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1,5 milliárdos beruházás a Transintertop Kft-nél
Önerőből és banki hitelből valósult meg 
az a 1,5 milliárd forintos beruházás a 
Környén működő Transintertop Kft-nél, 
melyet február 2-án adtak át ünnepélyes 
keretek között. 

A z új logisztikai raktár elkészültével 
a társaság tárolóhely kapacitása 
5 ezer négyzetméterrel bővült, így 

jelenleg már 15 ezer négyzetméter raktár-
területtel rendelkeznek, mellyel a régióban 
található cégek igényeit kívánják magas 
szinten kiszolgálni.

Az átadó ünnepségnek és a nemzeti 
színű szalag átvágásának az esős, zord 
időjárás miatt az a hideg, meleg ételeket 
kínáló bisztró biztosított helyszínt, amely 
szintén a beruházás részeként valósult 
meg a most kialakított üzemanyagkút és 
hídmérleg szomszédságában.

Az eseményen Selmeczi Attila ügyvezető 
– visszatekintve a nemzetközi szállítmá-
nyozási feladatok ellátására két évtizede 
alakult társaság múltjára – elmondta, hogy 
a 2004 óta saját tulajdonú telephelyük ki-
emelkedően jó lokalizációval rendelkezik, 
hiszen a Tatabányai Ipari Park és az M1 
autópálya közvetlen közelében található. 
Jelenleg 150 darab vontatóval Nyugat-Eu-
rópa térségeit látják el, a pótkocsik száma 
mára 180 darabra emelkedett, melyek 
biztosítják partnereik részére az optimális, 
speciális rakodási igényeket.

2004-ben bővítettek raktározási szolgál-
tatással, telephelyükön átrakóállomást is 
működtetnek, 2012-ben pedig saját szervizt 
és autómosót helyeztek üzembe, amelyek 
tovább emelik szolgáltatásaik minőségé-
nek színvonalát.

Az új logisztikai raktár kapcsán elhang-
zott, hogy igen modern technológiával 
rendelkezik, az ügyfelek részére a webes 
készlet nyilvántartást/követést/ellenőrzést 
is lehetővé teszi, a naprakész informáci-
ók, adatok tehát garantáltak a részükre. 
A betárolt áruk biztonsága érdekében 
riasztórendszert és megfigyelő kamerákat 
telepítettek, és sprinkler, azaz beépített 
tűzvédelmi rendszer is működik.

A fejlesztés a munkaerő létszámát 35 
fővel növelte, így a társaság jelenleg 
már 300 embernek biztosít megélhetést 
a régió területéről, melyért Beke László 
polgármester külön kifejezte örömét, 
elismerését és gratulációját. Egy tele-
pülés életében minden egyes avató 
ünnepség öröm, de még nagyobb akkor, 

amikor nem az önkormányzat hoz létre 
valamit, hanem az itt élők, legyen az egy 
vállalkozás. Ők teremtenek számunkra 
alapot és mutatják meg, hogy ez egy 
élő, fejlődő település. És az is nagyon jó 
érzés számomra, hogy mindezt nem az 
Ipari Parkban mondhatom el, hanem itt, 
Környe területén – fogalmazott, hangsú-
lyozva, hogy az ipari parki adóforintok 
először 2013-ban haladták meg csupán 
a környei vállalkozások adóbefizetését. 
Környén több mint 400 vállalkozás műkö-
dik, s közülük kiemelkedik a Transintertop 
Kft., amely Bokodról érkezett ide. Környe 
elhelyezkedése, infrastruktúrája kiváló, s 
akik észreveszik ezeket a lehetőségeket, 
képesek a fejlődésre – hangzot t el a 
polgármestertől.

Ongán és Tardoskedden is kiválóan szerepeltek a környei pálinkák
Az év első hónapjában két pálinka-
versenyen is megmérették magukat 
környei gazdák, és egyiken sem vallottak 
kudarcot. Haász József és Méri János a 
Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen 
volt érdekelt, ez utóbbi gazda és Török Mi-
hály pedig a Tardoskeddi Pálinkabarátok 
Találkozóján adott ízelítőt – szó szerint – a 
kiváló környei pálinkákból.

