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Minden eddigiek legsikeresebb fesztiválja
Ha július második hétvégéje, akkor Nem-
zetiségi és Sörfesztivál Környén – nagyjá-
ból három évtizede tették le a rendezvény 
alapjait, és a „szlogen” igaz is volt 2019-ig, 
majd érkezett a világjárvány. Két év kény-
szerű szünet után idén július 8-a és 10-e 
között minden eddigiek legsikeresebb, sok 
ezer vendéget vonzó fesztiválját szervezte 
meg a környei önkormányzat sztárfellé-
pőkkel, gyermekeknek, családoknak szóló 
díjtalan programokkal, bemutatókkal, és 
kézműves utcával, amely nem csupán a 
szemnek, hanem a szájnak is kedvezett.   

Ó riási öröm, hogy itt lehetünk, már 
nagyon hiányoztak azok az ese-
mények, melyek kiváló találkozási 

lehetőségeket biztosítottak a baráti találkozásokra, a régen látott 
ismerősökkel való összefutásra – hangzott el Beke László polgármes-
tertől a szombati ünnepélyes megnyitón, melyet Romanek Etelka, a 

megyei közgyűlés alelnöke, a tardoskeddi, felsőpatonyi képviselők, 
intézményvezetők, barátok mellett a környék polgármesterei is meg-
tiszteltek jelenlétükkel. Kérem, hogy jókedvünkkel, barátságunkkal, 
vendégszeretetünkkel tegyük emlékezetessé a Covid utáni első 
sörfesztivált! – fogalmazott a polgármester a sörös koccintás előtt, 
majd a rendezvény maradéktalanul teljesítette a kívánságát: a két 
nap alatt folyamatosan érkezett a vendégek sokasága. 

A kicsiket, nagyokat, idősebbeket a különböző helyszíneken a 
búcsúi hangulatot idéző forgatag mellett megannyi díjtalan lehe-
tőség is várta, a programban szerepelt virgonckodó játszópark, 
buborék játszóház, arcfestés, lufihajtogatás, állatsimogató, népi 
játékok, fa körhinta, láda derbi, a Tardoskeddi Élő Hagyományok 
Polgári Társulásnak köszönhetően fafaragás, kosárfonás. 

Teri néni igyekszik csak a szépre, jóra emlékezni
Nagy Istvánné, született Eck Teréz július 11-
én töltötte be 90. életévét, születésnapján 
Beke László polgármester és Pankotai 
Mihályné anyakönyvvezető köszöntötte 
a falu egésze nevében. 

M indig a legkedvesebb feladataim 
közé tartozik, ha születésnapra 
vagyok hivatalos és köszönt-

hetem a szép kort megélt, de lélekben 
nagyon is fiatal ünnepelteket. És mi teszi 
fiatallá a 90 évet megélt embert? A csa-
lád, amely körülveszi, amely gondoskodik, 
amely egy kicsit megpróbál visszaadni 
abból a sok törődésből, nevelésből, gon-
doskodásból mely eredményeként egy 

szép család veszi körül Teri nénit. Hiszen két 
gyermeke négy unokával és a négy unoka 
pedig öt dédunokával ajándékozta meg. 
És ők a mai napig a legnagyobb, legérté-
kesebb ajándékot kapják Terike nénitől a 
szeretetet, hiszen van egy mondás: „Soha 
nem vagyunk túl idősek szeretni.” Ezt a szép 
gondolatot azzal egészíteném ki, hogy 
soha nem vagyunk túl idősek elfogadni a 
szeretetet, hiszen Teri néni olyan szerencsés, 
hogy nagyon sok olyan szerette van, akiktől 
elfogadhatja a szeretetet – fogalmazott a 
polgármester, az ünnepelt pedig páráso-
dó, mégis mosolygó tekintettel helyeselt: ők 
tartják bennem az erőt, értük élek...
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49-ből 11-en mérlegeltek
Minden eddigiek legsikeresebb 
fesztiválja
…folytatás az első oldalról.

A kézműves utca kínálatát színesítették – a 
többi között – textiltermékek, gyöngy- és 
ásványékszerek, ajándékkavics készítés, 
beton dísztárgyak, cukormentes lekvá-
rok, sárkány erejű chili készítmények és 
jalapeno, gravírozás, tardoskeddi méz, 
levendula kosárkák, no meg Paci Boci 
sajtkülönlegességek és füstölt hentesárúk.

A nagyszínpadon péntektől vasárnapig 
több mint 30 fellépő, produkció váltotta 
egymást, a hagyományőrző, helyi, kör-
nyékbeli művészeti csoportok, együttesek 
közül színre lépett a Shirley Band, Balaton 
Dikor, USNK, Dö’Loorien, DJ Valentino Reas, 
Burschen Kapelle, a Német Nemzetiségi 
Dalkör Környe, a Szári Német Nemzetiségi 
Tánccsoport, a Tardoskeddi Rozmaring 
Dalkör, a Szivárvány Táncegyüt tes, a 
Schwowischi Buam, a Vértes Expressz, a Kör-
nyei Magyar Dalkör, és a Környei Mazsorett 
csoport. Első alkalommal mutatkozott be 
szombaton a sportpályán az Airsoft Zone 
Környe, a bemutató során bárki, kicsi és 
felnőtt is kipróbálhatta a fegyvereket, és a 
fűben landoló kilőtt lövedékek összegyűjté-
se miatt sem kellett aggódniuk, hiszen azok 
biológiailag lebomlanak. Az airsoft szó 
egy 6 mm átmérőjű gömblövedéket kilövő 

alacsony energiájú légfegyverekkel játszott 
hobbi-sport gyűjtőneve. A sport szerelmese 
a környei Süli Péter, a kezdeményezésére 
2018 júniusában nyílt meg az Airsoft Zone 
Környe pálya egy korábban igen elhanya-
golt területen. A bemutató egyik nem titkolt 
célja volt a hobbi-sport népszerűsítése a 
fiatalok körében, kiszakítva őket a számí-
tógép és telefon mellől.

Másodszor érkezett Környére és aratott 
ismét hatalmas sikert a komáromi Street 
Generations, ezúttal AirTrack Légszőnyeg 
akrobatikus bemutatóval, igazolva az 
Airsoft Zone Környe célkitűzését: a fiatalo-
kat igenis ki lehet szakítani a számítógép 
és telefon varázsából. Ők már több mint 
egy évtizede működnek Buzás Tamás 
vezetésével és mára országos hírre tettek 
szert. Ezúttal az általuk megalkotott és a 
mai napig egyedülálló, zenére megkore-
ografált utcai sport műsorukkal érkeztek, az 
Utcai Misszió-val, méltó „elő-zenekaraként” 
Fenyő Miklósnak.

Merthogy sztárvendégekben sem szenve-
dett hiányt a fesztivál, hiszen olyan együtte-
sek, előadók érkeztek Környére, mint Singh 
Viki, az Irigy Hónaljmirigy, Desperado, Kökény 
Attila, Oszvald Marika, Sipos F. Tamás, Baby 
Gabi, Unicque, DJ Dominique, EnterTrain, a 
családok, legkisebbek tomboló örömére a Ki-
csi Gesztenye Klub, szombati sztárfellépőként 
Fenyő Miklós, vasárnap pedig a Republic.

A Nemzetiségi és Sörfesztivál része a ha-
gyományos nemzetiségi szentmise, melyet 
vasárnap délelőtt Visnyei László plébános 
atya mutatott be 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 Kitelepítési Emlékoszlopoknál, 
és annál a faragott emlékoszlopnál, melyet 
Buják Vince (†) tardoskeddi fafaragó, Kör-
nye díszpolgára, és Csányi Gyula készített 
el 2017-ben. 

Hetvenöt évvel ezelőtt egy kitelepítés-
nek álcázott deportálás zajlott Magyar-
országon és Európa számos országában, 
köztük a Felvidéken is. Egyetlen józanul 
gondolkodó ember nem akadt, aki szem-
beszállt volna ezzel a kegyetlen tervvel és 
a megvalósítással. Szomorú közös nevezője 
a nemzeti és nemzetközi szocializmusnak, 
hogy a kollektív bűnösség elve alapján 
egész családokat-falvakat voltak képesek 
marhavagonokba terelni és elzavarni. 
Az 1947-48-as évek történetének, az ott-
honukból elkergetett éhezőkkel, és az 
életükért futó népekkel megtöltött Európa 
utcáinak egyetlen tanulsága van, mégpe-
dig az, hogy bűnt bűnnel jóvátenni nem 
lehet, és vélt bűnt kollektív büntetéssel 
pedig végképp nem. 

