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Magyarországon németek, 
Németországban magyarok voltak…

101 gyertya emlékeztetett január 19-én, a 
Magyarországi Németek Elhurcolásának 
és Elűzetésének Emléknapján a környei 
Római Katolikus Templomban arra a 101 
német ajkú családra, akiket 1947 au-
gusztusában szakítottak el családjaiktól, 
szeretett szülőföldjüktől és telepítettek ki 
a faluból. A 101-dik gyertyát Drächsler 
István, egykori Környéről kitelepítettet 
gyújtotta lángra.

A z Országgyűlés 2013-ban hatá-
rozatban ítélte el a kisemmizést 
elszenvedő magyarországi német 

közösség emberi jogokat súlyosan sértő, 
igazságtalan elhurcolását és elűzetését, és 
tette meg január 19-ét a meghurcoltatásuk 
emléknapjává.

Útba esett jövet-menet…
A fiatalok talán már nem, de az idősebbek közül ki ne emlékezne 
a takarék méhecskéjére? Dédszüleink leginkább a párnahuzat-
ba, a matracba vagy egyszerűen csak a kredenc hátsó részébe 
rejtették a pénzt, és eszükbe sem jutott bankba tenni. Amikor az 
utánuk következő generáció új rejtekhelyet keresett az összespó-
rolt, megtakarított pénznek, már más megoldások is felmerültek: 
például a faodú, vagy a Takarékszövetkezet. Faodúba persze 
csak akkor tudtuk eldugni a pénzt, ha nem döngicsélt arra a 
Takarékszövetkezet éber méhecskéje, aki egyből a bankba 
irányított a köteg Bartók-ezressel együtt – évtizedekig toborzott 
a retró reklám, és valóban az ország rengeteg pontján volt igaz, 
hogy „útba esik jövet-menet a Takarékszövetkezet.”

A Környe és Vidéke Takarékszövetkezet sikertörténelmet írt, 
ám mielőtt keserű szájízzel idéznénk a fénykort, érdemes 
időben még korábbra tekinteni feljegyzések és a Környei 

Híd összegzései alapján.
A Környei Hitelszövetkezet a falusiak közül elsőként alakult meg 

1887-ben, első elnöke és alapítója Koch Antal plébános volt, aki 
akkor egy esztendeje szolgált a faluban, és a híveinek lelki gon-
dozása mellett a szociális helyzetük javítását is fontosnak tartotta. 
A hitelszövetkezet megszervezésében Láng Antal főjegyző és 
Kisfaludy Mihály kántortanító volt a segítségére, Környén kívül 
Kecskéd és Vértessomló hitelügyei is idetartoztak. A fő tevékenység 
betétgyűjtés, kölcsön-kihelyezés volt, valamint fogyasztási osztály 
is állt a lakosság rendelkezésére. Õ 2. oldal

Õ 3. oldal
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Útba esett jövet-menet…
…folytatás az első oldalról.

1917-ben – amíg a hatóságok nem tudták 
biztosítani a közellátását – a Környei Hitel-
szövetkezet fogyasztási osztálya látta el a 
falu lakosságát liszttel, ruhával, lábbelivel. 
A kenyérliszt jobb elosztása érdekében az 
országban elsőként Környén vezették be 
a lisztjegyet. A hitelszövetkezet 1937-ben 
ünnepelte fennállásának 50. évforduló-
ját, ekkor építette az Alkotmány u. 7. sz. 
alatt a székházát is, homlokzatán díszítő 
elemként, pénzintézeti jelképként a kap-
tárral, méhecskével. Abban az időben 
az elnök Kisfaludy Mihály nyugalmazott 
igazgató-tanító volt, a könyvelő Kurucz 
János kántor tanító, segédkönyvelő 
Encz Ferenc községi írnok, a pénztáros  
Szommer János kisgazda, a felügyelő 
bizot tság elnöke Láng Antal jegyző. 
A szövetkezet üzletrésztőkéje 25 ezer 
pengőre rúgott, a tartalékai, különféle 
alapjai, valamint saját központi üzletrészei 
meghaladták a 22 ezer pengőt. Korabeli 
tudósítások szerint számottevő összeget 
áldoztak jótékony és kulturális célokra. 
A hitelszövetkezet a II. világháború után 
szűnt meg, az épületét egy ideig az iskola 
használta, majd 1984-től ott alakították ki 
a telefonközpontot.

Majdnem másfél évtizeddel később, 
1958. szeptember 3-án hozták létre a Kör-
nye és Vidéke Takarékszövetkezet meg-
alakulását előkészítő 36 fős bizottságot, a 
szeptember 15-én tartott alakuló közgyű-
lés idejére már 135-en írták alá a belépési 
nyilatkozatot, s váltottak összesen 13 600 
forint értékben részjegyet. Egy feljegyzés 
szerint a korábbi hitelszövetkezet és a 
később a Környe és Vidéke Takarékszö-
vetkezet sikeres munkálkodása is igazol-
ta azt a tényt, hogy a környei lakosság 
életében mindig meghatározó szerep 
jutott a pénzintézeti szerződésnek.

Az 1958-as megalakulását követően 
még nem volt hivatali helyisége a szö-
vetkezetnek, a földműves szövetkezet 
1960-ban adott bérbe az Alkotmány u. 
6. sz. alatt a számukra egy 2×4 méteres 
helyiséget, melyben Ködmön Károly és 
Bartossik Pálné látta el a faladatokat 
főállásban. A szövetkezet működési terü-
lete Környe mellett Kecskédre, Kömlődre, 
Vértessomlóra és Várgesztesre is kiterjedt.

Eleinte nehezítette a szervezést, hogy 
a II. világháború alatt és után elszen-
vedett veszteségek miatt csökkent a 
lakosság bizalma a pénzintézetek iránt, 
de a dolgozók, tisztségviselők és aktívabb 
tagok házról-házra járva győzték meg az 
újabb és újabb tagokat, és lassacskán 
előkerültek a szalmazsákokban, szekré-
nyekben gyűjtögetett forintok. Ma már 
megmosolyogtató, de abban az időben 
a bizalom megszerzése érdekében a 
takarékszövetkezetnél lehetett könyvet, 
hanglemezt, autóbuszjegyet vásárolni és 
befizetni a szenet is.

három bankcsoport tulajdonosai ap-
portálják banki részesedésüket a közös 
holdingtársaságba: eszerint a magyar 
állam, mint a Budapest Bank tulajdono-
sa a Corvinus Nemzetközi Befektetés Zrt. 
révén 30,35 százalékos, az MKB tulajdo-
nosai 31,96 százalékos, az MTB Takarék-
szövetkezeti Bank tulajdonosai pedig 
37,69 százalékos részesedést szereznek 
a nemzetközi és hazai tanácsadók rész-
vételével 744 milliárd forintra értékelt 
társaságban. 

