhoz látogatóknak, az 
E-ON. pedig a magasba vágyó felnőtteket 
és gyerekeket várta egy oszlopmászásra. 
Azok, akik felküzdötték magukat az oszlop 
tetejére, leszedhették a jól megérdemelt 
ajándékokat. A Magyar Honvédség BTR 
katonai járművére is rengetegen voltak 
kíváncsiak, kívül-belül zsúfolásig megtelt 
gyerekekkel, de a felnőttek is felmásztak 
a tetejére.

A programok alatt a rendezvényre lá-
togatók folyamatosan tájékozódhattak a 

szén-monoxid mérgezésről, a szabadtéri 
tüzek veszélyeiről, melyekről tájékoztató 
anyagokat is haza vihettek.

Amíg a versenybírók az időeredmények 
alapján összeállították a végleges sorren-
det, addig a tárkányi önkéntes tűzoltók 
tűzoltási bemutatót tartottak, majd a végén 
a nagy melegre való tekintettel egy kis 
hűsítővel lepték meg a nézőket.

Az eredményhirdetésnél Németi László 
és Erdélyi István adta át az okleveleket, 
ajándékokat.

Ifjúsági kategóriában a Környe ÖTE fiú 
csapata (Virágh Dávid, Hartman Alex, 
Rózsa Máté, Zink Máté) aranyérmes tel-
jesítményt nyújtott, a lányok a negyedik, 
a felnőtt férfiak a kilencedik helyezést 
szerezték meg. A csapatokat Bene Zsolt és 
Popovics Milán készítette fel a versenyre.  
A Környe ÖTE ezúton is gratulál a csapatok-
nak, megköszönve áldozatos munkájukat, 
valamint köszönik a szülők támogatását a 
versenyre történő eljutásban.

forrás: katasztrofavedelem.hu,  

fotó Benedek Csenge (Környe ÖTE)
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Megtanulom, megőrzöm...
Ez az este rólatok szólt, arról, hogy meg-
mutattátok, mi mindent értetek el ebben 
az egy évben. Nagyon kívánom nektek, 
hogy a népi kultúra, a néptánc átjárja a 
szíveteket és bármikor hallotok népzenét, 
tudjatok rá örömmel, önfeledten, nyitott 
szívvel és nagy-nagy szeretettel táncolni. 
Ezekkel a szavakkal köszöntötte május 
20-án Vastagh Richárd, a népművészet 
ifjú mestere a Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc 
tanszakos diákjainak vizsgaelőadásán, 
évzáró műsorán a legkisebbeket. 

A hhoz, hogy egy művészetoktatási 
intézmény, vagy akár egy amatőr 
néptánccsoport működjön, három 

dolog kell. Kellenek hozzá a gyerekek, akik 
adottak, kell hozzá egy nagyon jó peda-
gógus, aki tyúkanyóként, Márti esetében 
tyúkapóként is összefogja a csoportot és 
megpróbálja minél értékesebb gondola-
tokkal, szellemi, testi és lelki felemelkedéssel 
ellátni őket. És a harmadik nagyon fontos 
része a közösségek alakulásának a szülők 
és nagyszülők. Ők, mint egy dúc, alátá-
masztják a gyerekek lelkét és támogatják 
őket minden olyan pillanatban, amikor 
erről, a néphagyományok, a népi kultú-
ra értékének a megismerésének útjáról 
kicsit letérnek. Sajnos a mai világunkban 
nagyon könnyű letérni és ezért nagyon 
szeretném Önöknek megköszönni, hogy 
minden egyes pillanatban, amikor csak 
tudják, támogatják a gyerekeket, elvégzik 
ezt a csodálatos munkát – fogalmazott 
a néptánc-pedagógus, majd kérésére 
percekig szólt a taps a gyerekek, a szülők, 
nagyszülők, és egyáltalán nem utolsó sor-
ban a „tyúkanyónak”, az évzáró műsorát 
színpadra álmodó és megvalósító László 
Mártának.  

De a több mint 2 órás programnak nem 
ez volt az egyetlen mozzanata, amikor a 

vendégeket a látottak, hallottak vastapsra 
sarkallták, hiszen az egészen apróktól a 
továbbképzős tanulókig több korosztály 
többféle koreográfiával, tánccal, népi já-
tékkal, dallal lépett színre, és adott ízelítőt 
nem csupán az elmúlt egy év, hanem a  
11 ballagó diák esetében egy teljes évtized 
munkájából, fejlődéséből. 

A környei általános iskolában 27 esz-
tendeje indították be szakköri formában 
a néptánc oktatást, nehéz lenne meg-
becsülni, hogy az eltelt évek alatt hány 
apróság ismerkedett és szerelmesedett 
bele a táncba. Az idei évzárón azonban 
a korábbiakhoz képest gyakrabban csor-
dultak végig könnycseppek az arcokon, 
s kezdődtek így a mondatok: nehéz most 
megszólalnom... Merthogy a 11 végzős 
fiatal már továbbképzősként köszönt el a 
kicsiktől és egymástól: azoktól a táncos 
társaktól, akikkel annak idején igaz, hogy 
csetlő, botló óvodásként, de annál lel-
kesebben adtak bele anyait, apait. Úgy, 
ahogy az évzárón tették az őket követők.