Õ 4. oldal

Majdnem félszáz horgászt már a tóparton 
ért a Burschen Kapelle zenés ébresztője 
július 9-én, hiszen reggel 7 órától bűvöl-
ték a vizet. Van hal? – szólt a mérlegelő 
kérdése nem sokkal a horgászverseny 
lefújása előtt, és máris érkezett valakitől 
a csalódott humorral fűszerezett válasz: 
Van… a tóban… A Környei Horgász Egye-
sület által a Nemzetiségi és Sörfesztivál 
részeként meghirdetett versenyre 49-en 
neveztek, és az eredményesség ismere-
tében érhető volt a horgász fogalmazása, 
hiszen végül csak tizenegyüknek akadt 
mérlegelni valója.

A 11 horgász összesen 60,29 kilónyi 
halat fogott ki, annak a kétharma-
dát, több mint negyven kilót az első 

öt helyezett. A legnagyobb hal, egy 9,94 
kilós amur Horváth Béla horgára akadt, a 
halak össztömege alapján a vándorserle-
get is ő nyerte el a szép méretű kopoltyús-
sal. A második helyen Hetzl Gábor végzett 
9,28 kilóval, a harmadikon Király Attila 8,66 
kilóval. Negyedik lett Laki Gyula, aki 7,18 kilót 
mérlegelt, az ötödik pedig Friedrich Gyula 
6,27 kilóval. Ők az eredményhirdetés során 
valamennyien a tatabányai Fisch Kft. által 
felajánlott értékes horgász felszereléseket 
vehették át.

A horgászok és a déli harangszóra érkező 
vendégek hagyományosan egy-egy bab-
gulyás mellett elemezték ki a délelőtti ered-
ményeket, s közben a meglehetősen erős 
szél ellenére is szépen gyülekeztek a szintén 
hagyományos vízi program, a kenuzás híré-
re. A rutinosabb, vagy éppen kezdő kenu-
zásra várók vízre szállás előtt Gubicza István 
intelmeit hallgatták, amely természetesen 
kitért arra is, hogy miként kell szeles időben 
elérni a kitűzött célt, tartani az irányt. Ha 
nem húzol, akkor elvisz, és a vasútállomás-
nál szedünk össze – szólt a figyelmeztetés, 
s bár, mint mondta, a használt hajók nem 

borulékonyak, ha 
mégi s  e lőfordu l 
borulás, akkor jó 
tudni, hogy a víz-
ben nem lehet visz-
szaülni a kenuba. 
Olyankor a lapát-
ba kell kapaszkod-
ni, és irány a part. 
Az egyik anyuka 
minden bizonnyal 
nagyon megszív-
le l te az elhang -
zottakat, ő indulás 
előtt a kislányához 
fordulva egy újab-
bal meg is toldotta: 
ha bármitől meg-
ijedsz, sikíts inkább, 
de meg ne mozdulj!

A bátor kenuzók 
jutalma végül Kör-
nye olyan panorá-
mája volt, amely 
csak a tóról látható, 
s melynek megte-
kintésére évről-évre 
egyre többen vál-
lalkoznak a Nemze-
tiségi és Sörfesztivál 
második napjának 
délidejében. 

Miközben a horgászok a fényes kupákért 
és az ajándékokért „küzdöttek”, addig a 
sporttelepen is zajlott az élet, hiszen 32. al-
kalommal rendezték meg az Auerhammer 
János Ifjúsági Labdarúgó Emléktornát, ez-
úttal a Tardoskedd, Kecskéd, Vértessomló 
és természetesen a Környe csapatainak 
részvételével. Mivel a nagy labdarúgópá-
lyát a közelmúltban újították fel, a remény-
ségek ezúttal a műfüvesen rúgták a bőrt, 
ők is hajtottak a kupáért, melyet végül 
a Kecskéd hódított el a körmérkőzések 

után. Második helyen végzett a Környe, 
harmadikon a Vértessomló, negyediken 
a Tardoskedd. A legjobb hazai játékosnak 
Patyi Ádám Márk bizonyult, és a szerzett hat 
góljával az egyik gólkirályi címet is elhódí-
totta. Azért az egyiket, mert a szervezők két 
kiemelkedő játékost is díjaztak, hiszen szin-
tén hat gólt rúgott, s ezzel szintén gólkirályi 
címet nyert el a vértessomlói Dobbelaere 
Thomas is. A legjobb kapusnak járó aján-
dékot a tardoskeddi hálóőr, Janger Olivér 
vehette át, a legjobb mezőnyjátékosnak a 
kecskédi Nagy Szabolcs bizonyult.
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Ökumenikus napközis hittantábor
Június negyedik hetében rendhagyó 
tábornak adott otthont a környei Közös-
ségi és Tájház. A katolikus és református 
gyermekeknek szerveztünk Istenre és egy-
másra hangoló, programokban gazdag 
együttlétet. Örömteli volt látni, hogy - a kis 
óvodástól a középiskolás korúig - a közel 
70 fős gyereksereg milyen jól együttmű-
ködve, békésen töltötte el napjait. 

É letkoruk szerint kisebb csoportokra 
osztottuk őket. Tevékenységüket a 
felnőttek mellett ifik is segítették.  

A tábor témájául a mennyország meg-
ismerését választottuk. A programot úgy 
alakítottuk ki, hogy minden napra jusson 
egy-egy bibliai történet, hozzá kapcsoló-
dó aranymondással, énekekkel. Olyan 
értékekről gondolkoztunk együtt, mint a 
jóság, a szeretet, a szorgalom, a kitartás, 
a hit fontossága, a megértés vagy a 
szelídség. 

Dr. Lovassy Attila, a Központi Papnevelő 
Intézet prefektusa a magvető példázatá-
ról tartott előadást, Pongrácz Zoltán hitta-
nár pedig a mustármagról és a kovászról 
szóló példabeszédet  szemléltette a 
gyerekeknek saját készítésű kovászos ke-
nyérkóstolással egybekötve. A táborozók 
lelkesen énekelték az ismert és újonnan 
megtanult egyházi könnyűzenei dalokat. 
A hét vége felé megbátorodva többen 
hangszerüket is elhozták. Galgovics Bor-
bála gitáron, Molnár Boglárka és Blanka 
furulyán kísérte az énekszót. 

A gyerekek nagy mozgásigényét két 
budapesti fiatal kötötte le cserkészjáté-
kokkal, melyet nagyon élveztek a résztve-
vők. Szinte minden nap volt alkalom arra, 
hogy az alkotás örömét megélhessék 
a fürgekezűek.  Ebben segítette őket  
Kovácsné Vas Ágnes tanító néni, Sárkö-
ziné Troll Katalin óvó néni és Kelemen 
Petra Piroska néni is, aki interaktív mese-
foglalkozásával elvarázsolta a csűrben 
a gyerekeket. 

Minden jó tábor elengedhetetlen ele-
me az akadályverseny és a kirándulás. 
Kedd délután a tóparton mi is rendez-
tünk csoportok közötti megmérettetést, 
melynek során a változatos feladatok 
közé becsempésztük a tanult szentírási 
szakaszokat is. Ezúttal is köszönjük az ál-
lomásokon segítő asszonyok munkáját. 
Szerdán pedig egész napos kirándulás-
ra utaztunk Budapestre. Első megállónk 
a Margitsziget volt, ahol megnéztük a 
királylány síremlékét. A kisebb gyerme-
kek itt maradtak, és elsétáltak a kisállat-
kertbe, az árnyas fák alatt jót játszottak 
az új játszótéren. A nagyobbakkal a 
Parlamentbe mentünk. Megcsodáltuk 
az ország házát, sok érdekességet 
tudtunk meg róla és a Szent Koronáról.  

A Mátyás templomba már kissé elcsi-
gázva érkeztünk, de szépségével nehe-
zen tudtunk betelni. 

A hét végére nagyon elfáradtak a 
gyerekek, bár ezt nem láttuk rajtuk, 
amikor megérkezett az ugrálóvár. Kicsik 
és nagyok egyaránt élvezettel ugrálták 
csatakosra a hajukat, ruhájukat, feledve 
fáradtságot és minden egyebet. 

Időnként jól esett a nyugalom, a csend, 
a mese is. Néha Bagó Borókát vették 
körül a gyerekek, amint meseszínházával 
szórakoztatta őket, vagy Zombai Istvánné 
Zsuzsa néni köré gyűltek, aki annyi mesét 
olvasott nekik, amennyit csak szerettek 
volna hallani. Közben jól esett egy-egy 
palacsinta, mellyel Debityné Erika néni 
varázsolt mosolyt a kicsik arcára.

Köszönetet mondunk Kis Balázsnak, a 
Komárom-Esztergom megyei Vadász-
kamara hivatásos vadászának, aki a 
környező erdők állatvilágával ismertette 
meg a gyerekeket, szót ejtve a természet-
védelem fontosságáról is.