A Takarékbank honlapján jelenleg a 
fúziós hírek között ez olvasható: Ezúton tá-
jékoztatjuk, hogy 2023. április 30-án egye-
sül a Magyar Bankholding két tagbankja, 
az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 
A két kereskedelmi bank egyesülése 
során a Takarékbank beolvad az MKB 
Bankba, így általános jogutódja az MKB 
Bank lesz. A létrejövő egyesült bank 2023. 
május 1-től MBH Bank Nyrt. néven folytatja 
működését.

Csakhogy ez az információ a környeieket 
már egyáltalán nem érinti. Helyben leg-
alábbis nem… Érintette viszont igencsak 
érzékenyen az a döntés, mellyel ez év 

januárjában szembesültek: majdnem 65 
esztendő után Takarékszövetkezet nélkül 
maradtak Környén.

Wéber Ferencné is értetlenül áll a 
történtek előtt, és amikor beszélgettünk, 
többször hangsúlyozta: meggyőződése, 
hogy a tulajdonosi szemléletváltás áll 
a háttérben. A valamikori (nevezzük 
békebelinek) takarékszövetkezetek 
nem voltak „csak” nyereségérdekeltek, 
fontos céljuk volt a lakosság teljes körű 
kiszolgálása is. Előfordult, hogy akadt 
kirendeltség, ami valamelyik évben 
veszteséggel zárt, de nem zártuk be, 
mert tudtuk, hogy következő évben ismét 
nyereségessé válhat és az emberek nem 
maradhattak pénzügyi ellátás és fiók 
nélkül. Abban is biztos vagyok, hogy a 
környei kirendeltség még a „pannonos 
időszakában” is nyereséget termelt.  
A magánszemélyek számla állománya, 
a betétállománya és a hitelállománya 
mindig is messze kiemelkedett a falusi 
egységek között megyei szinten, nem 
szólva a vállalkozói körről – mesélte, 
s hozzátette, hogy a vállalkozói réteg 
akkor kezdett „elpártolni”, amikor megje-

lent a működésükben a központi bürok-
rácia, és – például – egy hitelügyintézés 
a korábbi ügymenettől eltérően heteket 
vett igénybe. Nálunk a „lányok” minden-
kit személyesen ismertek, és segítettek 
az ügyfeleknek ügyeik intézésében, 
még olyanra is akadt példa, hogy szó 
szerint egyedi, személyre szabott betét 
és hitelkonstrukciót alakítottunk ki, ha 
azzal tudtunk segíteni. A központosítással 
mindez elveszett, de számomra akkor is 
érthetetlen, megmagyarázhatatlan ez a 
lépés… pontosabban a „szuperbankkal” 
és a szemléletváltással megmagyaráz-
ható – tette hozzá.  

A döntést tehát meghozta a tulajdo-
nosi kör, ellene tenni nem lehet. Az ATM 
„kegyesen” maradt. Mind gyakrabban 
üresen… vagy, üzemen kívül… A környeiek 
(és leszármazottaik) pedig, akik annak 
idején részjegy tulajdonosként érezték 
a magukénak a takarékszövetkezetet, 
most tehetetlenül, dohogva teszik fel a 
kérdést: a lépés vajon milyen érdekeket 
szolgált? A több mint 4800 környeiét 
biztosan nem…  

Salamon Gyöngyi  

Magyarországon németek, Német-
országban magyarok voltak…
…folytatás az első oldalról.

A magyarországi németek elűzetése 1946. 
január 19-én kezdődött, amikor az elüldö-

zött német lakosokat szállító első vonat-
szerelvény elindult Budaörsről Németor-
szág irányába. A második világháború 
végén, valamint az azt követő időszakban 
a kollektív bűnösség igaztalan vádja és 
elve alapján hurcoltak el kényszermun-

kára a Szovjetunióba, illetve telepítettek 
erőszakkal vissza Németországba több 
mint kétszázezer német nemzetiségű ma-
gyar állampolgárt. Ez a nap az elűzöttek 
emléke előtt tiszteleg.

Az igazi sikertörténet 1960-ban indult 
meg, a környei takarékszövetkezet érte el 
elsőként a megyében a félmilliós betét-
állományt, amiért az országos szövetség 
5 ezer forintos jutalomban részesítette, 
ebből vásárolták az első írógépüket.

A Dolgozók Lapjában sorra jelentek 
meg a fejlődésről szóló hírek, 1969 janu-
árjában például az új, saját tulajdonú 
irodaház megépüléséről, amely az egyre 
növekvő forgalom miatt vált szükséges-
sé, márciusban pedig arról tudósított a 
lap, hogy az évzáró közgyűlésen hozott 
határozat alapján a mintegy 10 millió 
forintot kitevő részjegy utáni részesedést 
felajánlották a székház környezetének 
parkosítására.

A szövetkezet közben betétgyűjtő pénz-
tárat nyitott Kömlődön, Vértesszőlősön, 
Vértessomlón, Várgesztesen, de a gazda-
ságtalan működés miatt a vértesszőlősi 
kivételével bezárták őket. A 80-as évek 
elején Környén, Kecskéden, Vértesszőlő-
sön működött kirendeltség, majd 1984-
ben, pénzügyminisztériumi engedéllyel, 
az országban elsőként nyithatott városi 
kirendeltséget Tatabánya-Kertvárosban. 
A nyitás feltétele legalább 100 tag és 100 
ezer forint részjegyállomány volt, tehát a 
dolgozók és tisztségviselők ismét csata-
sorba álltak és járták a város utcáit olyan 
sikerrel, hogy 1987-ig négy kirendeltséget 
is nyithattak Tatabányán: Kertváros után 
Bánhidán, Dózsakertben és a Gaál la-
kótelepen.

1989-től megkezdődött a számítógé-
pes adatfeldolgozás, s bár szigorították 
a takarékszövetkezetekre vonatkozó 
szabályokat, új lehetőségek is adódtak 
a hitelezés területén elsősorban az épít-
kezések, vállalkozások finanszírozásában. 
Az ügyfélkör és forgalom folyamatosan 
nőtt, ezért a takarékszövetkezet is folya-
matosan építkezett, korszerűsítette a 
saját tulajdonú épületeit, technikáját, 
biztonsági berendezéseit, miközben 

megőrizte szövetkezeti jellegét, mint az 
ország valamennyi Takarékszövetkezete, 
kizárólagosan magyar tulajdonú szövet-
kezeti hitelintézetként. 