Márti néni türelmesen mutatta meg újra 
és újra a lépéseket, a fogásokat. Amikor 
színpadra léptünk, először fel sem fogtuk 
a jelentőségét. Később erre is ráéreztünk 
izgalom, lámpaláz formájában. Évek múl-
va ez is elcsitult és már csak a tánc öröme 
maradt. Felidézni sem tudjuk, hány verseny, 
fellépés, élmény köt össze bennünket. Hány 
kilométert utaztunk közösen, mennyi időt 
töltöttünk öltözéssel, hajfonással. És a nyara-
lások. A felejthetetlen élmények: Szlovákia, 
Erdély, Montenegró, Bosznia, Németország. 
Itthon örömmel meséltük, milyen vastapsot 
kaptunk, hány euro-t dobtak a kalapba, 
mekkora volt a sikere a rögtönzött tenger-
parti fellépésnek. És akkor mi is nekünk a 
tánc? – tette fel a kérdést a ballagók ne-
vében Szabó Karina, majd újabb kérdéssel 
folytatta: játék, humor, öröm, szórakozás, 
munka, szerelem, élmények, izgalom, 

siker? Talán mindez együttvéve. És mi a 
csoport? Összetartozás, barátság, egy 
másik család... – szólt a köszönet, később 
pedig a meglepetéstánc László Mártának 
a mögöttük álló évtizedért. 

Az egészen aprók még nem sok mindent 
értettek a körülöttük zajló eseményekből, 
ám szüleik gondolatban már minden 
bizonnyal előrepergették a naptárt, s 
elképzelték, milyen is lesz, amikor az ő 
visszatekintő filmjük forog, s ők ropják az 
utolsó közös táncot...  Merthogy annak is 
elérkezik majd az ideje, s addig is kiváló 
példaként állhatnak előttük az idősebbek. 
Ezért is kérte László Márta a kicsiktől, hogy 
valamennyien nézzék végig az előadást, 
hogy meglássák azt a csodát, amit a 
sok éves kitartó munka adhat nekik: a 
tánctechnikát, a tánc, a mozgás örömét, 
a barátságot, amely összekovácsolta a 
legidősebb táncosokat is. Azt a kitartást, 
tudást, amely alkotásra is ösztönzi őket. 
Ők megtanulták, megőrizték és tovább is 
tudják adni, mert képesek rá. S nemcsak 
a nyelv, hanem kultúránk szeretetét is – fo-
galmazott, az „Örökségünk” című, közösen 
előadott dal refrénjére utalva: „Megtanu-
lom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, 
a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján 
megkopni nem hagyom.”

Nem is akarom őket elengedni, az az 
igazság. Majd valamikor találkozunk! 
Leérettségiztek, következik az egyetem, 
diploma, de remélem, hogy találkozunk 
még! – fordult a néptánc pedagógus a 
szavakat keresve a végzősök felé, akiktől 
Trézlné Staudinger Csilla Arany János 
soraival köszönt el: Nemes önbizalom, de 
ne az önhittség, rúgói lelkedet nagy célra 
feszítsék: legnagyobb cél pedig, itt, e földi 
létben, ember lenni mindég, minden kö-
rülményben. Serdülj, kedves ifjú, poharam 
cseng érted! – Légy ember, ha majdan azt 
az időt éred.

Táncban nőttek fel
László Márta néptánc pedagógus nevé-
vel együtt pontosan tucatnyi olvasható 
azon a pólón, amely a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc tanszakának továbbkép-
zős, immáron végleg elköszönő diákjait 
emlékezteti a társakra, s arra, honnan 
indultak, hová érkeztek, hogyan nőttek 
fel táncban... 

A csoport nagy része már kisóvo-
dásként ismerkedett meg a népi 
játékokkal, ízlelgette, milyen is a 

tánc. Elvégezték a két előképzőt, majd az 
alapfok hat évfolyama után alapvizsgát 
tettek táncgyakorlatból, folklórismeretből. 
Ezután legtöbbjük a középiskolai tanul-
mányok, a sport és egyéb elfoglaltságok 
mellett még „bevállalta” a továbbképző 
évfolyamait. Összesen 12 évig tanultak a 

művészetoktatási intézmény falai között, 
amely részükről egyedi és „rekordteljesít-
mény”, de a remények szerint talán nem 
megismételhetetlen.  

A fiatalok a május 20-ai táncgyakorlat 
vizsgájuk után már az elméleti számvetés-
re készültek, hiszen nem csak a színpadon 
kellett bizonyítaniuk, hanem tánctörténeti 
ismereteikből is. Felkészítőjük, kiskoruk óta 
nevelő tanáruk László Márta – a többi 
között – ezzel, a sóhajjal felérő mondat-
tal indította záróvizsgájukat: „hát ide is 
eljutottunk...”

A diákokra igen átfogó téma vár t, 
hiszen a tánc kialakulásától egészen 
napjainkig terjedtek az írásbeli záró dol-
gozat kérdései, s nemcsak tesztszerűen, 
hanem kifejtést, kreativitást igénylően is. 
Az elméleti felkészültségüket olyan kérdé-
sek megválaszolásával kellett bizonyíta-

niuk, mint például, hogy mikor, s milyen 
indíttatásból alakult ki a tánc, mi volt az 
eredeti funkciója, milyen ókori tánckultú-
rák léteztek, milyen táncalkalmak voltak 
Egyiptomban, milyen különbözőségek 
fedezhetők fel a két, tánctörténetileg 
meghatározó korszak, a reneszánsz és ba-
rokk között, s egy idővonal ábrázolásával 
a magyar néptánc fejlődését, változásait 
is be kellett mutatniuk a körtáncoktól a 
palotásig.