Megoldhatatlan feladat egy hetes 
tábor programjait, élményeit felsorolni. 
Fontosabb talán az érzésekről beszélni. 
Milyen csodás, hogy semmi baleset nem 
történt, még egy kis horzsolásos sérülést 
sem kellett ellátni – Istennek legyen hála! 
Nem tapasztaltunk a gyermekek között 
agressziót, indulatot. A nagyok szívet me-
lengető módon anyáskodtak a kicsikkel, 
segítették, dajkálták őket, készségesen 
besegítettek az ételek felszolgálásában, 
a takarításba. Újabb barátságok szövőd-
tek a gyermekek között. 

A tábor zárásaként vasárnap délután 
közös együttlétre hívtuk és vártuk a résztve-
vő gyerekeket családjukkal. Nagy Péterné 

Mónika néni igehirdetése, Láng Éva néni 
összefoglalója és a környei egyházi ének 
– és zenekar szereplése után agapéval 
(szeretetvendégséggel), beszélgetéssel ért 
véget az egy hetes programsorozat.

Minden közösség akkor működik jól, ha 
a tagjai azt adják hozzá, ami az ő erős-
ségük. Igazán jó dolgokat csak közös ösz-
szefogással lehet létrehozni. Csodás volt 
megélni, hogy sokan meghallották a hívó 
szót, és segítettek a gyermekek táborozá-
sának szebbé, jobbá tételében. Köszönet 
érte Bacher Józsefnének, Bacher Gab-
riellának, Bagó Attilánénak, Budaházi 
Jánosnénak, Debity Gyulánénak, Horn 
Józsefnének, Nagy Máriának, Sárköziné 
Troll Katalinnak, Vlasits Kálmánnénak és 
Zombai Istvánnénak. Nem utolsó sorban 
hálánkat fejezzük ki a lelkipásztoroknak, 
Nagy Péternek és Visnyei Lászlónak, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre ez az 
ökumenikus tábor, továbbá Popovics 
Milánnak a pályázatírásért és a nélkülöz-
hetetlen háttérmunkáért.

A tábor megvalósulását Magyarország 
Kormánya, az egyházi közösségi célú 
programok 2022. évi támogatása tárgyá-
ban beadott EKCP-KP-1-2022/3-000029 
azonosítószámú kérelmet, 400 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesítette. Programok megvalósítását a 
Székesfehérvári Egyházmegye és a Tatai 
Református Egyházmegye, valamint Kör-
nye Község Önkormányzata támogatta.

Azt gondoljuk, minden kisgyerek gaz-
dagodott. Ez igazi ökumené volt. Istennek 
legyen hála érte! Övé legyen a dicsőség 
a tábor minden percéért, a szeretetteljes 
pillanatokért!

Láng Éva – Nagy Péterné – Tremmel Kata

Emlékezzünk Szent István király ezer évvel 
ezelőtt Imre herceghez írt intelmeire, mely-
nek így hangzik egy mondata: „Mert az 
egy nyelvű és egy szokású ország gyenge 
és esendő.” Ez a mondat ezer éve igaz – 
hangzott el az emlékműveknél a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnö-
kétől, aki így folytatta: erről az örökérvényű 
intelemről is mesélnek nekünk ezek az 
oszlopok, és a Kopjafa. Kérek mindenkit, 
ha itt elmegy a két csonka oszlop és a 
kopjafa mellett, nyissa ki a szívét, hallgassa 
meg, miről is mesélnek, adja tovább, mert 
feladatunk, hogy szembe állítsuk a jót a 
rosszal, a valótlant az igazzal, mert meg 
nem történtté már nem tehetjük a kitele-
pítést, de azért igenis tehetünk, hogy soha 
többé ne ismétlődjön meg.

A koszorúzás előtt Beke László polgármes-
ter is megemlékezés fontosságát, a vidám-
ságtól hangos hétvége elcsendesedését 
emelte ki: a visszaemlékezést a vészterhes 
időkre, amikor emberek millióival dobálózott 

a politika, mert nem 
a többségi nem-
zethez tar toz tak.  
A mi generációnk-
nak olyan távoli a 
kitelepítés… lassan 
csak egy szomorú 
történelemleckévé 
halványul az egész. 
Pedig jó lenne, ha 
tanulnánk a múlt 
tragédiáiból, mert e 
nélkül újból és újból 
megismétli magát 
a történelem. Min-
den nap szembesül-
hetünk vele, hogy 
Európában ma is családokat, egész tele-
pülések lakosságát telepítik át otthonuktól 
több ezer kilométerre nemzetiségi alapon 
– fogalmazott, zárásul ismét kiemelve az 
emlékezés, emlékeztetés fontosságát, s hogy 
„tudjunk közösen nemet mondani az ember-

telenségre, hiszen ha mindannyian nemet 
mondunk, akkor nincs az a hatalom, amely 
a gonoszságait végrehajthatja”.

(A fesztiválon készült fotók megtekinthe-
tők a tudósításokat követő képgalériákban 
a www.kornye.hu oldalon.)
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A tanár híddá feszül…
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 
9-én Pedagógusnap alkalmából a Közössé-
gi és Tájházban Beke László polgármester 
az önkormányzat, valamint a két intézmény 
Szülői Munkaközössége nevében.

K özségünkben immáron 13 esztende-
je hagyomány, hogy Pedagógus-
nap alkalmából az önkormányzat 

a szülői munkaközösségekkel közösen 
köszönti a két intézmény kollektíváját, 
nyugalmazott és technikai munkatársait, 
egyszóval mindenkit, aki a faluban részt 
vesz, vagy egykor részt vett az oktató, ne-
velő munkában. 

Az elmúlt két évben elmaradt a közös 
ünneplés, idén pedig az égiek nem voltak 
túl kegyesek a rendezvényhez, de a viszont-
látás öröme feledtette a zord időjárást.

Az üstökben illatozó 75 csülök körül 
ezúttal is Pákozdi Ferenc alpolgármester 
és Török Mihály képviselő szorgoskodott, s 
miközben ők most is szívüket-lelküket bele-
adva ízesítették a hagyományos menüt, az 
ünnepségen a Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport, valamint Papp 
Flóra és Laczó Mira vette át a főszerepet: 

körjátékkal, tánccal, énekekkel ajándékoz-
ták meg az ünnepelteket.

A tanár híddá feszül s biztatja tanítvá-
nyait, keljenek át rajta; majd miután meg-
könnyítette számukra az átjutást, boldogan 
összeroskad, arra buzdítva őket, hogy ma-
guk építsenek hidakat. Nikosz Kazantzakisz 
idézete olvasható azon az emléklapon, 

melyet Pedagógusnap alkalmából nyújtott 
át Beke László polgármester a falu kép-
viselő-testülete nevében a két kollektíva 
részére, kiegészítve azzal a gondolattal, 
hogy az „összeroskad” kifejezés ezúttal egy 
örömteli érzést jelenít meg, s köszönetét 
fejezve ki valamennyiük áldozatos oktató, 
nevelő munkájáért, az elhivatottságukért.

Ismét alapvizsga  
a művészeti tagozat 
néptánc tanszakán

A két alapvizsgát tevő diákunk Domán Dóra és Végh Viktória, 
már kisiskolásként ismerkedett meg a népi játékokkal, ízlelgette, 
milyen is a tánc. Elvégezték a két előképzőt, majd az alapfok 
hat évfolyama után alapvizsgát tettek táncgyakorlatból, folk-
lórismeretből. A fiatalok a május 27-ei táncgyakorlat vizsgájuk 
után már az elméleti számvetésre készültek, hiszen nem csak a 
színpadon kellett bizonyítaniuk, hanem néprajzi ismereteikből 
is. A tánc szeretetét először László Mártától, majd 2019-től Jakab 
Andrástól vették át.

A diákokra igen átfogó téma várt. Elsőként a folklórismeret 
tantárgy kérdéseit kellett megválaszolni, melyben az év-
kör jeles napjairól, népszokásairól adtak számot. Számos 

hagyományt megelevenítettek a tanév során, így az élmények is 
segítettek a vizsga sikerében. Ezt követően a bizottság táncfolklo-
risztikai kérdéseket tett föl, melyekben szót ejtettek Martin György 
kutatómunkájának fontosságáról, a tánctípusokról, elnevezésükről. 
Főként a tanult tájegységek táncait, zenéjét kellett elemezni. Végül 
a gyakorlati vizsgán a tételhúzás után a Gömöri-, és az Ipolymenti 
táncokból láthattunk bemutatót. Énektudásukkal elvarázsolták a 
vizsgabizottságot. András bácsi furfangos kérdéseire mosolyogva 
adtak határozott válaszokat, ezzel bizonyítva biztos tudásukat. 
A végzősök kiválóan teljesítettek, munkájuk példa értékű a ki-
sebbek számára. Köszönjük Dórinak és Vikinek a színvonalas, jó 
hangulatú vizsgát, Jakab András tanár úrnak és Kelemen Petra 
Piroskának a felkészítést.