A 2008-as év jelentős változást hozott 
az pénzintézet életében, hiszen hosszú 
előkészületi munka után július elsejé-
vel Környe-Bokod Takarékszövetkezet 
néven egyesült a Bokod és Vidéke 
Takarékszövetkezettel. Kirendeltségei-
nek száma 11-re emelkedett. 2008-ban 
a Takarékossági Világnap tiszteletére 
megrendezett országos ünnepségen 
Takarékszövetkezeti Érdemérmet kap-
tak, 2013-ban pedig a falu önkormány-
zata a Környe-Bokod Takarékszövetkezet 
képviselőjének, Wéber Ferencnének a 
pénzintézet színvonalas és eredményes 
működéséért a Környe Községért Díjat  
adományozta.

Attól az évtől – mondhatni – felgyorsul-
tak az események. Egy 2013-as jogszabá-
lyi változás miatti szigorítások következ-
ményeként, továbblépési lehetőségként 
felmerült az egyesülés gondolata, ezért 
2015-ben a részjegyeket részvényekké 
alakították, és beolvadtak a Pannon 
Takarék Bankba. Akkor még több ko-
rábbi részjegy tulajdonos hű maradt, 
ám 2019 őszén, amikor immáron „a vidék 
bankjaként” fémjelzett Takarékbankká 
„avanzsáltak”, valamennyien kiléptek. 
Abban az időben már szinte hetente 
érkeztek különböző településekről a saj-
tóhírek, hogy tömegével zárja be fiókjait 
a „vidék bankja” a falvakban.

A portfolio.hu a 2020-as év top 10 szto-
rija között hozta a „szuperbank sztorit”: 
május 15-én a Takarék Csoport és az MKB 
Bank, május 26-án pedig a Budapest 
Bank nyilvánította ki fúziós elképzelését, 
és bejelentették az e célból létrehozott 
Magyar Bankholding Zrt. közös megala-
pítását. Október 30-án megszületett a 
megállapodás a leendő „szuperbank” 
tulajdonosi arányairól, és arról, hogy a 

Õ következő oldal
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Kedves környeiek!
Azt gondoljuk, büszkék lehetünk rá, 
hogy a Magyarországi Németek 
Elhurcolásának és Elűzetésének Em-
léknapján Környe lehetett az országos 
megemlékezés helyszíne. 

A rendezvény előkészítése, lebonyolí-
tása igen nagy és sokrétű összefogást 
igényelt, hogy január 19-én méltó kör-
nyezetben, méltó körülmények között és 
méltón emlékezhessünk.

A társzervező önkormányzatok nevé-
ben köszönjük Eck Józsefnének, Dörner 
Istvánnénak, Orlovits Tímeának az ízletes 
sváb sütemények elkészítését, hálás 
köszönet a polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak, a Környe Római Katolikus Plébá-
niának, a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, Varga Sándornak 
és munkatársainak, a Művelődési Ház 
kollektívájának, a Stúdium Étteremnek, 
valamint mindenkinek, aki segítette a 
program létrejöttét, megvalósítását.

Egyben köszönjük a környeiek türel-
mét, megértését a megemlékezéshez 
kapcsolódó időszakos forgalomkorlá-
tozás miatt.

Beke László polgármester

Tirhold Kármen elnök

Az idei országos megemlékezés helyszíne 
a Magyarországi Németek Elhurcolásá-
nak és Elűzetésének Emléknapján Környe 
volt, a templomot zsúfolásig megtöltötték 
az emlékezők, a hívek, köztük az ország, a 
vármegye és Környe méltóságai. 

A Spányi Antal, a Székesfehérvári 
Egyházmegye megyéspüspöke által 
főcelebrált szentmise előtt Beke László 
polgármester köszöntötte a megjelen-
teket a templomban, melyet Ybl Miklós 
tervei alapján építettek újra. Ybl Miklós 
édesanyjától németül tanulta az első 
szavakat, de mindig is magyarnak tar-
totta magát és életműve, a ránk hagyott 
épített örökség a legjobb bizonyíték a 
hitvallására, melyet magyarsága mellett 
tett le – hangzott el a polgármestertől, aki 
így folytatta: ha nem is ilyen látványosan, 
de ugyanilyen szorgalommal, alaposság-
gal építették országunkat, tették termővé 
a megműveletlen földeket, virágoztatták 
fel településeinket azok a németajkú hon-
fitársaink is, akiket a második világháború 
befejezése után nem sokkal statáriális jel-
leggel kényszerítettek otthonuk, szülőföld-
jük elhagyására. Ma rájuk emlékezünk, az 
ő sorstragédiájukra, arra az embertelen 
döntésre, amely elszakította őket gyöke-
reiktől és új életre kényszerítette őket egy 
számukra idegen földön. Ez a tragédia 
nem csak az elűzötteknek volt kimondha-
tatlanul fájdalmas, hazánk is mérhetetlen 
veszteséget szenvedett. Ezért is nagyon 
fontos emlékeznünk és emlékeztetnünk.

A szentmisén Spányi Antal püspök is 
arra hívta fel a figyelmet, hogy köteles-
ségünk az ártatlan áldozatokra való em-
lékezés, mert a nekik járó tisztelet mellett 
fontos, hogy élettörténetük komoly üzene-
tet hordoz számunkra: emlékeznünk kell 
azokra, akiket valami őrületes gyűlölettől 
vezérelve deportáltak, elhurcoltak. Olyan 
embereket, akik évszázadokon keresztül 
magyar földön éltek és magyarnak tud-
ták magukat, hoztak egy bizonyos kultú-
rát, de ezt az országos építették, szerették 
és szolgálták. Emlékezzünk azokra, akiket 
internáltak, és persze minden üldözöttre 
és minden szenvedőre. Az emlékezés 
nemcsak a részvétünket mutatja, hanem 
tanít bennünket arra, az embernek dolga, 
hogy résen legyen. A püspök azt is hang-
súlyozta: feladatunk és felelősségünk 
a további tragédiák megelőzése mai 
társadalmunkban. 

A szentmisét követően Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Ritter Imre német nemzetiségi 
képviselő, az Országgyűlés Magyarorszá-
gi Nemzetiségek Bizottságának elnöke, 
valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkára tartott emlékező 
beszédet. 

77 év… Már ennyi ideje cipelik a Közép-
Kelet-Európában élő német nemzetiségű-
ek a II. világháború győztes nagyhatal-
mainak kegyetlen döntését, a kitelepítés 

A doni hősökre emlékeztünk 
A Doni katasztrófában elhunyt áldozato-
kért ajánlotta fel Visnyei László plébános 
a január 15-ei szentmise áldozatát a 
környei katolikus templomban, majd a 
templomkertben lévő Hősi Emlékműnél 
a Német Nemzetiségi Dalkör szívszorító 
katonadallal tisztelgett a hősök előtt.