A végzősök kiválóan teljesítettek, ered-
ményeik kapcsán a vizsgabizot tság 
elnöke, Trézlné Staudinger Csilla tagozat-
vezető és a vizsgabizottság tagja, Viskovics 
Andrea is elismerő gratulációját fejezte ki.  
A 11 táncos a megérdemelt és dicsérete-
sen szép bizonyítványát rendhagyó körül-
mények között, kis ünnepség keretében 
vette át június 16-án. 

7. Vértes-Gerecse MZ túra

M ár NEM kell aludni, csak jönni, s 
kezdődik a Vértes-Gerecse túra! 
(Ma 2016.06.10. van) Köszönjük, 

hogy ilyen sokan jelentkeztetek, reméljük, 
jól sikerül minden! A program módosult: 
az Esőember című film vetítése délelőtt 
kétszer, délután háromszor, s ha kell, lesz 
éjszakai vetítés is! Szünetekben: Skiba Ta-
más (amatőr) adja elő az „Esik mocskosul 
az eső” Kern András számot. Az ifjú őrgrófi 
pár pedig az Ének az esőben filmmusical 
táncbetéteinek némelyikével szórakoz-
tatja háznépét – ilyen bejegyzésekkel 
„riogatta” az MZ Club Hungary netes fe-
lületén Nagytagyospusztai Dénes főispán 
úr (a tatabányai Nedermann Dénes) és 
Nagytagyospusztai Prenyugger alispán 

(Környén ismertebb nevén Kovács Ferenc) 
a 7. Vértes-Gerecse MZ túrára érkezőket, 
de aztán kiderült, hogy voltaképp kegye-
sek voltak az égiek, túráik motorozós idő-
szakában megkímélték őket, többen már 
csak vasárnap, hazafelé kaptak rendesen 
az égi áldásból.

A club tagjainak zöme a 7-8 megyebeli 
mellett Budapestről és környékéről érkezett 
Tagyosra, a Konkoly Thege kúria a Refor-
mátus Egyház turistaházába, de akadt, 
aki Nagykanizsáról 210, más Szentesről 220 
kilométert nyomott le Környéig, a legtöbbet 
pedig egy Nyírjákói MZ-s, aki 370 kilomé-
tert motorozott a túra kedvéért, s azért, 
hogy szűkebb hazánkban még tovább 
növelje kedvencének kilométeróra állását.  

Ő összességében 952 kilométert teljesített 
a három nap alatt.  

A találkozó résztvevői 11-én ismét két csa-
patban kezdték el gyűrni a kilométereket, 
hiszen a club belföldi túrái közül egyedül a 
Vértes-Gerecse sajátossága, hogy a részt-
vevők választhatnak a terep és közút között. 
Idén Bakonybánkon iktattak be találkozási 
pontot, ahol Bánki Donát emlékszobájánál 
éppen 51 motoros gyűlt össze a szervezők 
legnagyobb megelégedésére, hiszen így 
vált az idei a VG legnépesebb túrájává... 

S hogy 2017-ben ismét felbőgnek-e az 
MZ-k Tagyospusztán? A két főszervezőn biz-
tosan nem múlik, hiszen a fórumban olvas-
ható búcsúsorok így szólnak: Jövőre veletek 
ugyanitt! Addig is széles utat mindenkinek!
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Engedd, hogy a lábaid oda vezessenek, ahová a 
szíved vinne…

… olvastam a bölcs gondolatot az egyik 
közösségi portálon. Ez a mondat nagyon 
igaz arra, hogy ha tehetjük, engedjünk 
a vágyainknak és jussunk el oda, ahova 
már régóta szeretnénk, hiszen egy utazás  
élménye örökre belénkég amit senki nem 
vehet el tőlünk.  

J únius első napjaiban 41, részben 
környei, részben más helyekről össze-
verődött kirándulónak teljesülhetett 

az álma és eljuthatott oda, ahova a szíve 
vitte volna már réges-régen. 

A kérdés sokszor felvetődik, milyen busz-
szal utazni? Hosszú, fárasztó, unalmas? 
Az, aki egyszer belekóstol az utazás eme 
formájába, bizonyára vállalkozik egy 
második, harmadik, sokadik útra, ami 
„buszos” út, hiszen ennek is megvan a 
maga varázsa. A kilométerek egymás 
után repülnek, jut idő beszélgetésre, olva-
sásra, zenehallgatásra, alvásra, csendes 
befelé fordulásra, vagy az elsuhanó táj 
csodálatára.

Immár sokadszor gördült be értünk uta-
zókért az autóbusz Miskolcról, a környei 
Gagarin utcába, hiszen mint annyiszor, 
most is a miskolci székhelyű Neszebár-
travel utazási iroda szervezte, Kerecsényi 
Józsi pedig segített megvalósítani azt 
a szép utat számunkra, mely a Garda 
tó és környéke megismerését lehetővé 
tette.  Van még egy előnye a szervezett 
útnak: az utasnak nincs semmi feladata, 
csak figyelni, nézelődni, átadni magát a 
gondtalan pihenésnek, hiszen minden 
esetben nagyon jól képzett, szolgálatkész 
idegenvezető a csoport gondviselője, 
intézkedője, a kívánságok teljesítője. 