I smét rekordszámú nevezés érkezett az 
Ongai Kulturális Egyesület által szer-
vezett Quintessence (IX.) Pálinka- és 

Párlatversenyre, melyen Magyarorszá-
gon kívül Románia, Szerbia és Bulgária 
is képviseltette magát a gazdák révén. 
A 162 településről származó, 311 gazda 
által nevezett 1755 mintából végül 1739 
pálinka és párlat került a szakértő zsűri 

elé, amely január közepén értékelt Ongán.  
A két környei gazda a magán és bérfőze-
tett kategóriában volt érdekelt, ebben a 
zsűri az 1326 mintából végül 850-et talált 
minősítésre érdemesnek: 197 arany okle-
velet kapott (23,2%), ezüst oklevelet 342 
(40,2%), míg bronz oklevelet 311 (36,6%) 
pálinka és párlat. 
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Ongán és Tardoskedden is kiválóan  
szerepeltek a környei pálinkák
…folytatás az első oldalról

A környeiek az igen szigorú pontozási rend-
szerben is kiválóan helytálltak, hiszen Haász 
József Érdi Bőtermője ezüst oklevelet nyert 
el, Méri János pedig két ezüstminősítést 
gyűjtött be Irsai Olivér, valamint Debreceni 
Bőtermő pálinkájával.

Ötödik alkalommal rendezték meg 
januárban Környe testvértelepülésén a 
Tardoskeddi Pálinkabarátok Találkozóját, 
ahol az eredményhirdetést követően a ven-
déglátók élcelődve meg is jegyezték: nem 
szabad a környeieket meghívni, mert sorra 
begyűjtik a legelőkelőbb helyezéseket.

A versenyre öt kategóriában 48-an ne-
veztek 75 pálinkával, a mintákat a négyfős 
szakmai zsűri mellett a közönség is értékel-
te. Az „Alma – Körte” kategóriában végül 
környei „küzdelem” alakult ki az első helyért, 
melyet Török Mihály nyert el a 49 pontos, arany minősítésű Pirosbélű Vilmoskörtéjével Méri János 48 pontos, szintén arany minősítésű 
Vilmoskörtéje elől. Török Mihály Meggy párlatával is kategóriagyőzelmet aratott, de falubeli „riválisának” is sikerült begyűjtenie két 
további arany minősítést Irsai Olivér és Debreceni Bőtermő meggyével.

Elhunyt Buják Vince
Január 19-én véget ért Buják Vince fafa-
ragó, a Magyar Kultúra Lovagjának földi 
pályafutása. 

A lkotásaival a múltat, a jelent és a 
jövőt kötötte össze. Környe testvér-
településének hagyományőrzője 

a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesz-
tése területén kifejtett magas színvonalú, 
áldozatos munkájáért tavaly augusztus 
20-án vehette át községünkben a „Part-
nerkapcsolatok díjat”. Vince bácsi az Élő 
Hagyományok Polgári Társulás tagjaival 
a kezdetektől színesítette a Nemzetiségi 
és Sörfesztivál kézműves utcáját, lelkesen, 
szívvel lélekkel osztotta meg az érdeklő-
dőkkel a hagyományos kézműves mes-
terségek titkait. Faragásaival egyedivé és 

emlékezetessé tette anyatelepülését az 
odalátogatók számára. 10 évvel ezelőtt 
ő készítette el azt az emléktáblát, mely 
a két település közti par tnerkapcso-
lati megállapodásának állít emléket.  
E mellett már számos fafaragást készített 
Környe számára is. 2017-ben a kitelepítés 
70. évfordulójára készített egy emlékosz-
lopot, valamint Környe és Tardoskedd 
10 éves partnerkapcsolati jubileumára, 
melyet augusztus 18-án ünnepeltek a 
felvidéki településen a partnerek, és 
az aradi vértanúk mártírhalálának 168. 
évfordulóján, a református temetőben 
felavatott kopjafa is az ő keze munkáját 
dicséri. 