A 80 évvel ezelőt ti borzalmakat 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, a 
képviselő-testület Kulturális, Okta-

tási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának 
tagja idézte fel: 1943. január 12-én indult 
meg a doni áttörés, a II. világháborúnak 
a magyarok számára egyik legtöbb ál-
dozatot követelő csatája. 80 évvel ezelőtt 
az elégtelenül felszerelt, leharcolt, fáradt 
magyar csapatok nem tudták feltartóz-
tatni a minden tekintetben túlerőben lévő 
szovjet hadsereget. A január 12-én kezdődő 
urivi áttörés volt az első napja a hadsereg 
kálváriájának, amely pár hét alatt felmor-
zsolódva, 100-120 ezer embert veszítve 
tudott csak visszavonulni. A Don mellől 
mindössze nagyjából 60 ezer katona tért 
haza. A Don-kanyar tragédiája az áldoza-
tok, sok-sok tízezer magyar, köztük környei 
család tragédiája is volt – fogalmazott, 
majd a jelenlévőktől azt kérte, hogy mind-
annyian emlékezzünk a magyar hősökre, 
akik azóta is idegen földben nyugszanak, 
emlékezzünk a magyar katonák hősiessé-
gére, a környei katonák hősiességére, akik 
esküjükhöz híven kilátástalan küzdelmüket 
vívták a többszörös túlerővel szemben. 

80 esztendővel ezelőtt Környén hide-
gebb volt a tél. Hó födte a községet. Túl a 
karácsonyon és a békés disznóvágásokon 

a családok várták a csaknem 2000 kilo-
méterre lévő szeretteikről a híreket. Tudták, 
hogy a 2. magyar hadsereg döntő ütkö-
zetre készül. Még akkor is, amikor hallották, 
hogy január 12-én az ütközetben sokan 
odavesztek reménykedtek. Minden család 
abban reménykedett, hogy az ő fia, az ő 
gyermeke, apja, párja, testvére túlélte és 
haza fog jönni. Feszülten várták az anyák 
a frontról érkező lapokat. Az ütközetet túlélő 
katonákat azonban tovább tizedelte a -35 
fokos fagy, az éhínség, és a hadifogság. 
Kevesen tértek vissza. Akik hazajöttek is 
sok esetben betegen élték le hátralévő 
éveiket.  Volt, akinek az egészségét az átélt 
fizikai trauma nyomorította meg, másokat 
gyötört az is, hogy a szocializmus  évtize-
deiben gyanakodva tekintettek rájuk. Nem 
lehetett az átélt traumákról sem beszélni, 
sem az elhunytakra nyilvánosan emlékezni 
– folytatta a tragikus események felidézését  
Nt. Börzsönyi Kornélia lelkipásztor, hangsú-
lyozva az emlékezés fontosságát: mi, ma 
élők, gyermekek, unokák, dédunokák lete-
hetjük az emlékezés virágait. Megkereshet-
jük szeretteink neveit. Megmutathatjuk azt 
gyermekeinknek. Nyíltan beszélhetünk a 
jelenleg is zajló háború kapcsán arról, hogy 
mit éltek át őseink. Fontos, hogy beszéljünk 
róla. Fontos, hogy családjaink átélt sebeit 
gyógyítsuk ezzel is! A lelkipásztor saját fáj-
dalmas emlékeiről is szólt: amikor készültem 
erre a szolgálatra családon belül mi is be-
szélgettünk arról, hogyan is élte túl dédi azt, 
hogy ott maradt a 11-9-7 éves lánygyerme-
kekkel a sok művelendő földdel segítség 
nélkül. Dédnagyapa ugyan hazatért, de 
soha többet nem volt egészséges, maga is 

segítségre és ápolásra szorult élete végéig. 
Isten adott erőt ezeknek az asszonyoknak 
kitartani, míg a fronton volt a férj. Ő adott 
erőt a gyermekek neveléséhez, a földek 
műveléséhez, a hazatértek ápolásához, 
a gyász elhordozásához… – hangzott el a 
prédikációban, melyet ezekkel a gondo-
latokkal zárt: ne csak az ide felrótt nevekre 
emlékezzünk. Emlékezzünk azokra is, akik 
hátvédként tartották feladott leveleikkel 
és csomagjaikkal a messzi távolban élők 
lelkében a hitet, erőt és reményt. Emlé-
kezzünk azokra az asszonyokra is, akiknek 
Isten erőt adott a gyász elhordozásában, 
gyermekeik felnevelésében. Bennünket 
ma élőket is figyelmeztet Isten igéje, hogy 
úgy jó, ha az ő szavát komolyan vesszük, és 
nem engedünk abból semmit sem leesni.  
Akarjunk Istennel szövetséget kötni, tőle 
vezetést kérni és elfogadni. Így áldja meg 
az Úr mai visszatekintésünket. Azok porát – 
bárhol nyugszanak is – akik előre mentek 
és nála pihennek. 

A Hősi Emlékműnél az áldozatok előtt 
tisztelegve az önkormányzat nevében  
Pákozdi Ferenc alpolgármester, Vadász 
Éva, a Kulturális, Oktatási, Sport és Nem-
zetiségi Bizottságának elnöke, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviseleté-
ben Tirhold Kármen elnök és Wéber István, 
a Környei Németek Baráti Köre és Kultúr-
egyesülete részéről Dörner István elnök és 
Kerecsényi József elnökhelyettes, valamint 
a Környe Római Katolikus Plébánia képvi-
seletében Visnyei László plébános helyezte 
el a kegyelet virágait, a jelenlévők az örök 
emlékezés mécseseit, majd a megemlé-
kezés zárásaként az Il Silenzió csendült fel.