Nem először utaztunk Évával, aki szinte 
már barátként  üdvözölte utastársait  az 
indulásnál, és segítségével fedezhettük 
fel a sok-sok csodát, ami utunk során ránk 
várt. A jó úthoz persze szükségeltetik egy 
kényelmes autóbusz, és mindenekelőtt két 
gépkocsivezető, akik biztonságban eljut-
tatják a csoportot a kiszemelt helyszínekre 
és gondoskodnak arról, hogy épségben 
hazatérjünk. 

A tizenegy-két órás buszozázt egy hosz-
szabb pihenővel megszakítva látogattunk 
el Vicenzába, ahol megcsodálhattuk az 
olasz építészet remekművei közül Andrea 
Palladió által tervezett óvárost, mely a 
világörökség része, és egy finom olasz fa-
gyival is felüdítettük magunkat.  Az utazási 
irodában most sem csalódhatott az, aki 
már sokadszor a „vendége” volt és az sem, 
aki első alkalommal vált részesévé ven-
dégszeretetüknek.  Csodálatos panoráma, 
hegyekkel körülölelt olasz vidék, és egy 
kétszintes hatalmas szállodakomplexum 
szolgált otthonunkként 5 napig, melynek 
minden szobájához erkély is tartozott. 
Csak ámultunk a hatalmas medence és 
a színpompás egzotikus növények láttán, 
melyek nálunk itthon dédelgetett, féltett 
kincsek, mint a leander például, de ott, 
abban a klímában sövényként díszíte-
nek. Utunk során sokszor rácsodálkoztunk 
még a pálmafákra, az ezer színben virító 
virágok látványára, mellyel nem bánnak 
szűkmarkúan az olaszok, minden talpalat-
nyi hely be van ültetve fákkal, cédrusokkal, 
pálmával vagy virággal. Szembetűnt a 
rengeteg különleges körforgalom, ami 
mind-mind egyedien szépséges volt, 
mintha titkon versenyeznének egymással . 

Olaszországi tartózkodásunk első napján 
Trentó városába látogattunk. Mint általá-
ban minden Olasz történelmi város, itt is 
meseszépek a terek, a sikátorok, a történel-
mi hangulatú házak. Június 2-a a Köztár-
saság napja Olaszországban, mindenütt 
ünnepségek zajlottak, így Trentóban is. 
Katonás fegyelemmel, minden résztvevő 
a felkúszó nemzeti színű zászlóra tekintve 
meghatóan énekelte a zenekari kísérettel 
az olasz nemzeti himnuszt. Többen viccel-
tek közülünk, hogy a mi jelenlétünk tisztele-
tére játszotta el a katonazenekar az ismert 
dallamokat... A közeli Bolzáno városa bár 
Olasz, de akár Ausztriában is érezhettük 
volna magunkat, olyan „osztrákos” volt 
a hangulata és ezt az érzést az itt-ott fel-
hangzó német szavak is alátámasztották. 
Magyarok a világban mindenütt vannak. 
Misem bizonyítja ezt jobban, mint amikor 
egy kávézóba beülve csekély német 
tudásommal felvértezve rendeltem sütit 
és cappuccinót, és a pincérnő kérdezett 
még valamit, amit nem értettem, de sűrű 
„ja, ja” volt a válaszom. Mondtam is útitár-
samnak, hogy nem tudom mit hoz ki az én 
„ja” nyugtázásomra, mire megszólalt mel-
lettünk a pincérnő: „pedig én kérdeztem”. 
Kiderült, hogy 16 éve él Olaszországban, 
Győr városát cserélte fel erre a hangulatos 
kisvárosra ...  Bolzáno többek között arról a 
múzeumáról híres, ahol őrzik az 5300 éves 
gleccserember Ötzi mumifikálódott testét, 
ruházatát, eszközeit, akit 1991-ben az Olasz-
Osztrák határon az Ötz-Völgyi-Alpokban 
találtak meg jégbe zárva, szinte teljesen 
ép állapotban. Ennek a tiroli hangulatú 
városkának a sétáló utcáján andalogva 
különleges építészeti élményben lehetett 
részünk; végestelen-végig történelmi épü-
letek árkádjai alatt haladhattunk mindkét 
oldalon, ahol a márkás boltoknak se vége 
se hossza nem volt. Persze mi nem igazán 
emeltük az aznapi forgalmukat. Hogy Ve-
rona csodálatos már láthattuk filmeken, 
hallhattunk róla mindazoktól, akik jártak 
ott, de élőben megtapasztalni lenyűgöző, 
nem véletlenül része az egész város a vi-
lágörökségnek. Az Adige-folyó két partján 
elterülve kicsit emlékeztet a mi fővárosunk-
ra, a folyón átívelő hidakkal, a hajókkal, 
talán csak a hegyek tűnnek távolibbnak. 
Vegyes érzéssel léptünk be a Római Aré-
nába, mely a 3. legnagyobb amfiteátrum 
az országban.  Elgondolkodtunk, hogy 
milyen kegyetlen játékok zajlottak a falai 
között, és mégis milyen tekintélyparancso-
ló építészeti remek, mely nyaranta helyt 
ad az opera szerelmeseinek hatalmas 
nézőterével és valószínűleg páratlan 
akusztikájával. Kellemes séta után jutot-
tunk el a gyümölcs-piacra, az Igazságügyi 
Palotához, és megannyi szépséges épület 
látványától lenyűgözve megérkeztünk 
egy kicsi utcácskába, ahol a grefitikkel, 
üzenetekkel, falragaszokkal teli kapualjon 