Horti Károlyné

intézményvezető-helyettes

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

személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
lakcím
diákigazolvány

(Illetékfizetésre csak bankkártyával 
van lehetőség.)
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Hatodszor köszöntötték közösen a nyarat
Nagyjából száz vendég érkezett a környei 
Művelődési Házba június 8-án az Idősek 
Napközi Otthonának nyárköszöntő ren-
dezvényére a kistérségi társuláshoz tartozó 
otthonokból, klubokból Tatabányáról, Tar-
jánból, Vértesszőlősről és Vértessomlóról. 
A szép korúak kistérségi közös nyárköszön-
tő programjának alapjait 2014-ben tették 
le Környén, s akkor még kicsit aggódtak a 
siker miatt, mára azonban csak az időjárás 
okozhat fejtörést a szervezők számára.

K orábban előfordult olyan, hogy a 
program kezdete előtt 30 perccel 
„szakadt le az ég”, idén viszont már 

az előző napokban is bőven érkezett a 
jelzés, hogy az ünnepelt, azaz a nyár, a 
rendezvény napján nem éppen mosoly-
gós arcát mutatja, így a házigazdák nem 
az otthon gyönyörű tóparti környezetében 
fogadták a vendégeket, hanem a Műve-
lődési Házban. 

Később Mecsei Ilonától, a Tatabánya 
Járási Egyesített Szociális Intézmények igaz-
gatójától el is hangzott, hogy bár az időjárás 
zárt térbe kényszerítette a vendégeket, és 
hálásak a vendéglátásért, azért az igazi ott-
honuk, az ékszerdoboz a tóparti intézmény, 
ahol valóban csodás a zöld környezet. 

Az eseményt – melyet a járásból érkező 
hölgyek, urak mellett Klinger Tamás Tarján, 
Igó István Vértessomló polgármestere, 
Pákozdi Ferenc környei alpolgármester is 
megtisztelt jelenlétével – Beke László pol-
gármester nyitotta meg, örömét fejezve ki, 
hogy hosszú kihagyás után ismét Környe 
adhat otthont a találkozónak, s hogy az 
idősek klubja által szervezett programok, 

apró ünnepek már 
mindannyiuk szá-
mára nagyon hiá-
nyoztak. Ha a mai 
napra gondolok, 
akkor i s  tudom, 
hogy a környei Se-
gítő Szolgálat mun-
katársai mekkora 
örömmel készültek, 
milyen boldogan 
ténykedtek már jó 
ideje, hogy jól si -
kerüljön az ünnep-
ség. És azt is tudom, 
hogy a rendezvény 
alatt milyen sokszor 
fogják jól érezni ma-
gukat, elég, ha elkapnak egy boldog pillan-
tást, egy mosolyt – fogalmazott, majd Halász-
Becker Anita, a nappali ellátás vezetője szólt 
az idősödéssel együtt járó tulajdonságokról, 
értékekről: a derűs életszemléletről, a bölcs 
világlátásról, a tengernyi tapasztalatról, 
türelemről, kitartásról, hitről. Mindez csupa 
olyan tulajdonság, amit csak az életkor 
előrehaladtával lehet megszerezni, ma-
gunkévá tenni. Ezekre az értékekre pedig 
hatalmas szüksége van társadalmunknak 
minden időben, de a maiban – úgy érzem 
– különösen. Halász-Becker Anita zárásul azt 
kívánta, hogy a szépkorúak minden napját 
aranyozza be valami, mint például ez a mos-
tani program is, amire szívesen gondolnak 
majd vissza, ami erőt ad és segít a nehezebb 
napokat is elviselni. 

Boldog pillantásokban, mosolyban 
valóban nem volt hiány a nap további 

részében, hiszen elsőként a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde Gomba csoportjának Polgári 
táncokból összeállított csokra, később a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Széltoló Táncegyüttesének 
„Őszi berukkolás” című tánca, végül pedig 
a KaDarKa társulat tagjai, Dallos Zoltán és 
Jónás Szabolcs operett részletei derítették a 
résztvevőket és sarkallták vastapsra.  

A vendégek minden bizonnyal ismét 
évekre megőrzik emlékezetükben a 2022-
es esztendő már oly nagyon várt környei 
nyárköszöntő rendezvényét, hiszen a 
színpadi produkciók után a házigazdák 
ezúttal is finom falatokkal, szívből jövő mo-
sollyal és apró ajándékkal kedveskedtek 
mindannyiuknak, no meg jó hangulatú, 
vidám beszélgetéssel, majd pedig a 
Dorf Music vérpezsdítő muzsikájára közös 
tánccal.

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

SzületésnaposokMegérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat… 

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

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

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

95 esztendős

Mike Ferencné sz. Ganczler Erzsébet (július 13.) 
Ácsi Jánosné sz. Alapi Anna (július 13.)

90 esztendős

Nagy Istvánné sz. Eck Teréz (július 11.)

80 esztendős

Kovács Józsefné dr. sz. Hegedűs Mária (július 8.) 
Rácz Ferencné sz. Kalmár Magdolna (július 24.)

75 esztendős

Pirityi Jánosné sz. Kiss Julianna (július 14.)

70 esztendős

Linczmaier István (július 5.) 
Lengyel Lajosné sz. Takács Anna Katalin (július 7.) 

Varga Jánosné sz. Beck Erzsébet (július 8.) 
Németh Gábor (július 26.) 

Wittmer Ferencné sz. Farkas Márta (július 26.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük:

Hompoth András és Hompoth Krisztina  
kisfiát Mátyást,

Puskás Ádám Miklós és Hartmann Katalin  
kisfiát Zétát,

Áncsák János és Bálinti Tímea kislányát  
Hanga Tímeát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. 
Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves 
kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az 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!

Nyomozzunk együtt újra!
Az adventi gyertyakereső sikere után egy kis nyári nyomozásra hívjuk a családokat, baráti 
társaságokat. Augusztus 19-én, pénteken délután 3 órakor kezdődik a játék a környei tópar-
ton. Az indítóponton kapott feladatlappal kell rejtvényeket keresni és azokat megfejteni. 
Fontos, hogy a játékosok rendelkezzenek mobilnettel és a telefonjukra letöltött QR-kód 
olvasó applikációval. A játék 19 órakor zárul, ezért legkésőbb 18 órakor lehet megkezdeni.

Ünnepeljünk játékkal, játékos együttléttel!
Várunk szeretettel mindenkit!

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes
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Teri néni igyekszik csak a szépre, 
jóra emlékezni
…folytatás az első oldalról.

Teri néni 1932. július 11-én született Környén. 
Négyen voltak testvérek, ketten közülük 
ma is élnek. Nem volt könnyű élete, korán 
maradtak árván, mert 1941-ben édesapjuk 
meghalt. Nagynénje, Terus néni és nagy-
bátyja, Gyuri bácsi nem hagyták magukra 
őket. Ők segítettek édesanyjuknak a lányok 
felnevelésében. Az iskolát kijárva dolgozott 
napszámosként, szolgált Felsőgallán egy 
családnál, majd Budapestre került egy 
másikhoz, ott is szolgálóként dolgozott. 
1947-ben, 15 évesen élte át a kitelepítés 
borzalmait. Nekik is csomagolni kellett. Mire 
az állomásra értek, megtelt a vagon, nem 
fértek fel rá. Siettek vissza a házukhoz, de 
mire hazaértek, azt már elfoglalták mások… 
Négy helyen laktak. Erről az időszakról hosz-
szas tűnődés után, könnyes szemmel csak 
annyit mond: Nem jó erre visszagondolni. 
Amikor eszembe jut – ahogy öregszem, 
egyre többször – mindig próbálom elhes-

segetni. Nem akarok erre az időszakra 
gondolni. Szörnyű volt, de túléltük. Ha nincs 
Terus néni és Gyuri bácsi… No, de elmúlt.  
A lányom mindig azt mondja „Anyu, csak a 
szépre gondolj, a sok rossz mellett biztosan 
vannak szép emlékek is.” Hát igyekszem 
megfogadni a tanácsát.

Férjével, Pista bácsival egy környei lako-
dalomban ismerkedett meg. Szerelem volt 
első látásra. 1952-ben házasodtak össze. 
Könnyes szemekkel, elmerengve, elcsukló 
hangon suttogja: most áprilisban lettünk 
volna 70 éves házasok, de sajnos január-
ban itt hagyott, már az égiek vigyáznak 
Rá… 70 év nagyon sok, nem sokan érik ezt 
meg. Volt részünk sok rosszban, de csak a 
jóra, a szépre emlékezem, így talán köny-
nyebb elviselni, hogy nincs már.