fájó emlékét. Percek alatt összedobált 
holmik, kettészakított családok, életek… 
Sokaknak kellett feladniuk addigi életüket 
és szembenézniük a bizonytalannal, az 
ismeretlen messzeséggel, távol otthonuk-
tól. Amit akkor kitelepítésnek neveztek, 
az valójában a Magyarországi németek 
deportálása, kifosztása és elűzése volt! 
Megfosztották őket a házuktól, és meg-
fosztották őket a hazájuktól. Korábbi 
életükből annyit vihettek magukkal Né-
metország porig bombázott városaiba, 
amennyi egy 30 kilogrammos batyuba 
belefért. Hetvenhét évvel ezelőtt egy 
kitelepítésnek álcázott deportálás zajlott 
le Magyarországon és Európa számos 
országában, köztük a Felvidéken is. 
Összességében elmondható, hogy 1946 
és 1948 között több mint 200 ezer sváb 
kényszerült elhagyni Magyarországot. 
Azoknak a sváb embereknek, akik az or-
szágba érkezésüktől kezdve építették az 
országot, azt az országot, melyet előtte a 
törökök több nemzedéken átívelő kifosztó 
és népirtó tevékenységükkel soha nem 
látott pusztasággá változtattak… Érdemes 
megnézni a településeket, melyekről a 
kitelepítések megindultak: mind virágzó 
falvak és kisvárosok voltak… Kemény mun-
kával virágzó közösségeket hoztak létre, 
majd jött a dekrétum – hangzott el Tirhold  
Kármentől, akinek családját szintén érin-
tette a fájdalom: 1947. augusztus 27-én a 
papa a bánhidai erőműben dolgozott. 
Aznap Gyuri bácsi érte ment és értesítette 
a kitelepítésről. Az akciót a katonaság 
hajtotta végre. A kitelepített családok 
mindössze 30 kilogramm poggyászt vi-
hettek magukkal. Késő este indult a vonat 
Alsógallára, onnan pedig Pestre. Itt szerel-
vényeket csatoltak hozzájuk és felvidéki 
kitelepítettekkel is találkoztak. Brno-Prága 
vasútvonalon mennek. Decinnél lépik 
át a cseh-német határt. A megérkezést 
követően a kitelepítet t családfőkkel 
aláírattattak egy nyilatkozatot, melyben 
lemondanak magyar állampolgárságuk-
ról. Nagypapa ezt először megtagadta, 
hiszen magyarnak vallotta magát. Végül 
azonban engedni kellett, mert különben 
megvonták volna a család élelmiszer-
ellátását. Magyarországon németek, 
Németországban magyarok voltak… 

1947 augusz tusának vége felé a 
környeiek talán titokban reménykedtek: 
esetleg elkerül minket a tragédia. Beta-
karítottuk a termést, készülhetünk a télre. 
De augusztus 27-én mégis bekövetkezett 
az, ami másfél éve rettegésben tartotta 
őket is, és százezernyi németet egyaránt. 
Hiába bíztak abban, hogy az őrület, ami 
1946. január 19-én elindult, talán csillapo-
dik. Gondolhatták, talán a döntéshozók 
megváltoztatják gonosz elképzelésüket. 
Talán a nagyhatalmak végre kiállnak 
az ártatlan emberek mellett, és megálljt 
parancsolnak az embertelen elűzetés-
nek. De az emberiség újabb tömegei-
nek csalódnia kellett – kezdte emlékező 

beszédét Soltész Miklós államtitkár, aki 
kiemelte: a gonosz sokszor az áldozatokat 
tette felelőssé az elkövetett gazságaiért. 
Így váltak bűnbakká a közép-európai, 
velük együtt a magyarországi németek 
is. Hiába szenvedték meg ők is a II. világ-
háborút és az ország megszállását. A kol-
lektív bűnösséget arra a félmillió, hazáját, 
nemzetét szerető, szorgalmas és hűséges 
honfitársunkra mondták ki, akik mit sem 
tehettek a korábbi évek történéseiért.

A Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős államtit-
kára zárásul így fogalmazott: köszönet 
a környei, a dunántúli, a Buda környéki, 
észak-magyarországi, szatmári, baranyai 
és tolnai, valamint az alföldi sváboknak, 
németeknek, hogy az elkövetett bűnök 
és pusztítások ellenére ma is a nemzetet 
erősítik. Köszönet a magyarországi néme-
teknek, hogy a mindennapokban, így a 
templomaikban, iskoláikban, kulturális 
rendezvényeiken, önkormányzataikban 
fel merik vállalni a nemzetiséghez való 
tartozásukat!

A Magyarországi Németek Elhurco-
lásának és Elűzetésének Emléknapja 
alkalmából Környén szervezett országos 
megemlékezés a vasútállomás melletti 
Kitelepítési Emlékműnél zárult, ahol a 
Német Nemzetiségi Dalkör Környe közre-
működése mellett helyezték el az állami, 
vármegyei, települési, nemzetiségi, egy-
házi vezetők a kegyelet koszorúit.
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hírei

Az 5. évfolyam január 9-én a Jászai Mari 
Színházban nézte meg a soron következő 
bérletes előadását, a Wéber Anikó könyvé-
ből készült Az osztály vesztese című darabot.

Január 11-én adtak számot a művészeti 
iskola grafika tanszakos tanulói félévi vizs-
gájukon. Soltész László tanár úr tanítványai 
az első félévben tanult technikák felhaszná-
lásával készíthették el alkotásaikat.

Január 12-én a néptánc tanszak tanulói 
vizsgáztak. Január 26-án pedig Jakab 
András bácsi és Kelemen Petra Piroska 
néni néptáncos családi délutánt szerve-
zett a szülők, az érdeklődők részére, ahol 
a csoportok bemutatói után táncházzal, 
kézműves foglakozásokkal szereztek vidám 
perceket a sok-sok vendégnek. Köszönjük 
a szülőktől kapott finomságokat, sütemé-
nyeket.

Január 18-án 8. évfolyamos tanulókat vitt 
Borbélyné Grebely Éva tanárnő az oroszlá-
nyi Hamvas Béla Gimnáziumba rendhagyó 
kémia órára. 

Január 19-én  énekkarosok klubdél-
utánt rendeztek  az iskolai tankonyhában. 
Az összejövetel apropója az volt, hogy 
Környe Község Önkormányzata karácsony-
kor megjutalmazta a csoportot a községi 
rendezvényeken való színvonalas szerep-
léséért, amiért nagyon büszke és hálás  
a csoport. Vezetőjük, Szelőczei Ferencné 
Anita néni pizzasütéssel, chipsszel, min-
denféle finomsággal vendégelte meg a 
csoportot. Nagyon jó hangulatban telt 
a délután, amíg sültek a finom falatok, 

énekléssel, illetve just dance tánccal  ün-
nepeltek.

Január 21-én a középiskolába készülő 
nyolcadikosaink közül 23-an vettek részt a 
központi írásbeli felvételi vizsgákon. Mind-
nyájan szépen helytálltak, többen közülük 
kimagasló eredményt értek el. A felvételi 
jelentkezés folyamata február 22-én zárul 
majd le. 

Január 27-én kiosztottuk a félévi bizo-
nyítványokat.

Január 31-én és február 1-jén lezajlottak 
a félévi szülői értekezletek.

Február 3-án az 1-2. évfolyamos gyere-
keket látta vendégül Pekár Zita néni, az 
óvoda vezetője, az általuk szervezett Maci 
hét alkalmából létrehozott Maci kiállításon. 
Zita néni nagy szeretettel fogadott minket, 
beszélgetett a gyerekekkel a medvékről, 
szokásaikról, fajtáikról. Majd körbevezetett 
minket a kiállításon.