átsétálva pillanthattuk meg Júlia erkélyét 
egy apró udvarban, mely a csalódott 
és a szerelemben rendíthetetlenül hívők 
szentélye. Megannyi rácshoz rögzített la-
kat jelképezi a holtomiglan-holdtodiglan 
érzését, és a sok-sok otthagyott üzenet a 
falfirkákon, vagy papírlapokra írva pedig 
a reményt egy új szerelemre, vagy a fo-
hászt Júliához, hogy rendezze a kettétört 
életeket. Az udvaron virágokkal és bo-
rostyánnal befuttatott fal árnyékában áll 
Júlia bronz szobra, egészen „fényes keb-
lekkel”, hiszen a babona úgy szól, hogy aki 
megsimogatja, annak szerencséje lesz a 
szerelemben. Nem okoztak csalódást a 
Garda tó mentén meglátogatott kisvá-
rosok sem. Ültünk a buszon, kattogtak a 
fényképezőgépek, és a hegyeket, a tavat, 
a kivi, az őszibarack, a szőlőültetvényeket 
látva az az érzése támadt az embernek, 
hogy a Jóisten csakis örömében teremt-
hette ezt a tájat, annyira valószerűtlenül 
gyönyörű, ahogy az egymásba kapasz-
kodó hatalmas hegyvonulatok vissza-
tükröződnek a vízen, ahogy körülölelik a 
csodásan romantikus olaszos kis házak a 
partot, amit a pálmafák és virágok hada 
díszit. Bardolino, Sirmione, Riva di Garda, 
Malcésine tóparti városkák mind-mind 
egyediek a maguk hangulatával, de 
mégis a legnagyobb élmény Limone sul 
Garda picike ékszerdobozhoz hasonlít-
ható városkája  a keskeny sikátoraival, 
a házakról leomló virágokkal, a fákon 
a naranccsal, citrommal, a káprázatos 

kilátásával a Garda tóra. Ezt a kisvárost a 
tavon hajózva tudtuk csak megközelíteni, 
hiszen a hegy gyomrába végigfutó autóút 
kizárólag személyautók forgalmára van 
fenntartva az alagutak magassága mi-
att. A megélt látvány mellett volt valami 
megfoghatatlan még, ebben a zeg-zúgos 
kisvárosban, amire csak később eszmél-
tünk rá, ez pedig a kristálytiszta levegő 
volt, hiszen itt se autó, se gyár nincs közel 
s távol, csak a citromültetvények sora a 
hegyoldalban, amit cégérként büszkén 
hirdetnek a helyiek; az összes kerámia 
házszámtábla sarkában ott díszeleg a 
citrom,mint jelkép, hogy itt termesztették 
elsőként a citromot Európában, mely a 
mai napig fontos megélhetési forrás a 
halászat mellett. 

Persze a fentiek mellett felemelő érzéssel 
léptünk be a városkák a templomaiba is, 
melyek mind-mind különböző stílusban, 
de csodálatosan szép külsővel és belső-
vel rendelkeznek, és ahol ki-ki hite szerint 
elmondott egy imát a szeretteiért vagy 
éppen gyertyát gyújtott mindazokért, akik 
már nem lehetnek velünk. 

Olaszországban fontos a gasztronómiai 
élményt is megtapasztalni. A szálloda ét-
termének asztalán naponta feltálalt ilyen-
olyan tészta, mint előétel, a sokféle párolt 
zöldség, a finom tiramisu, a cappuccino, 
a reggelihez szervírozott finom kuglófok, 
sütemények részei voltak a svédasztalnak, 
melyből kedvünk szerint válogathattunk.  
Azért jártunkban-keltünkben megkóstoltuk 

az igazi olasz pizzát, ami vékonyra nyújtott, 
kemencében sült és sokféle feltéttel van 
ellátva, vagy a különleges olasz vörös 
sört, egy-egy pohár finom bort, és talán 
mindannyiunk beszerzett egy üveggel 
abból a kellemes citromízű likőrből, a 
limoncellóból, ami ennek a vidéknek a 
„nemzeti itala”. 

Megtapasztalhattuk, hogy az olaszok 
nem rohannak sehova, él bennük a dolce 
vita érzés, kiülnek a kávézók teraszára, 
beszélgetnek, iszogatnak, lazítanak, jólöl-
tözöttek és jókedvűek mindig. Bizonyára 
közrejátszik ebben a napsütéses órák 
száma, a klíma, a sok-sok virág, a festőien 
gyönyörű táj és a jó életkörülmény is.

Ezer élménnyel a hátunk mögött hazafe-
lé még betértünk a szlovéniai Dobronakba 
a helyi orchidea farmra, mely mintegy 
megkoronázása volt mindannak a szép-
ségnek, melynek részesei voltunk 5 nap 
alatt.