Teri néni sok évig dolgozott a Postán új-
ságkihordóként, kesztyűt varrt néhány évig, 
majd nyugdíjba vonulásáig a tatabányai 
erőműben volt takarítónő, végül portás.

Július 10-én, szűk családi körben ün-
nepelték ezt a szép kerek évfordulót két 
gyermeke, Elvira és Gyurka, négy unoká-

ja, Gizike, Zolika Attila és Elvira, és öt déd-
unokája, Réka, Bernadett, Borbála, Zsófia 
és Milán társaságában, a születésnapján 
pedig meghatódva fogadta Beke László 
és Pankotai Mihályné köszöntőjét. A „Ho-
gyan telnek napjai?” kérdésre elmereng-
ve csak annyit felel: elmúlt az idő, meg-
öregedtem, egyedül maradtam. Nem jó 
egyedül. Ideköltöztem a lányomékhoz. 
Nagyon jó helyem van, szeretettel, gon-
doskodással vesznek körül. Jó érzés tölt 
el, mikor jön a fiam és a menyem ide is, 
ugyanúgy, mintha még otthon lennék, 
hiszen már ez az ot thonom. Két déd-
unokám itt lakik a szomszédban, velük 
minden nap találkozom, bearanyozzák 
napjaimat. Boldog vagyok, mikor az uno-
kák hozzák a dédunokákat, akik messze 
laknak. Őket ritkábban látom.

Teri néninek a kilencven év alatt bőven 
volt része boldogságban, örömben, de volt 
része bánatban, fájdalomban is. Igyekszik 
csak a szépre, jóra emlékezni. Továbbra is 
az ad neki sok erőt, hogy szeretettel veszik 
körül, mosolyra derítik unokái és dédunokái.

Környebánya, 2022. augusztus 20.

16 órakor koszorúzás a Hősi Emlékműnél

Környe, 2022. augusztus 20.

Környe Község Önkormányzata szeretettel hív és vár  
mindenkit az augusztus 20-án 17 órakor, államalapító 

királyunk, Szent István tiszteletére rendezett ünnepségre 
a Millecentenáriumi Emlékparkba (Árpád Emlékmű).

PROGRAM:

• Himnusz  • Megemlékezés  
• Kenyérszentelés  

• Kitüntető címek átadása

Az ünnepi műsor után a sportpályán 
gulyásparti és utcabál, 

21.00 órától tűzijáték várja a vendégeket. 
A rendezvények GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/szent-istvan-napi-

unnepsegek-3/?occurrence=2022-08-20

Rövid híreink
Gyermekorvosi  

rendelés
Dr. Szegeczky Zsófia gyermek-
orvos augusztus 1-jétől 12-éig 
szabadságát tölti. A szabadsága 
alatt Dr. Bognár Ágnes rendel 
hétfőn, csütörtökön és pénteken 
11-től délután fél 1-ig, kedden-
ként 8-tól 9.30-ig, szerdán 13-tól 
14.30-ig.

*  *  *

Háziorvosi rendelések
Dr. Bublovics Péter augusztus 
8-ától 12-éig, valamint 22-étől 
szeptember 2-áig szabadságát 
tölti, emiatt elmarad a rendelés 
az I. számú Háziorvosi Rende-
lőben. A helyettesítésről saját 
rendelési idejében Dr. Árendás 
József gondoskodik az érvényben 
lévő egységes rendelési rend 
szerint a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. 

Dr. Árendás József augusztus 15-
étől 19-éig tölti szabadságát, emiatt 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti 
Szent Rókus rendelőben. A helyet-
tesítésről saját rendelési idejében, 
az érvényben lévő egységes rende-
lési rend szerint Dr. Bublovics Péter 
gondoskodik az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben.

Zenés szünet az iskolában
Az iskola énekkara és pedagógu-
sai június 13-án zenés szünetre in-
vitálták a gyerekeket a kavicsos 
udvarra. Az énekkar vidám éne-
két tapssal és közös énekléssel 
jutalmazta a közönség. Ezután 
„vonatozós” táncra csalták a 
tanárok a gyerekeket. Hosszan 
kígyózott a sor az udvaron. Majd 
felcsendült a tavalyi flashmob 
zenéje. Öröm volt látni, hogy még 
jobban felderültek a gyerekar-
cok, és azok is beálltak táncolni, 
akik eddig távolról szemlélték 
az eseményeket. Igazi örömtánc 
volt. Év végi közös mulatság.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

KÖRNYE PAPÍR
Nyitva:

Hétfő-péntek 
8.30-16.30 

• Újrahasznosított, 
környezetbarát, 
öko termékek

• Füzetek
• Kreatív termékek

• Dekorációk,  
kézműves termékek

• Írószerek, irodaszerek 
• Nyomtatás,  
fénymásolás

KÖRNYE, Hegyalja u. 13.
Telefon: 

06 (20) 437-3270
Facebook oldal:  

Környe Papír



12 13

„…elsősorban maradj ember”
2014 augusztusában, a tanévnyitó ünne-
pélyen még megilletődve álltak a nagyok 
gyűrűjűben az iskola udvarán, s talán nem 
is értették, mit is jelent majd számukra a 
következő nyolc évben a kisfaludy-s nyak-
kendő, melyet első alkalommal viseltek. S 
minden bizonnyal azt sem sejtették, milyen 
gyorsan elillan az akkor még hosszúnak 
tűnő nyolc esztendő. 

N egyvenegy diák számára szólalt 
meg utolsó alkalommal június 
15-én a csengőszó a környei Kisfa-

ludy Mihály Általános Iskola és Művészeti 
Iskolában. A ballagó fiatalok felszabadult 
mosollyal járták körbe még egyszer a jól 
ismert, s ezúttal virágoktól pompázó folyo-
sókat, termeket, az „a”-sok Ráczné Wiszt 
Vilma osztályfőnökkel és alsós tanítójukkal, 
Láng Évával, a „b”-sek Takács Karolina 
osztályfőnökökkel. A végzősök számára 
láthatóan a várva-várt percek örömébe a 
fájdalmas búcsúzás érzése is belesajgott, 
hiszen az elköszönés szólt a nyakkendőnek, 
pedagógusaiknak, társaiknak, szeretett 
barátaiknak… 

Ahogy Magyarits Katalin igazgató búcsú-
gondolataiban is elhangzott: nyolc évvel 
ezelőtt, egy nyár végi napon érkeztetek 
meg az óvó nénikkel és leendő tanító 
nénikkel iskolánk köves udvarára, jogilag 
kis elsősökként, de igazából pici, helyes 
ovisokként. Megilletődve, akárcsak most, 
adtátok elő az iskola akkori közösségének 
köszöntő műsorotokat, s boldogan vetté-
tek át ajándékunkat, az iskola címerével 
díszített sálat, nyakkendőt… A felső tago-
zatos éveitekre sajnos nektek is rányomta 
bélyegét a világjárvány, megpecsételve 
ezzel sok közös programot. Rendhagyó 
volt március 15-ei műsorotok elkészítése a 
7. osztályban, amelyet a covid miatt csak 
felvételről nézhettünk meg, így különösen 
nehéz feladat elé állított benneteket és 
felkészítőiteket, de a sok gyakorlás eredmé-
nyeként, egy nagyon színvonalas műsort 
láthattunk tőletek. Szerencsére az utolsó 
évetek már viszonylag nyugalomban telt… 
Ma búcsúzunk tőletek, s a búcsú mindig 
nehéz. De ha igazán mélyen a szívetekbe 
tekintetek, akkor érzitek, hogy bár talán 
egy kicsit félelmekkel kísérve, de ott van 
az izgalom, a kíváncsiság az új iránt. S ez 
így természetes. Nagyon szép, ugyanakkor 
meglehetősen nehéz időszak előtt álltok.  
Az elkövetkező évek az útkeresésről és a 
felnőtté válásról fognak szólni. Kinek köny-
nyebb, kinek nehezebb lesz ez az időszak... 
Az igazgató útravalóul Tatiosz görög filozó-
fust idézte: Légy, amivé legszebb hajlamaid 
által válhatsz, de elsősorban maradj ember.

Hagyomány, hogy azok a végzős tanu-
lók, akik tanulmányi munkájukban, az iskola 
sportéletében kiemelkedő eredményt 
értek el, ballagáskor nevelőtestületi dicsé-
retet, jutalmat vehetnek át.