Február elején Kupi Bendegúz 8. a osz-
tályos tanulónk az Atlétikai Magyar Bajnok-
ságon U16-os korcsoportban ötösugrásban 
3. helyezést, 60 méteres gátfutásban 8. 
helyezést ért el.

Február 6-án tisztasági vizsgálatot tartot-
tak a védőnők, majd iskola fogorvosi szűrés 
volt iskolánkban.

A TSE Baskettball tatai kosáregyesület 
szervezésében Nagy Róbert tanár úr vezet  
kosáredzéseket iskolánkban már 3 éve.  
Az U11-es Regionális Bajnokságban cso-
portelsők lettek, és így feljebb kerültek 
a táblán. A csapat tagjai: Wéber Hunor, 

Baracskai Lia, Kolozsvári Boglárka, Lipót 
Csenge, Krüpl Adrienn, Riezing Bence, 
Juhász Gergő, Kószás Balázs, Tiba András, 
Gyalogos Dorián, Uher Dávid, Móra Milán.

Előzetesek 

Február 21-én a tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel a művészeti tagozat néptáncosai 
Farsangoló programot szerveznek, ahol 
hagyományos farsangi népszokásokat 
mutatnak be.

Februárban és március elején iskolaor-
vosi és védőnői szűrések lesznek az alsó, 
illetve a felső tagozaton is.

Március 1-jén a 8. évfolyam tanulmányi 
kiránduláson vesz részt Budapesten a Terror 
Háza Múzeumban.

Március 7-én, 16 órakor tartjuk az óvodá-
ban a leendő első osztályosok szüleinek 
bemutatkozó, ismerkedő beszélgetésünket, 
ahol az érdeklődők megismerhetik iskolánk 
programját és a szeptemberben első osz-
tályt indító tanító néniket.

Március 14-én tartjuk március 15-i ün-
nepségünket, melyet hagyományosan a 
hetedik évfolyam tanulói készítenek osz-
tályfőnökeik vezetésével. Az ünnepséget 
majd a néptánc tagozatosok és az énekkar 
színesíti.

Március 14-én délelőtt ünnepre hangoló 
feladatokkal, rejtvényekkel készülünk QR 
kódos játékunkkal a felső tagozatosok 
részére.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Beszámoló a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2022-es évéről

Egyesületünk számára a tavalyi év min-
den korábbit meghaladóan nevezhető 
sikeresnek: megvalósultak a tervezett 
beszerzések, fejlesztések, gyakorlatok, 
képzések, de a mindennapi szolgálattel-
jesítés is közel 1000 órával múlta felül a 
korábbi éveket. 

T avaly polgárőreink 8100 órát teljesí-
tettek szolgálatban, ebből 1100 órát 
rendőrrel közösen (ilyen esemény a 

rendezvénybiztosítás és a közlekedési és 
közbiztonsági anomáliák elhárítása), önálló 
szolgálatteljesítés során 4500 órát, valamint 
külterületen 2500 órát teljesítettünk. Önkén-
tes tűzoltóink 2022-ben 53 riasztást kaptak, 
ebből 33 esetben műszaki mentésre, 20 al-
kalommal pedig tűzesetre. 41-szer Környén, 
ötször Kömlődön, háromszor Tatabányán, 
egy – egy alkalommal pedig Kecskéden, 
Oroszlányon, Héregen és Vértesszőlősön 
kérték a segítségünket. 

A hivatásos és önkormányzati tűzoltók 
közreműködése nélkül 97-szer avatkoz-
tunk be a Turul Mentőcsoport tagjaként. 
A teljesség igénye nélkül az év fontosabb 
eseményei, amelyeken egyesületünk 
részt vett: Nyitott szertárkapuk napja, a 
megyei Szent Flórián nap, a hagyomá-
nyos Mikulás napi prevenció, valamint a 

helyi önkormányzati és civil társadalmi 
és kulturális események, rendezvények. 
A tavalyi év során a megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság szervezésében 
helyismereti foglalkozáson és szituációs 
gyakorlaton vettünk részt a Környe-Tatabá-
nya Ipari Parkban, valamint az Oroszlányi 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
jóvoltából 2 környei vállalkozásnál. Egye-
sületünk 2 tagja sikeresen elvégezte a 40 
órás tűzoltó alaptanfolyamot, valamint 
10 fő a munkahelyi elsősegélynyújtó kép-
zést és az év során 6 polgárőr vett részt 
továbbképzéseken a megyei Polgárőr 
Szövetség szervezésében. A legkiemelke-
dőbb beszerzések: 10 garnitúra polgárőr 
formaruha, minden tag számára beszer-
zett egyen póló, 4 garnitúra teljes tűzoltó 
védőruházat, valamint 5 fő számára a 
sisakcsere és pótlás. Tűzoltási és műszaki 
mentési eszközök közül sisak és kárhely 
lámpákat, viharkár felszámolás eszközeit 
és egyéni védőeszközöket, valamint tömlő-
ket szereztünk be. Az eszközök nagy részét 
a tavaly Ausztriából megvásárolt Steyr 
típusú gépjárműfecskendőre málháztuk 
fel, mely a már technikában elavult, 
40 éves Mercedes-Benz típust váltotta.  
A korona-vírus világjárvány okozta korlá-
tozások lecsengésével újra visszahívtuk 

a mindennapi feladatellátásba a 14-18 
éves fiatalokat, akik 2022-ben már 4 fővel 
növelték az egyesület taglétszámát. Tagja-
ink havonta átlagosan 50 óra társadalmi 
órát, egyesületünk pedig havi szinten 700 
órát teljesít. Elmondhatjuk magunkról, 
hogy a 12 éves egyesületünk a vármegye 
legfiatalabb átlagéletkorral rendelkező, 
egyben a legaktívabb polgárőr és ön-
kéntes tűzoltó egyesületei közé tartozik. 
Az idei évben szeretnénk folytatni a tűz-
oltó védőruházat, védőcsizmák és egyéb 
műszaki mentőképességet javító eszközök 
beszerzését. A tervek között szerepel a 3 
éve átvett Volkswagen Amarok műszaki 
mentő szerré alakítása, valamint a 2 éve 
pályázott árvízvédelmi utánfutó végleges 
málházásának befejezése.

Köszönöm, a működési területünkön élő 
állampolgároknak a feladatunkat érintő 
együttműködést, nem utolsó sorban a 
bizalmat! Köszönöm Magyarország Kor-
mányának, Környe Község Önkormányza-
tának, a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnak, a Komárom-Eszter-
gom Vármegyei Polgárőr Szövetségnek, 
valamint a gazdasági szervezeteknek és 
magánszemélyeknek az egyesületünk mű-
ködéséhez nyújtott pénzügyi támogatását!