Bízom benne, hogy sikerült egy ici-picit 
visszaadni mindabból, amit élményként 
megtapasztaltunk utunk során, és sikerült 
meggyőzni mindazokat, akik eddig féltek 
a buszos kirándulástól, ne tegyék, mert 
minden pillanata élmény. 

A régi és leendő környei utazók legkö-
zelebb októberben Dél-Csehország várait 
látogatják meg háromnapos kirándulás 
keretében, amely bizonyára hasonlóan 
felejthetetlen élményt fog nyújtani, mint a 
Garda tó és környéke. 

Varga Katalin

Megérkeztünk!Születésnaposok
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.” 

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

85 esztendős
Pammer Lajosné sz. Dénes Magdolna (június 4.)

80 esztendős
Wéber József Ádám (június 5.) 

Író Pál (június 9.) 
Tumó Józsefné sz. Holicska Anna (június 15.)

75 esztendős
Végh János (június 1.) 
Guba Lajos (június 2.) 

Szabó Ferencné sz. Szlovicsák Mária (június 21.)
70 esztendős

Valakovics Györgyné sz. Várkonyi Irén (június 7.) 
Gábor Istvánné sz. Méhes Zsuzsanna (június 21.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák 
, vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleánnyal és 
két kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Juhász Tamás és Bakos Zsanett  
kislányát Lucát,

Tóth Ádám és Kovács Beatrix  
kisfiát Árpádot,

Kardos Dávid és Frech Zsuzsanna  
kisfiát Bertalant.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei számára 
egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek 
megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a tá-
mogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek 
támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, 
ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a programban 
meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás 
nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!
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A lélek szobrászait köszöntötték
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola és a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde kollektíváját, köztük a nyugal-
mazott munkatársakat is köszöntötte június 
2-án Pedagógusnap alkalmából a Közössé-
gi és Tájházban Beke László polgármester 
az önkormányzat, valamint a két intézmény 
Szülői Munkaközössége nevében.

M iközben az üstökben illatozó,  
74 kilónyi csülök körül hagyo-
mányosan Pákozdi Ferenc al-

polgármester szorgoskodott Török Mihály 
képviselővel karöltve, az ünnepségen óvo-
dások, kisebb és nagyobb diákok vették át 
a főszerepet: verssekkel, csengettyűszóval, 
dallal ajándékozták meg az ünnepelteket.

Mintha a pedagógusok hivatása is a 
természet rendjéhez igazodna, hiszen 
ősszel elvetjük a magot, majd szeretettel 
gondozzuk, jóleső érzéssel szemléljük a 
fejlődését, segítjük, ha úgy látjuk, hogy 
elmarad a növekedésben, nyáron pedig 
learatjuk a munka gyümölcsét – hangzott 
el a hasonlat Beke László polgármestertől, 
aki – maga is pedagógus lévén – kolléga-
ként köszöntötte az ünnepelteket, s fejezte 
ki köszönetét valamennyiük számára az 
önzetlen, lelkiismeretes feladatellátásukért.  

Fáradtságáért, munkáért mit adjunk 
cserébe? Maradjunk jó gyermekek szíve 
örömére – így szólt a legkisebb Sztancsik 

Mátyás köszöntője, míg a legnagyob-
bak, a két végzős diák, Németh Csongor 
és Daróczi Patrik már a fiatal felnőttek 
komolyságával tolmácsolta az ünnepi 
gondolatokat: Könnyű nekünk beszélni 
ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, 
de ő, kinek minden szavával megannyi kis 
magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, 
ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s - 
bár tán nem érzi - hétköznapok nagy hőse 
köztünk, szebb holnapok jobb emberéért 

titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen, 
hős katonája! Mikor fogunk szobrot emelni, 
s fogunk-e hát neked, magunkban, „lélek 
szobrásza”: pedagógus?

Az óvodások, diákok, a polgármester 
köszönő gondolatai és az ízletes vendéglá-
tás mellett az önkormányzat és a két Szülői 
Munkaközösség az ünnepség résztvevőit 
egy-egy szál virággal és az intézményeiket 
ábrázoló, erre az alkalomra készíttetett hűtő 
mágnessel ajándékozta meg.

A véradókat köszöntötték, közösségépítő délután-
ra készülnek 

16 jubiláló, köztük egy 60-szoros véradót 
is köszöntöttek Környén hétfőn, a Vörös-
kereszt helyi szervezetének ünnepségén, 
melyet az idei évben picit később tartottak 
a megszokottnál. A Művelődési Házban, 
a Nemzetközi Vöröskereszt Világnapja 
alkalmából rendezett esemény kezdetén 
Andor Ildikó titkár köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
Ficánka csoportja ajándékozta meg ked-
ves műsorral az önkénteseket. 

K ésőbb Eisenbart Győzőné, a há-
zigazdák elnöke elevenítette fel 
a nemzetközi szervezet 1863-as 

megalapításának előzményeit, a solferinói 
csatát, amikor több ezer sebesült maradt 
szakszerű ellátás nélkül, s ezt látva egy 
svájci üzletember a szomszéd faluban 
toborzott segítő önkénteseket. Álma, hogy 
legyen egy szervezet, amely mindenfajta 
megkülönböztetés nélkül bárhol, bármikor, 
bárkinek segít, 1863-ban vált valóra, s ma 
már a világ 187 országában közel 100 millió 
önkéntessel végzi tevékenységét.