Nyugodjon békében! Alkotásai örökre 
megőrzik az emlékezetünkben.

A doni hősökre emlékeztünk 
A Doni katasztrófában elhunyt 
áldozatokért ajánlotta fel Bedy 
Sándor plébános a január 14-ei 
szentmise áldozatát a környei 
katolikus templomban. A mise 
során elhangzott, hogy a harc 
mezején az imádságban találtak 
vigasztalást, még akkor is, ha azt 
fázva, remegve imádkozták. És 
akik betegen, sebesülten haza-
tértek, azoknak is az imádság volt 
minden támaszuk...

A misét követően a temp-
lomker t ben lévő Hő s i 
Emlékműnél Vadász Éva, 

a képviselő - testület Kul turál is , 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottságának elnöke idézte fel 
a borzalmakat: a második ma-
gyar hadsereg 1942/43-as hősies 
küzdelmét a Szovjetunióbeli Don 
folyó partján, amely mindörök-
re tör ténelmünk része marad.  
A szövetséges német és magyar hadve-
zetés az elhasználódott, nem megfelelő 
felszerelést nem pótolta, téli ruha nem 
érkezet t megfelelő mennyiségben.. .  
Az orosz tél beköszöntével a hiányosságok 
egyre súlyosabb problémákat okoztak... 
Akkor és ott, olyan körülmények között, 
rendkívüli hősiességnek számított, hogy 
az erős fagyban, a kimerült és rosszul 
felszerelt magyar katonák szembeszálltak 
a sokszoros túlerőben lévő oroszokkal. 
Elveszett mintegy 100-120 ezer ember, 
mindössze körülbelül 60 ezer katona tért 
haza. A Don-kanyar tragédiája nem csak 
az áldozatok, de sok-sok tízezer magyar, 
köztük környei családok tragédiája is 
volt – fogalmazott az elnök, majd a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
előadásában, fájdalmas katonadalban 

elevenedett meg a lelkek harctéri gyötrel-
me: Nevemet hiába mondod, könnyedet 
hiába ontod, harcok mezején, valahol te 
tőled távol, ott ahol senki sem gyászol, ott 
halok meg én. Nem lesz egy tenyérnyi 
föld sem, puszta síromon, elesett katonák 
teste lesz a vánkosom... 

A kincskeresés mindig is foglalkoztatta az 
embert. Bizonyos értelemben az egész éle-
tét kincskereséssel tölti. A „kincsek” között 
vannak kézzel fogható és szellemi értékek. 
Aztán eljön a pillanat, és azt látjuk, hogy 
a korábban csillogó-villogó gazdagság 
megkopott, lom vált belőle – hangzott el 
Nagy Péter igehirdetésében. A tiszteletes 
hangsúlyozta, hogy a kincs Isten országa 
maga, az evangélium, miszerint úgy sze-
rette Isten ezt a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte... Azoknak a hősöknek mi 

számított igazi kincsnek? Ott a sárban, 
fagyban, hóban, miféle kincset kerestek, 
gyűjtöttek? – tette fel a kérdést, a választ 
így fogalmazva meg: a szabadság kincsét, 
a függetlenség kincsét, a szeretet kincsét, 
hogy onnan hazatérve szeretteiket újra 
magukhoz szoríthassák és hálát adjanak 
Istennek, hogy megsegítette, megtartotta 
őket szeretetében!

A Hősi Emlékműnél az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester és 
Pákozdi Ferenc alpolgármester, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviseleté-
ben Tirhold Kármen elnök és Erl Péter képvi-
selő, valamint pártok, szervezetek képviselői 
helyezték el a kegyelet virágait, majd a 
jelenlévők az örök emlékezés mécseseit. 
A megemlékezés zárásaként az Il Silenzió 
csendült fel a hősök tiszteletére.