Popovics Milán elnök

NEMZETI ÜNNEP
Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja a falu polgárait

NEMZETI ÜNNEPÜNK, 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója, március 15-e alkalmából 

rendezett ünnepségekre. 

A környebányai Hősi Emlékműnél március 15-én 16.00 órakor helyezzük 
el a kegyelet virágait. A környei programok 17.00 órakor ökumenikus 
istentisztelettel kezdődnek a Római Katolikus Templomban, majd vár-
hatóan 17.45-től a Művelődési Házban folytatódnak.

A Művelődési Házban köszöntőt mond Beke László polgármester, műsort 
ad a Tardoskeddi Férfikar és a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai. 
A megemlékezés a gyertyás átvonulást követően hagyományosan 
koszorúzással, mécsesek elhelyezésével zárul a Kegyeleti Parkban.

A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját 
tisztelettel hívja és várja a megemlékezésekre!

Közmeghallgatás 
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, 
valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe képvise-
lő-testülete értesíti a lakosságot, 
hogy március 6-án hétfőn, 16.00 
órától a polgármesteri hivatalban 
közmeghallgatást (nemzetiségi 
közmeghallgatás: 1. sz. terem, 
önkormányzati közmeghallgatás: 
Horváth Miklós terem), 17.00 órától 
a Művelődési Házban falugyűlést 
tart, melyre tisztelettel várja az 
érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hang-
zik el a tavalyi évben elvégzett 
feladatokról, az idei tervekről, 
valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke is 
beszámol az elmúlt esztendőben 
végzett munkáról.

Családi napot rendeztek a néptáncosok
Január 26-án (két év kihagyással) újra 
családi napot rendezett a Szivárvány Tánc-
együttes és a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola művészeti tagozata. 

A nap folyamán a néptánc tagozat 
minden korosztálya bemutatkoz-
hatott a szép számban megjelent 

szülők, érdeklődők előtt. Az egyenként 
húsz perces órarészletben néhány játékot, 
feladatot mutattak be a csoportok, mely-
nek segítségével betekintést nyerhettek a 
nézők, hogy zajlanak a táncórák. Aki végig 
követte az órákat, azt is láthatta, milyen 
lépcsőfokokon járnak végig a gyerekek 
az előképzőtől az alapfok 6. évfolyamig. 
Utóbbiak zárták a bemutatók sorát, közülük kilencen alapvizsgát tesznek júniusban. 

A bemutatók alatt a táncteremben Kovácsné Vass Ágnes vezetésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, majd a 
nap lezárásaként élőzenés moldvai táncházban mulathattak együtt a szülők, gyerekek és a Szivárvány családjának legidősebb tán-
cosai, akik januártól a Sardó Táncegyüttes nevet viselik. A táncházat Jakab András vezette, Szabó Krisztina, Papp Ferenc és Maknics 
Márton szolgáltatták a muzsikát. A felnőtt csapat lányai Piroska néni vezetésével napközben töltöttkáposztát főztek, melyet a táncház 
alatt tálaltak föl, mint házigazdák. A receptet Kelemen Petra Piroska gyűjtötte Erdélyben, mezőségi szakmai útjain. A Vízöntők és Sardó 
Táncegyüttesek táncosai február 25-én közös produkciót mutatnak be Tatabányán, a „Megyei Tánczfórum” programjában, melyet 
16.00 órai kezdettel tartanak a Vértes Agorájában.

Jakab András
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

ZSOMBOLYAI MÁRIA, 
Oroszlányban élő festőművész 

alkotásai tekinthetők meg
a környei Művelődési Házban március 31-éig  
hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között,  

valamint rendezvényekhez igazodóan. 

Köszönöm, amit látok…

A „Köszönöm, amit látok” című, a művész 52. önálló kiállítása több mint 
negyven olaj- és akvarellfestményt, selyemképet tár a látogató elé az alkotó 
mottója, Szentgyörgyi Albert gondolatainak jegyében: „Uram, azzal dicsér-
lek, hogy szebbé teszem a teremtés rám eső zugát, hogy fénnyel, meleggel, 
jóakarattal és örömmel töltöm meg világomat.”

„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:

80 esztendős

Dr. Pálos Péter (február 17.) 
Zombai  Istvánné  sz. Józsa Zsuzsanna (február 17.)

75 esztendős

Kiss Jánosné  sz. Rácz Mária (február 1.) 
Popovics Jánosné  sz. Kubica Ilona (február 6.) 
Varga Mártonné  sz. Földes Margit (február 27.)

70 esztendős

Hegedűs Mihályné  sz. Czinczki Gyöngyi (február 5.)
Virágh Istvánné  sz. Karvalics Márta Mária (február 5.)

Wéber Ferenc (február 11.) 
Imre Ferencné  sz. Szatai Julianna (február 18.) 

Törzsök Károly (február 25.)

További jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk az ünnepelteknek!

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

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük: 

Rácz Arnold és Szvitacs Fanni 
kislányát Nellit,

Pétervári László és dr. Verő Nikoletta 
kislányát Lorettát,

Bagó Attila és Jakab Zsuzsa 
kisfiát Lázárt.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

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

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!

Maradjon helyben az 1 százalék! 
Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!  

Az 1 százalékos felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, 
adószáma, címe itt tekinthető meg:

„Értetek, NebulókÉrt!” AlApítváNy

2851 Környe, Beloiannisz u. 1. 
Adószám: 18607932-1-11

GyÉmáNt kempo SporteGyeSület

2851 Környe, Petőfi Sándor utca 5.  
Adószám: 18515743-1-11

körNyei NÉmetek bAráti köre ÉS  
kultúreGyeSülete közhASzNú eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18603756-1-11

háromkirályok AlApítváNy

2851 Környe, Alkotmány u. 11. 
Adószám: 19144830-1-11

körNye óvodáS  
GyermekeiÉrt AlApítváNy

2851 Környe, Alkotmány u. 5. 
Adószám: 18614330-1-11

körNye SporteGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 19890634-1-11

körNyei horGáSz eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18608524-1-11

körNyei polGárőr ÉS  
öNkÉNteS tűzoltó eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18399460-1-11

SzivárváNy táNceGyütteS

2851 Környe, Alkotmány u. 2.  
Adószám: 18603921-1-11
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Ismét kiemelkedő részvétel
Az elmúlt évben júliusban érkeztek a 
legtöbben, 44-en véradásra Környén, 
így – mondhatni – igencsak magasnak 
bizonyult az idei első véradás részvétele, 
hiszen január 27-én 52-szer nyílt a Műve-
lődési Ház ajtaja.