A környei donorok számára az önzetlenül 
nyújtott segítségükért az elnök Náhóczi 
János soraival mondott köszönetet: ma-
gadnak légy hálás, hogy segítettél élni, 
reménytelennek életet remélni. Nem lettél 
ünnepelt, magam is belátom, de új életet 
adtál, s ember vagy barátom!

Hétfőn mégis ünnepeltté váltak az ön-
kéntes véradók, bár a jubilálók közül sajnos 
többen nem vettek részt az eseményen. 

A legtöbbször, hatvan 
alkalommal Ponyi Attila 
nyújtot ta karját, negy-
venszeres véradásáért 
Kugler Jánost, harminc-
szoros jubilálóként Czigle 
Tamást, Czirkos Attilát és 
Krupánszky Imrét köszön-
tötte Kissné Ágoston Éva. 
25 -ször adot t vér t Bíró 
József és Eck Csaba, 20 
alkalommal Fábián János, 
Fényi István, Hüse János és 
Varga Péter, tízszer Futó 
Zsolt, Heitz Ferencné, Dr. 
Molnár András, Némethné Lukács Noémi 
és Sabján Lajos.

A szervezet, az önkéntesek áldozatos és 
példaértékű feladatellátását jelzi az az 
oklevél, melyet büszkén mutatott meg az 
eseményen résztvevőknek An-
dor Ildikó. A fennállásának 135. 
évfordulóját ünneplő Magyar 
Vöröskereszt május 27-i, központi 
ünnepségén Dr. Göndöcs Zsig-
mond elnök a környei alapszer-
vezetet dicséretben részesítette, 
s mint a titkár elmondta, ez a 
legmagasabb szintű elismerés, 
melyet alapszervezet átvehet. 

A titkár végül a szombati, 
„Együtt egymásért” elnevezésű közös-
ségépítő délutánra hívta fel a résztvevők, 
egyben e sorok olvasóinak figyelmét.  
A Magyar Vöröskereszt Szociális – 2016 Alap 

támogatásával megvalósuló program 
14 órától várja az érdeklődőket a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde udvarán. Lesz kézmű-
ves „szöszmötölő”, arcfestés, homokkép 

készítés, aszfaltrajz, gyöngyfűzés, 
rajzolás, kifestők. 15 órakor kezdő-
dik a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la néptánc tanszakos tanulóinak 
műsora, 15.10-kor a F.B.I. Street 
Generations (Komárom) kerék-
páros bemutatója, 15.50-kor a 
környei Gyémánt Kempo Sport 
Egyesület bemutatója. 16.30-
tól Tai Chi, meridián torna, 17 
órától pedig Czanik Balázs 

mozgatja meg a kisebb, nagyobb ven-
dégeket. Valamennyi program díjtalanul 
látogatható, mindenkit sok szeretettel vár a 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete!

A rendkívül zord időjárás miatt júniusban elmaradt, de július 16-án  
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK!

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT”
A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének  

Környei Alapszervezete mindenkit sok szeretettel hív és vár az 

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT” közösségépítő délutánra! 
Időpont: 2016. július 16. (szombat) 

Helyszín: a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde Parkolója 
(kedvezőtlen időjárás esetén a Művelődési Ház)

A rendezvényt a Magyar Vöröskereszt Szociális – 2016 Alap támogatja.

Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT” programja:
14.00–17.00: kézműves „szöszmötölő”, arcfestés, homokkép készítés,  

aszfaltrajz, gyöngyfűzés, rajzolás, kifestők
14 órától népi játszóház László Márta néptánc pedagógus vezetésével

15.00: F.B.I. Street Generations (Komárom) kerékpáros bemutató
16.30: Tai Chi, meridián torna

17.00: Czanik Balázs – fitness (www.facebook.com/balazsfitness) 

Valamennyi program díjtalanul látogatható,  
mindenkit sok szeretettel vár a Vöröskereszt Környei Alapszervezete!

*  *  *

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

*  *  *

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagjai részére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy a kamarai 
tagdíj 2016. évi bevallásának határideje 
június 30-a. Későbbi bevallásra csak pótdíj 
befizetése mellett lesz lehetőség július 31-
éig. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
a tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, 
a NAK e-irodáján keresztül tehető meg 
(www.nak.hu). A kamara e-irodájába re-
gisztráció után, egyedi azonosító és jelszó 
megadásával léphet be, ezt követően 
tudja szerkeszteni személyes nyilvántartási 
adatait, készítheti el bevallását, intézhet 
ügyeket, illetve válthat üzenetet a kamara 
ügyintéző kollégáival. A kitöltésben a NAK 
falugazdász hálózata is segít, Környén Kato-
na Mária (+36 70/489-3827), aki keddenként 
12.30 és 16 óra között tart ügyfélfogadást a 
Művelődési Házban. 

Nyári változás  
a gyermekorvosi rendelésben 

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos július 
11-étől 22-éig szabadságát tölti, ezért ez 
idő alatt Dr. Bognár Ágnes gyermekorvos 
rendel hétfőn, szerdán, csütörtökön, pén-

teken 11 órától 12.30-ig, valamint kedden 
8.00-9.30 óráig. Júliusban a többi időszak-
ban (július 02-10-éig, valamint 23-31-éig) 
hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken  
9 és 11, keddenként 12 és 14 óra között lesz 
gyermekorvosi rendelés.