Az intézmény egyik rangos elismeré-
sében, a Kisfaludy díjban Kaszap-Nagy 

Emma részesült. Emma az első évfolyam óta 
kitűnő tanuló, szinte minden tantárgyból 
kimagasló a teljesítménye. Az online ok-
tatás alatt sem hagyott alább szorgalma, 
motiváltsága. Feladatait mindig időben és 
színvonalasan készíti el, szóbeli feleletei is 
összeszedettek, élvezetesek a hallgatóság 
számára. A tanítási órákon nagyban lehet 
építeni a munkájára. Szívesen vett részt 
tanulmányi versenyeken is. Ilyen például a 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, a K&H Vi-
gyázz, kész, pénz! versenye. A városi német 
nyelvi versenyen csapatával III. helyezést 
ért el. Hatodikban második, tavaly negye-
dik helyezett lett a Kölcsey Anyanyelvi ver-
senyen. Az idén a házi helyesírási versenyen 
az első helyen végzett. Szabadidejében 
alsó tagozatban a színjátszó kör tagja volt, 
a művészeti iskola néptánc tanszakán 
táncolt már első évfolyam óta, a márciusi 
fellépésekor búcsúzott el a tánccsoporttól. 

Nevelőtestületi Dicséretben részesült  
Bokodi Szilvia, aki minden évben kiemel-
kedő tanulmányi eredménnyel büszkél-
kedhet. Az idei tanévben is kitűnő tanuló 
lett, sőt, magyar nyelv, magyar irodalom, 
angol nyelv és földrajz tantárgynál kitűnő 
értékelés szerepel a bizonyítványában. 
Feladatait pontosan és alaposan végzi, az 
órákra mindig felkészülten érkezik. Aktívan 
részt vesz az órai munkában, de nem tolak-
szik előtérbe, hagyja társait is érvényesülni. 
A tanórákon kívüli tevékenységekben is 
szívesen vállal szerepet: az idei tanévben 
a Tatabányán megrendezett angol nyelvi 
szövegértési versenyen második helyezést 
ért el. A középiskolai felvételin magas 
pontszámot sikerült elérnie, tanulmányait 
Tatabányán, az Árpád Gimnázium emelt 
angol tagozatán folytatja. Csendes, vissza-
fogott, szerény természetével, a közösség 
iránti felelősségérzetével és kimagasló 
szorgalmával példaképként áll társai előtt. 
Barátságosságával és kedvességével, 
illemtudó és tiszteletteljes magatartásával 
tanárai elismerését is kivívta. Az osztály-
közösség egyik alappillére, a programok 
rendszeres résztvevője.  

Szintén Nevelőtestületi Dicséretben 
részesült Bognár Lilla Viktória, osztályközös-
ségének mozgatórugója. Első évfolyam óta 
kitűnő tanuló. Alsó tagozatban 4. év végén 
Kisfaludy Emléklapot kapott teljesítmé-
nyéért. Most is szinte minden tantárgyból 
kimagasló az eredménye. Az online ok-
tatás alatt sem hagyott alább szorgalma, 
motiváltsága. Feladatait mindig időben és 
színvonalasan készíti el, szóbeli feleletei is 
összeszedettek, élvezetesek a hallgatóság 
számára. A tanítási órákon nagyban lehet 
építeni a munkájára. A tanulmányi verse-
nyeken is részt vett. Ilyen például a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny, a K&H Vigyázz, 
kész, pénz! versenye. A városi német nyelvi 
versenyen csapatával III. helyezést ért el. 
Az idén a házi helyesírási versenyen III. 
helyezett lett. Alsó tagozatban a színjátszók 
közösségét is gazdagította.  Ma szívesen ol-

vas könyveket, bár szabadideje eltöltésekor 
fontos szerepet kap a mozgás is. Kicsi kora 
óta lovagol és táncol. 2018 óta a mazsorett 
táncosokkal ért el komoly sikereket. Volt 
országos versenyen II. helyezett, és állhatott 
Európa Bajnokságon a dobogó legfelső 
fokán is. 

Nevelőtestületi Dicséretet vehetett át 
Huber Janka Luca, aki emberfeletti szorgal-
mával és a tanuláshoz való példaértékű 
hozzáállásával a kezdetek óta kiemelke-
dő eredményt ér el. Az idei tanévben öt 
tantárgy mellett szerepel kitűnő értékelés 
a bizonyítványában: magyar nyelv, ma-
gyar irodalom, biológia, kémia és földrajz. 
Feladatait mindig pontosan és alaposan 
végzi el, még a legapróbb feladatot 
is rendkívül komolyan veszi. Többször is 
indult a Kölcsey Anyanyelvi Versenyen, 
ahol szép eredményt ért el. Igényessége 
és igyekezete példaértékű társai számára. 
Az osztály közösségi életének aktív tagja, 
akire mindig és mindenféle típusú fel-
adatnál lehet számítani. Bár nem tartozik 
az osztály hangadói közé, a közösségben 
betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen. 
Kreatív és igényes tanuló, amivel minden 
programunk színvonalát emelte. Tanáraival 
szemben tisztelettudó és udvarias, társai 
becsülik és adnak a véleményére. Szerény, 
visszafogott természetű tanuló, mindenkivel 
barátságos és kedves. Éveken át az iskola 
néptánc tagozatának lelkes tagja és így az 
iskolai műsorok rendszeres fellépője volt – 
csak idén, nyolcadikban szakította meg, 
hogy tanulmányaira összpontosíthasson. 

A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerést 
Sternhardt Réka vehette át. Réka példamu-
tató szorgalmával a 8 év alatt többször ért 
el kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt. 
Emellett mindig sportolt valamit sportegye-
sületekben. Először görkorcsolyázott, ahol 
komoly sikereket ért el, majd úszni kezdett. 
Az úszásban kitartó, hetente többször jár 
edzésre.

Domán Dóra  a művészet i tagozat 
elismerésén kívül példamutató magatar-
tásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi 
eredményéért és közösségért végzet t 
munkájáért vehette át a Művészeti díjat. 
Dóra 4 éves kora óta táncol nagy sze-
retettel, odaadással. Tehetségét korán 
felfedezték az együttesek vezetői, már 
hetedikes korától bejárhatot t a mára 
már inkább felnőtt kategóriába tartozó 
Szivárvány Táncegyütteshez. Hihetetlen 
gyorsasággal szívta magába a tánctu-
dást, stílust, ezért már tavaly nyáron szere-
pelhetett a Nemzeti Lovasszínház „István 
a mi Urunk” című darabjában, és Halászi-
ban, a Bertóké napokon is beállhatott a 
Visai táncok című koreográfiába. Azóta 
mindkét együt tesnek oszlopos tagja, 
táncos feladatait kiválóan megoldja. Sok 
szeretet és barátságosság jellemzi, ezért 
példaértékű fiatalabb társai számára. 
A Széltolók táncegyüttes előadásaiban 
mindig számíthatnak rá, a koreográfiák-

ban szólószerepeket is könnyedén meg-
old. Már a felnőttek között is táncolhatott 
a vizsga és gála műsorában, a boglári 
Méta Fesztiválon és Tatabányán, a Csoóri 
Sándor fesztiválon. A művészeti alapvizs-
gát kiválóan teljesítette. 

Szintén Művészeti dí jat vehetet t át 
Kószás Viktor, aki kisiskolás kora óta táncol. 
Második éve párhuzamosan vesz részt a 
művészeti iskolás Vízöntők és a Szivárvány 
Táncegyüttesek munkájában. Minden 
iskolai, táncos rendezvény tevékeny szerep-
lője. Nemcsak táncosként veszi ki a részét 
a programokból, de bármiben segítségre 
van szüksége a csapatoknak, ő azonnal 
szolgálatkészen áll a vezetők rendelkezé-
sére. Művészeti csoportjában rendszeresen 
szólószerepet kap. A horgászaton és a 
barkácsoláson, hangtechnikán kívül ez az 
a tevékenység, melyre szívesen szentel időt. 
Ebben a tanévben már lehetősége nyílt 
együtt próbálni a felnőtt táncegyüttessel 
is. A Szivárványban táncolhatott a vizsga 
és gála műsorában is, a boglári Méta 
Fesztiválon és a Tatabányán megrendezett 
Csoóri Sándor Fesztiválon.  

Az Évfolyam Tanulója Díjat kitűnő bizonyít-
ványáért, hét tantárgyi kitűnőjéért, a ver-
senyeken elért eredményéért és az iskola 
néptánc tagozatán végzett színvonalas 
munkájáért Kaszap-Nagy Emma vette át.