B ár a járvány miatti korlátozások 
már országszerte megszűntek, 
a véradásra vonatkozó óvintéz-

kedések nem, így a donorokat ezúttal 
is részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, 
testhőmérséklet mérés fogadta, saját 
használatú tollat biztosítottak, a Vörös-
kereszt Környei Alapszervezete pedig 
hagyományosan a csokoládé, üdítő 
mellett többféle, édes és sós, előrecso-
magolt péksüteménnyel mondott kö-
szönetet az önkéntesek számára. Már 
a délután fél 1-es „kapunyitáskor” érez-
hető volt, hogy a korábbiaknál több véradóra számíthatnak, hiszen a statisztikában szépen gyűltek a nevek, s nem csupán 
a faluból, hanem környékbeli településekről is: összesen 13 olyan véradó érkezett, aki nem Környén él, közülük ketten először 
nyújtották a karjukat.  A vöröskeresztes aktivisták tehát két elsőalkalmas donort is köszönthettek, Oroszlányból Susán Martint, 
valamint Tatáról Salamon Ádámot.

Hagyományteremtő, viharos sikerű disznóvágás
Első alkalommal szervezett hagyomány-
őrző disznóvágást Környén a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat február 
4-én, és az időjárás alaposan feladta a 
leckét a szorgoskodó férfiaknak, asszo-
nyoknak: nem csupán a 250 kilós hízóval 
és feldolgozásával, de a viharos széllel 
is meg kellett küzdeniük, ami majdnem 
mindent vitt, ami az útjába akadt.

A hatalmas üstökben egy ideig a 
Közösségi és Tájház udvarán várt 
forrásra a víz, de végül beköltöz-

tették őket a pajtába, és később a toros 
káposzta alatt is rendre elaludt a gáz-
láng, mígnem ezt az akadályt is sikeresen 
legyőzték a szervezők. A Nógrád megyei 
Vizslás polgármestere a legutóbbi falu-
megújítási konferencián tett ígéretet egy 
hagyományos sparhelt beszerzésére, az 
ajándéknak most igazán nagy hasznát 
vették a főzés során. 

A tekintélyes méretű jószágot haj-
nalban Kolozsvári József bökte meg, 
majd szállította a Tájházba, ahol 7.00 
órakor meg is kezdődhetett a feldol-
gozása: a nemzetiségi önkormányzat 
és a Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete tagjai előbb forrázták, 
majd levakarták a szőrét, utána követ-
kezett a perzselés, „mosdatás” és végső 
tisztázás kefével, végül pedig sváb 

hagyományok szerint rémfára húzták, 
és hasították ketté.

Mindeközben természetesen szorgos-
kodtak az asszonyok is, akik süteményekkel 
is készültek, hájas lekvárost (a nap folya-
mán a Horthy Istvánné által sütött hájas 
„közfelkiáltással” elnyerte a legfinomabb 
címet), töpörtyűs pogácsát, sörkiflit, kakaós 
kalácsot kínáltak, s ahogy az lenni szokott, 
dolgoztak a férfikéz alá. Mellette készítették 
elő a majdani disznótoros falatok alap-
anyagait, no meg sütötték a hagymás 
vért és reszteltmájat reggelire; volt olyan 
vendég, aki kifejezetten ezekért érkezett a 
korai órákban, délidőben pedig visszatért 
az ebédért. Az embert próbáló szél okozta, 
előre nem tervezett nehézségek ellenére 
igen jól haladtak a munkálatok, fél 10-
kor már a kolbászt töltötték a férfiak, az 
orjaleveshez főtt a disznófej, az asszonyok 
pedig fűszerezték a friss, pecsenyének való 
hússzeleteket.

Mindez az előkészítésnek volt köszön-
hető, hiszen – mint Tirhold Kármen elnök 
elmondta – csapatokra osztották a már 
összeszokott munkás „kezeket”. Minden 
étel elkészítésének folyamatát, ízesítését 
egy ember felügyelte, így nem fordulha-
tott elő, hogy (például) kétszer is sózzák 
a levest.  

Az evés nem mehet az ivás rovására! 
– hangzott el többször is a nap folyamán 

a humoros intelem, ami végül alaptalan-
nak bizonyult, hiszen kiderült, hogy mind-
kettő békében megfér egymás mellett, 
legfőképp, ha disznóvágásról van szó.  
A programot „védőitallal”, azaz pálinká-
val támogatta Méri János és Török Mihály, 
a Stúdium Étterem pedig forralt borral, 
forró csokoládéval.

„Jó ebédhez szólt a nóta” 12.00 órától 
a három hónapja alakult Schemlinger 
Musikanten bicskei, héregi, környei, 
várgesztesi fiatal zenésztehetségeinek 
köszönhetően, akik első alkalommal 
léptek a nagyérdemű elé sváb muzsiká-
jukkal, és teremtettek a hideg ellenére 
melengető hangulatot.

Egy ideig aggódtak a szervezők, hogy 
a rendkívül kellemetlen időjárás miatt 
nem maradnak-e távol a vendégek, de 
egyre többen érkeztek, s nem csupán 
Környéről. Végül nagyjából 300 adag 
ételt fogyasztottak el, vagy vittek haza 
ételhordóban. 

Délidőre 40 liter orjaleves készült el, 
amit díjtalanul kínáltak a szervezők. 
Mellette 15 kiló pecsenye, 70 kilónyi 
kolbász sült le, 20 kiló savanyú káposztá-
ból, börkéből, húsos gombócból készült 
a sváb káposzta, a retro rántott húsos 
szendvicseket nem győzték pótolni, és 
ínycsiklandóan illatozott a sváb csülök, 
a kolbászhússal töltött tüskepecsenye, 

s kicsivel később már a mintegy 40 kiló 
véres, májas hurka is.

Két vindőre való zsír sült ki, amit a követ-
kező programján, a február 11-ei tollfosz-
táson kínált a nemzetiségi önkormányzat 
friss kenyérrel, lila hagymával.

A szervező Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe elnöke, Tirhold Kármen 
ezúton fejezi ki köszönetét a tudósításban 
nem említet t valamennyi segítőnek, 
támogatónak! Sándor Józsefnek, Vizslás 
polgármesterének, Csáki Csabának, a 

polgármesteri hivatal dolgozóinak, a 
képviselőtársaknak, a baráti kör tagja-
inak, a barátoknak, s mindenkinek, aki 
rész vett a szervezésben, előkészítésben, 
és a rendezvényen is kitartóan segített a 
cudar időjárás ellenére.



Jegyek február 20-ától vásárolhatók 3500 Ft-os áron, 
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 2500 Ft-ért hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 

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

Március 24-én (péntek) 

19.00 órától a környei  

Művelődési Házban. 