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés

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 informá-
ciók alapján a második félévben a 
következő időpontokban lesz házhoz 
menő szelektív gyűjtés: 

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
július 14., 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 kar-
tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes 
és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet, telefonkönyv stb.  
A műanyag- és fémhulladékot tisztán, 
laposra taposva, áttetsző zsákban kell kihe-
lyezni. Gyűjthető színes és víztiszta PET –pa-
lack, kupak (üdítős, ásványvizes) kozmetikai 
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.

Köztisztviselők Napja  
– Semmelweis nap

Július elsején (péntek), a Köztisztviselők 
Napján, amely egyben Semmelweis nap 
is, szünetel Környe két háziorvosi rende-
lőjében a betegellátás. Ezen a napon 
sürgős esetben forduljanak a központi, 24 
órás ügyeleti szolgálathoz Tatabányán. 
Ugyanezen a napon a gyermekorvosi és a 
védőnői rendelés, valamint a Polgármesteri 
Hivatalban az ügyfélfogadás is elmarad 
községünkben. Köszönjük megértésüket!

Közérdekű információk



A NEMZETISÉGI ÉS SÖRFESZTIVÁL VALAMENNYI PROGRAMJA  
DÍJTALANUL LÁTOGATHATÓ.  
A műsorváltoztatás jogát az önkormányzat fenntartja. 

25. 
Nemzetiségi és  

Sörfesztivál

2016.  
VII. 8. – VII. 10.

Ízelítő  
a programokból

Német nyelvű szentmise  
és kitelepítési megemlékezés

Környe Község Önkormányzata idén is megszervezi a 
Nemzetiségi és Sörfesztivál vasárnapján a hagyományos 
múltidéző német nyelvű szentmisét, amely július 10-én 11 
órakor kezdődik. A szentmisét a történelem viharai során 
kitelepített német ajkú elhunyt és élő magyarokért ajánlják 
fel, s mindazokért, akiket a sors messzire sodort szülő-
földjétől. A szentmisét Hajdu Ferenc provikárius, kanonok 
atya mutatja be, majd koszorúzás és megemlékezés lesz a 
templom melletti Kitelepítési Emlékoszlopoknál.
A megemlékező programokat térzene követi a Szent II. 
János Pál Pápa téren. Minden kedves hívőt szeretettel 
vár az önkormányzat és a Környei Római Katolikus Egy-
házközség, hogy közös imádsággal emlékezzenek meg a 
hazájukat elhagyni kényszerülő embertársakról.  

2016. JÚLIUS 8. (PÉNTEK)

A sportpályán a sörsátorban
17.00  Four Piece
18.00  RM Projekt
19.30  Balaskó Csaba és zenekara
21.00  Volumen
22.00   Karaoke POSTI-val 
24.00  DISCO

2016. JÚLIUS 9. (SZOMBAT)
07.00  Zenés ébresztő  
  a Schwowischi Buam zenekarral

A sportpályán
09.00   Auerhammer János  
  Ifjúsági Labdarúgó Kupa

A tóparton
07.00   Horgászverseny a Környei Horgász  
  Egyesület tagjainak
12.00   Gulyásparti 
12.00   Kenuzás a környei tavon

A nagyszínpadon
14.30   Vendégcsalogató a Schwowischi  
  Buam zenekarral
15.00    Ünnepélyes megnyitó
15.10    Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
15.40  Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
16.15  Szivárvány Táncegyüttes
16.40  Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör
17.00  Jackson show  
  – Silhouette táncegyüttes

17.30   VASTAG TAMÁS
18.15  SZABYEST
18.50  TAKÁCS NICOLAS
20.00  MARÓT VIKI ÉS  
  A NOVA KULTÚR ZENEKAR
21.45  TŰZIJÁTÉK
22.00 – 04.00 UTCABÁL  
  A SZOMOR SRAMLIVAL

Szombaton 13 és 20 óra között a tatai Dotto 
kisvonat díjmentesen szállítja a fesztivál 
vendégeit a faluban.

2016. JÚLIUS 10. (VASÁRNAP)

A nagyszínpadon

15.00  Vendégcsalogató:  
  Saarer Musikanten Zenekar
15.30   Kerényi Béla Református Diakóniai  
  Intézet lakóinak műsora
15.50  Környei Népdalkör
16.10  He-Mo Musical Stúdió
17.10  Liget Line Dance – Papp Róbert
18.00  RETRO SHOW  
  – CSENGERI ATTILA
19.15  TRAPPER BAND
20.30   SMILE
22.00-tól B-TÓTH LÁSZLÓ RETRO DISCO

A rendezvény műsorvezetője:  
Posti és Gazdag Kriszta

Szombat és vasárnap délután Angie és „Walt Disney stílusú” karikatúrái, különböző  
sportbemutatók, sportos feladatok, valamint kézműves utca várja az érdeklődőket! 

Kézműves ízelítő: üvegfúvás, fafaragás, kosárfonás, (Tardoskeddi Élő Hagyományok  
Polgári Társulás), textilből készült termékek, „Kertvárosi Levendulás”, selyemképek,  

textilszobrász alkotások, kézműves szappanok, szőttesek, gyöngyfűzés, fazekas termékek  
korongozással, kukoricacsuhé kompozíciók, pirográf képek, selyemvirágok, papírfonás,  

ásványkert, hennával festett gyertyák  