Könyvutalványban részesült példamu-
tató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő 
tanulmányi eredményéért, a közösségért 
végzet t munkájáér t Kovács Zsófia és  
Baranyák Dávid János , példamutató 
szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, a közösségért végzett munkájáért 
Sayah Hani, jeles tanulmányi eredményé-
ért, szorgalmáért Bróda Liliána. Jutalomban 
részesült a diákolimpián való részvételéért 
és az ott elért eredményeiért (mezei futóver-
seny megyei forduló 2. helyezés, 300 m-es 
síkfutás megyei forduló 1. helyezés, 300 
m-es síkfutás országos verseny 1. helyezés) 
Beke Dávid. 

Jutalomban részesült több éven keresz-
tüli kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért és példamutató 
szorgalmáért Daróczi Boglárka és Rácz 
Tímea Regina, közösségi munkájáért, 
kreativitásáért és az iskolaújság szerkesz-

tőjeként végzett többéves munkájáért 
Reinhardt Janka és Kelemen Balázs, az 
osztály digitális projektjeiben végzet t 
hozzáértő és felelősségteljes munkájáért, 
közösségi tevékenységéért Lóczi Attila, az 
iskolai ünnepségeken való szerepléséért és 
kiemelkedő közösségi munkájáért Prekob 
Dorina, az iskolai énekkar tagjaként végzett 
színvonalas munkájáért Czinczki Ivett.

A Környei Sportegyesület labdarúgó 
szakosztályában nyújtott több éves kitartó 
csapatmunkájáért és teljesítményéért 
Sayah Hani az egyesületet képviselő Terdik 
Tamarától részesült ajándékban.

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkája elismeréseként és köszöneteként 
Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség 
elnöke emléklapot és ajándékot nyújtott át 
Sternhardt Nikoletta Zsuzsának, Molnár Vik-
tóriának, Szegedi Ágnesnek, Wittmann Évá-
nak, Kószásné Varga Mónikának, Haffner 
Andreának és Virgáné Eck Bernadettnek, 
a két osztályfőnök az osztályközösségért 
végzett több éves munkájáért Zsölleiné 
Pápai Annának, Bognár Levente Lászlónak 
és Domán Gyulának fejezte ki köszönetét. 



14 15

Vackor Gála: két év szünet után harmadszor  
kétszer – ezúttal júniusban  

Jó ideje hatalmas érdeklődés kíséri a Vac-
kor Óvoda és Bölcsőde gálaműsorát, ezért 
a kollektíva 2018-ban úgy döntött, hogy 
két részre bontják a programot: szünettel 
szakítják meg, hogy a szülők, nagyszülők, 
rokonok kényelmesen elférjenek a Műve-
lődési Ház majdnem 300 főt befogadó 
színháztermében. 2019-ben a tizenhatodik 
Vackor Gála is „két felvonásban” fogadta 
a vendégeket novemberben, aztán érke-
zett a kényszerű szünet… Egészen 2022. 
június 10-éig, a nevelőtestület ugyanis úgy 
határozott, hogy ezúttal a tanév végén 
rendezik meg a 2021-ben elmaradt őszi 
gálát a gyerekek és szülők örömére – is-
mét kétszer.

I ntézményünkbe 184 kisgyermek jár, 156 
ovisunk és 28 bölcsődés kisgyermekünk 
van. Az óvodában 7 csoportban folyik a 

nevelőmunka. Sokan vagyunk, ami öröm-
teli és üdvözlendő. Az évfordulókon min-
dig jó egy percre megállni, számot vetni, 
átgondolni mindazt, ami már mögöttünk 
van, és újabb feladatokat, célokat kitűzni 
magunk elé… Milyen érdekes ez a mai nap, 
hiszen az ünnepeltek adnak ajándékot 
a jelenlévőknek, és nem is akárhogy: a 
saját lényükön, igyekezetükön, műsorukon 
keresztül – így köszöntötte a vendégeket 
Pekár Zita óvodavezető „mindkét” gála 
kezdetén, aztán érkeztek az ünnepeltek a 
csodaszép ajándékaikkal.

Elsőként a bölcsisek, akik zenére készült 
koreográfiával adtak ízelítőt abból, hogyan 
kell a kezükön számolni, majd a Katica cso-
port tagjai változtak át Pumuklikká és éltek 
át kalandokat. Őket követték fergeteges 
mozdulatokkal, indiántánccal a Ficánkák, a 
„Nyuszik” „tücsök bogarai” pedig lakodalmi 
hangulatot varázsoltak a színpadra. A kis 
Sünik a felhőtlen vidám pancsolást és stran-
dolást idézték, a Napocska csoport tagjai azt, 
hogy még az óriások is voltak gyerekek, míg 
a kis kalózokká változott Csigák almaszószt 
majszoltak, az elköszönő Gomba csoport 
pedig egy polgári táncokból álló csokrot 

nyújtott át a vendégeknek. Természetesen 
az óvoda kollektívája sem maradhatott ki 
a tehetség megcsillogtatásából: mindkét 
„felvonást” gyönyörű énekkel kezdték, majd 
vastapsot érdemlő country tánccal, végül a 
gyerekekkel közösen zengett Vackor induló-
val, és azzal a szeretetteljes érzéssel zárták a 
két gálát, melyet K. László Szilvia költő, meseíró 
így fogalmazott meg: jó dolog a sok ajándék, 
de figyeld a szemeket, meglátod, a legna-
gyobb kincs az őszinte szeretet.

(A Vackor Gálán készült fotók megtekint-
hetők a tudósítást követő képgalériában a 
www.kornye.hu oldalon.)

A tojót is elnevezték a gyerekek
Második alkalommal érkez-
tek Környére szakemberek a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület és a 
Száz Völgy Természetvédelmi 
Egyesület, az E-ON Zrt. és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóságának együttműködé-
sében nyilvános gólyagyűrű-
zésre június 18-án, a tavalyihoz 
hasonlóan ismét három fiókát 
rejtett a fészek.

I dősebbek emlékezete sze-
rint valamikor a hatvanas-
hetvenes években költött 

gólyapár Környén, ezért is volt 
nagy az öröm 2020 áprilisában, amikor a 
Posta mellett egy használaton kívüli lég-
védelmi sziréna tetején igyekezett megte-
remteni családi fészkét egy pár. Akkor az 
egyébként kis teherbírású műanyag fedé-
len sajnos sikertelenül jártak, ezért a környei 
önkormányzat az önkéntes tűzoltókkal 
karöltve azonnal fészekmentő, fészeképítő 
akcióba kezdett, amely végül sikerrel járt. 

A pár 2021-ben is visszatért, amikor három 
fiókával gyarapodtak, és a gyűrűzés során 
a Lara, Misi, Félix nevet kapták.

A június 18-ai környei Gólya ROAD SHOW 
kora délutáni kezdetén a gyerekek, felnőt-
tek mellett a fészekből egy ideig a gólyapár 
is érdeklődve figyelte az előkészületeket, 
a szakemberek szerint meglepő módon 
az „Apa” is, ebben a napszakban ugyanis 

jellemzően csak a tojó tartóz-
kodik „otthon”.  

A fészek megközelítésére 
azonban mindketten elrepül-
tek, emiatt aggódtak is a néze-
lődők, de a kérdésükre kiderült, 
hogy alaptalanul: a madarak 
látása, hallása kiváló, a szag-
lásuk azonban meglehetősen 
rossz, így nem kell attól tartani, 
hogy a gyerkőcök simogatása 
után ne fogadnák őket vissza, 
ne etetnék.

Az is kiderült, hogy a környei 
fiókák nagyjából 4 hetesek vol-
tak a gyűrűzés időpontjában, 
a legidősebbek a roadshow 

addigi 13 állomásán gyűrűzött gólyák 
közül. Az első repülésük július végén, au-
gusztus elején várható a többi fiókáéhoz 
hasonlóan.

Kiki, Pitypang, Virágszirom – ezeket a 
neveket adták a gyerekek a három fióká-
nak, s mivel négy apróság szeretett volna 
névadó lenni, a negyedik a tojót nevezte 
el Gólyinak.

A Vándorserleg Díjat idén az 5.a nyerte el
Ne gépezzetek egész nap… 
rövid kis idézet a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
június 21-ei évzáró ünnep-
ségén elhangzó igazgatói 
beszédből, amely hangos, 
mosolygós „tetszésnyilvání-
tást” váltott ki a diákok több-
ségéből. Nagyjából 45 perc-
cel később szólt Magyarits 
Katalin igazgatótól a diákok 
szívéhez legközelebb álló 
mondat: ezzel a 2021/2022-
es tanévet bezárom! 