Festett vallomások
Szem-Lélek címmel nyílt kiállítás Megyei 
Erzsébet és Ballabás János, nyergesújfa-
lui festőművészek alkotásaiból a környei 
Művelődési Házban. A két művész nagyon 
szereti a szép tájakat, a kis falukat, szép kis 
utcákat, régi kis házakat – mindezt hűen 
tükrözi az a 94 festmény, amely emlékeket 
idéz, szépséget láttat, vall...

S zem-Lélek – az intézmény minden 
eddiginél leggazdagabb festmény-
számú tárlatának címe egyben szó-

játék is, utal a szemléletre, a két alkotó lát-
tatásának különbözőségére, és magában 
hordozza a lelküket is, hiszen – mint ahogy 
Henry Ward Beecher is fogalmazott – min-
den művész saját lelkébe mártja ecsetét, 
és saját szívét viszi vászonra. 

A nyergesújfalui Kernstok Kör tagjai olaj, 
akril, akvarell, pasztell, tempera, gyűrt pa-
píron vegyes technikával, kedves gesztus-
ként ez alkalomra több, a faluról is készített 
alkotásokkal mutatkoznak be Környén, 
melyhez rokoni szálak főzik. A festmények 
között például a református templom is 
megtalálható, melyet még soha, egyetlen 
művész sem álmodott vászonra.

A képek pillanatnyi, mégis élettel teli 
mozdulatlanságát a megnyitón László 
Márta művészeti vezető felkészítésében 
egy kalocsai táncrend „törte meg” a Szi-
várvány Táncegyüttes tagjainak előadá-
sában, majd a kiállítást Szample Krisztina 
nyergesújfalui művésztanár ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe, ő is élve a cím-
ben rejlő szójáték lehetőségével: a tájkép 
szemléletes megfestéséhez szem kell...  
A táj megfestéséhez a szakmai tudás 
nem elég, mert akkor csak kezdetleges 
kis tanulmány születhet és nem műalko-
tás. Ahhoz természetesen a festészetet 

és tartalmat összekapcsoló lélek is kell.  
A szem a lélek tükre – a szem, a látás, 
maga az igazság, leleplez, megmutat, 
láttat, az emberi lélek jó és rossz jellemét 
tükrözi... A tájképfestő életében a vonalak, 
a tónusok, a formák, a színek a szerek, a 
táj szóra bírását, megfestését segítő eszkö-
zök. És ki bírja szóra a festőt? Hogy a lelke 
igazat mondjon? Hogy a kép jó legyen, 
hogy festői értelemben is igaz legyen, 
hogy festészete több legyen, mint felhőt-
len játék, hogy munkájának akár erkölcsi 
igazsága legyen? – tette fel a kérdést,  
a választ pedig így fogalmazta meg: a 
Táj! A táj bírja szóra a festőt! A tájban az 
Igazság, a tájban a vigasz, a tájban a 
Festő, a tájban az Ember. A táj adja abban  
a pillanatban a festő látását, a festő 
tudását, a táj adja lelkének a lüktetést, 

a hangulatot, a tempót, a táj összeolvad 
a Festővel és Emberrel, olyannyira, hogy 
mindketten megszűnnek létezni... és amikor 
két szín elkeveredik, amikor két minőség 
elkeveredik, a táj és a festő ember ösz-
szekeveredik, ott óhatatlanul megszületik 
egy harmadik minőség: a Kép. Ez a Tájkép, 
ami most már Él a vásznon! A szemünkkel 
látjuk, hogy lett lelke a képnek. Az a lélek, 
ami a festő szemén keresztül, általa láttatik 
nekünk, szemlélőknek.... a festő festve vall.... 
Megvallja lelkét, lelkének titkos üzeneteit...

Megyei Erzsébet és Ballabás János 
gyönyörű festett vallomásai, titkos üzene-
tei március 1-jéig várják a szépre vágyó 
szemlélőket a környei Művelődési Ház elő-
terében és nagytermében hétköznapokon 
10 és 17 óra között, hétvégén rendezvények 
ideje alatt.
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Mozgalmas félév a néptánc tanszak mögött
Öt tanulócsoportra való táncossal kezdő-
dött az idei tanév szeptemberben a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában, a néptánc szakra 
5-től 14 éves korig jelentkeztek a gyere-
kek, akik a tanévre szüreti felvonulással, 
játszóházzal hangolódtak, majd az Idősek 
Napján mutatkoztak be műsorukkal. 

O któber elején tanulmányi kirán-
duláson vettek részt Felvidéken, 
ellátogattak a pozsonyi Ifjú Szívek 

Táncszínház székházába, ahol nemcsak 
betekintést nyertek az ottani hivatásos 
táncosok napi feladataiba, de meg is 
táncoltatták őket a profik Hégli Dusán 
vezetésével. Közben nagy lelkesedéssel 
készültek az október 26-i kömlődi Perdülj 
ki! fesztiválra a legidősebbek, majd a „visz-
szahívásnak” eleget téve a 3-4. osztályos 
csoport tagjai novemberben táncházat 
tartot tak az ot tani középsúlyos beteg 
gyermekeknek, fiatal felnőtteknek.

A jeles napokról való megemlékezés ter-
mészetes a tanszakon tanuló gyermekek 
számára. A vásári szokásokkal a „Vegye-
vigye” vásárok alkalmával ismerkednek 
meg, a Márton napi szokásokat Liba 
nappal elevenítik fel, a Lucázás hagyo-
mányát pedig községi szinten negyed 
évszázada őrzik.

Karácsonyi készülődéshez hozzátartozott 
a néptáncos „kiskarácsony”, ahol csopor-
tonként várták a közelgő ünnepet, búcsúz-
tatták az óesztendőt, és az iskolai, községi 
ünnepségről sem hiányozhattak.

Az újév a művészeti tagozat közel húsz 
éves fennállása óta az első félévet záró 
csoportvizsgákkal, bemutató órákkal kez-
dődik. A nyílt órák célja felhívni a figyelmet 
a fejlesztés komplexitására, a néptánc 
oktatásban rejlő lehetőségekre, melyek 
közvetve nagymértékben segítik a tanulást 
is. Koordináló képesség, térérzék, kreativitás 

és tempóérzék, de még matematika is 
szükségeltetik a néptánchoz, hogy a zenei 
sorokra illeszkedjenek a mozgáskombiná-
ciók. Az improvizációs készség kialakulása 
a tanulási folyamat megkoronázása: elérni, 
hogy a táncos gyermek az elsajátított 
táncanyagot önállóan, szabadon tudja 
alkalmazni a tanórákon, s végül, de nem 
utolsó sorban az „életben”, a táncházak, 
táncos rendezvények alkalmával.

Az öt csoport félévi vizsgáját, bemutató-
ját végigtekintve közvetlenül megfigyelhe-
tő az a mozgásfejlődés, ami az évek alatt 
tetten érhető a jól felépített, s nem utolsó 
sorban egymásra épülő, helyi tantervben 
kidolgozott „spirális” tanmeneteknek kö-
szönhetően. A vizsgákon résztvevő szülők, 
pedagógusok, érdeklődők közvetlenül 
láthatják, miként válik a kezdeti kis csetlő-
botló apró talpak lelkes „ugrándozása”, a 
nagyobbak koordinált mozgásán keresz-
tül eljutva a végzős táncosok komplex 
tudásává.