A bejelentést a tanu-
lók éljenzése követ-
te, ami érthető, és 

az évzárón a másodikosok 
műsora is arról szólt, hogy 
„Nem kell tankönyv, irka, táska, pihen most 
a csengetés… rengeteg a tennivalóm, fel-
soroljam? Nem kevés! Holnaptól már nem 
kezdődnek oly korán a reggelek – ha kirúg 
az ágy magából, komótosan felkelek… 
Zöld pázsiton hempergőzöm, pillangókat 
kergetek, kifürkészek a környéken minden 
árnyas rejteket…”

Bízom benne, hogy az idei tanév volt 
az utolsó, amelyet úgy kellett kezdenünk, 
illetve úgy kell befejeznünk, hogy a vírus 
bármilyen módon is beleszólt az életünkbe, 
az iskolai mindennapokba. Márciusig hatá-
rozottan érezhető volt, hogy a korlátozások 
miatt nem élhettük életünket a megszokott 
módon. 15 alkalommal kerültek osztályok 
karanténba, s az erre az időszakra eső 
programjaink zömét is megpecsételte ez 
az időszak. Sajnos csak felvételről láthat-
tuk karácsonykor a negyedikesek kedves 
műsorát, illetve a hetedikesek, az énekka-
rosok és a táncosok március 15-ei nagyon 
színvonalas előadását. Az idei farsangot is 
osztálykeretek között ünnepelhették csak 
meg az osztályok… Március második felétől 
szerencsére lazultak a korlátozások… - te-
kintett vissza a tanévre Magyarits Katalin 
igazgató, aki a díjátadásokat ezekkel a 
gondolatokkal vezette fel: hamarosan 
nagyon szép díjakat fogunk átadni, és is-
mertetjük az idei év kitűnő tanulóit, illetve az 
évfolyam tanulóit felső tagozaton. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk, és sok szeretettel 
gratulálunk. És nagyon büszkék vagyunk 
azokra a tanulókra is, akik bár nem lettek 
kitűnők, nem feltétlenül csak jeles és jó 
szerepel a bizonyítványukban, de nagyon 
sokat dolgoztak a tanév során azért, hogy 
megszerezzék az adott jegyeket. Elégedet-
tek lehetnek magukkal ők is, és önfeledten 
élvezhetik a nyarat! 

A Kisfaludy Díj és Kisfaludy Oklevél 
elismeréseket a korábbi években az 
intézmény a Kisfaludy Gála során adta 
át az arra érdemeseknek, a pandémia 
sajnos ez a hagyományt is felülírta, mi-
után a gála elmaradt az eltelt években 

a korlátozások miatt. A Kisfaludy Díjat 
a ballagási ünnepségen Kaszap-Nagy 
Emma vehette át.

A Kisfaludy Oklevelet az a negyedik 
osztályos tanuló veheti át, aki 4 éven 
keresztül kimagasló tanulmányi eredmé-
nyével, példamutató magatartásával, és 
a közösségért végzett munkájával kiemel-
kedik évfolyamtársai közül. Az idei évben 
Veilandics Vendel és Sternhardt Dalma 
bizonyult méltónak az oklevél átvételére.

Veilandics Vendel minden évben kitűnő 
bizonyítványt vitt haza, sok tantárgyi dicsé-
rettel. Tavaly lelkes tagja volt a K&H Vigyázz 
Kész Pénz csapatának, idén pedig a Bolyai 
matematika versenyen magas pontszámot 
ért el. Feladatait mindig időben és színvo-
nalasan készíti el. Három éve zongorázik.  
3 évig úszott, melyben legeredményesebb 
teljesítménye egy 3. helyezés a megyei 
diákolimpián. Fél éve Tatabányán kézilab-
dázik, melyről lelkesen mesél. Az elmúlt 
4 évben az osztály közösségéért ő tette 
talán a legtöbbet. Csendes, visszafogott, 
szerény természetével, a közösség iránti 
felelősségérzetével példaképként állhat a 
többi diák előtt. 

Sternhardt Dalma temperamentumos 
személyiség.  Problémamegoldó képes-
sége kiváló. Társaival, nevelőivel szemben 
mindig udvarias, kedves. Bajban lévő osz-
tálytársai bizalommal fordulhatnak hozzá, 
azonnal tudja, kinek, hogyan segíthet. 
Szorgalma is töretlen és példamutató volt 
a négy év alatt, amit sokszor kitűnő, más-
kor jeles bizonyítványa igazol. Részt vett 
az iskola által rendezett mesevetélkedőn, 
ahol 2. helyezést ért el csapatával. Évek 
óta a TVSE úszóklub tagja, ahol jelentős 
eredményeket ért el. 2021-ben a városi 
diákolimpián hátúszásban a dobogó leg-
felső fokára álhatott.

Kitűnő tanulmányi eredményéért része-
sült elismerésben az évzáró ünnepségen 
Árva Hanni Panni, Bognár Kornél, Erős 
Gergő, Forschner Liliána, Harmati Kristóf, 
Hegymegi Diána, Komlódi Szilárd, Lord Ale-

xander, Nauer Dominik, Né-
meth Vivien, Pfiszterer Ákos, 
Selmeci Zsombor, Szilicsán 
Botond, Terdik Elina, Barta 
Boglárka Erzsébet, Fazekas 
Félix Kenéz, Fóthi Emma, 
Juhász Ádám Imre, Kovács 
Zselyke, Kubinger Bertalan, 
Ruff Evelin, Sinkovics Ádám, 
Somhegyi Csaba Máté, Soós 
Lara, Spitzer Abigél, Szik-
lai Luca, Sztancsik Fülöp, 
Timmer Kitti, Pirityi Eliza Eszter, 
Riezing Bence, Vona Éva 
Viktória, Ács-Hafner Noel, 
Dóczi Dávid, Iványi Henri-
etta, Iványi Noémi, Somo-
gyi Ádám, Szilicsán Péter, 
Szommer Flóra, Tóth-Fazekas 
Boglárka, Turi László Dávid, 
Kubinger Borbála, Ruff Bo-

tond, Szemethi Alíz, Timár Hanna, Bálványos 
Zita, Deli Anna Zoé, Iván Eszter, Kertész 
József, Nagy Ivett Leila, Román Lili, Tiba 
Emma, Futó Dorka, Kun Jázmin, Sztancsik 
Mátyás, Veilandics Vendel, Flór Levente, 
Both Emília Viktória, Juhász Enikő, Szabó 
Matej,  Szommer András, Tisch Adrienn, 
Riezing Réka, Hartman Ákos Balázs, Borka 
Zsombor, Kiss Hanna, Rajcsány Gréta, Lein 
Liliána Réka, Szommer Péter, Varga Péter, 
Baranyák Dávid János, Bognár Lilla Viktória, 
Domán Dóra, Kaszap-Nagy Emma, Kovács 
Zsófia, Sayah Hani, Bokodi Szilvia.

Az évfolyam tanulója díjat az ötödikesek 
közül Both Emília Viktória, a hatodikosoknál 
Riezing Réka, a hetedik évfolyamon Kiss 
Hanna, a végzősöknél Kaszap-Nagy Emma 
vehette át.

A Művészeti Iskola kitűnő tanulói voltak: 
Kószás Levente, Németh Vivien, Spitzer 
Abigél, Sziklai Luca, Szilicsán Botond, Futó 
Máté, Jordán Dávid, Lakatos Raul, Sayah 
Nadine, Spilman Enikő, Vona Éva Viktória, 
Jordán Bence, Kószás Balázs, Krupánszki 
Gréta, Krüpl Adrienn, Kun Jázmin, Laki Lili, 
Szabó Matej, Sztancsik Mátyás, Timár Han-
na, Balázs Rita Bianka, Buda Péter, Domán 
Dóra, Hujber Dorina Mirella, Kámán Kitti, 
Koródi Lili Jázmin, Kószás Viktor, Pfiszterer 
Éva, Pokornyi Tímea, Sztancsik Márton, Végh 
Viktória, Nagy Bíborka.

Az énekkarban nyújtott teljesítményéért 
oklevél elismerésben részesült Baumgarten 
Rita, Kovács Csenge, Kovács Zoé, Míg Csen-
ge, Erdélyi-Horváth Illangó, Timár Hanna, 
Aradi Emese, Bálványos Zita, Tanácsi Nóra, 
Szabó Emma Lilien, Palkó Alexandra, Budai-
Kurcz Edvárd, Koródi Izabella, Baumgarten 
Julianna Lili, Krupánszki Gréta, Tóth Jázmin 
Nóra, Tóth Zoé, Pulai Kitti, Eigner Dzsesszika, 
Árgyelán Bettina, Szekeres Katalin Réka.

A 2019-ben ballagó végzősök által, a 
felső tagozaton legjobb a tanulmányi 
eredményt elérő osztály számára alapított 
Vándorserleget idén Soósné Trencsényi 
Terézia „csapata”, az 5.a hódította el 4,49-
es átlaggal.