A félévzáró gyakorlati vizsgákat január 
15-én a tagozat legidősebb csoportja 
kezdte, melynek tagjai többséggel hosz-
szú évek alatt egy csoportban tanulnak. 
Együtt alapozták meg jelenlegi tudásukat, 
több táncanyag birtokában magabizto-
san mutatták be, mit sikerült elsajátítani-
uk kitartó munkájuk során. Ízelítőt adtak 
felcsíki táncokból, kalocsai karikázót, 
csárdást, bodrogközi táncokat adtak elő, 
de nem maradhattak el a kedvenc mold-
vai koreográfiák sem. Ők a tanév végén 
a művészeti iskola hatodik évfolyamának 
elvégzésekor alapvizsgát tesznek nem-
csak gyakorlatból, de kötelező elméleti 
tantárgyukból, folklórismeretből is.

Január 18-án a fiatalabbak, a 3-4-5. 
osztályosok a tanévben tanult rábaközi 
játékokkal, polgári táncokkal, alap -
motívumok improvizálásával, s nem 
utolsó sorban kedvenc koreográfiáikkal, 

„kívánság” játékokkal örvendeztet ték 
meg a családtagokat, pedagógusokat.  
A csoport lelkesedése hatalmas, energiá-
ja kiapadhatatlan, amely a jövő oktatásá-
nak is nagy záloga lehet…

A kisiskolások vizsgájával folytatódott a 
néptánc tanszak félévzáró programsoro-
zata január 23-án. A módszertani bemu-
tatónak is felérő óra alkalmával pedagó-
gusuk, László Márta a mozgásfejlesztési 
lehetőségek tárházát mutatta be 6-8 éves 
gyermekek segítségével. A több mint 10 
éve bevezetett „Szökkenjünk, ugráljunk” 
program időközben helyi specialitásokkal 
bővült, különös tekintettel az eszközök vál-
tozatos használatára.

Az „Így Tedd  RÁ” módszer – melyet a 
gyermekek tulipános játéknak hívnak – 
számos ötlettel egészült ki alkalmazása 
során. Alternatív módszerek mellett nagy 
mozgás- és énekhang fejlesztési lehetősé-
gek kimeríthetetlen tárházát kínálják fel a 
népi játékok, amelyekre mindig, minden 
körülmény mellett időt kell szakítani. Ezt 
tették az előképző csoportokban tanuló 
„vackoros” óvodások is a vizsgák sorát zár-
va január 24-én. Önfeledt játék, vidám han-
gulat jellemezte bemutató órájukat a nagy 
létszámú közönség előtt. Hagyományosan 
Anna polkával nyitották meg kis „előadá-
sukat”, majd megmutatták mindazt, amit 
az elmúlt pár hónap alatt elsajátítottak. 
Mindezek után jólesően fogadták a szülők, 
nagyszülők tapsát az óvodavezető Pekár 
Zita dicsérő, bíztató szavait.

A félévzáró programsorozat családi 
délutánjának már második alkalommal 
adott otthont a Művelődési Ház, ahol ja-
nuár 19-én sorra gyülekeztek a gyermekek 
kézen fogva szüleikkel, egykori táncosok 
kisgyermekeikkel, sőt Oroszlányból is ér-
keztek meghívott csoportok a Hunyadi 
és a József Attila Általános Iskolákból.  
A Bütykölőben a gyerekek farsangi 

Az iskolában a testnevelés  
órákat Vadász Éva tanárnő 
nyugdíjazása kezdetétől,  
február 7-től Kláris Zoltán  

és Kálmán Tamás testnevelő 
tanárok és edzők látják el  
az 5-8. évfolyam érintett  

közösségeiben.

„Háziállatok  
az otthonunkban” 

Az Ökoiskola partner program ke-
retében az oroszlányi Hamvas Béla 
Gimnázium és a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és AMI rajzpályázatot 
hirdet. Szabadon választott techni-
kával készült pályaműveket várunk, 
amelyeken a lakásban vagy háztáji 
tartásban élő állatokat ábrázolnak A/3 
vagy A/4 méretben. Az alkotók korcso-
portjai: 1-4., 5-8., 9-10., 11-12. osztály.  
A rajz hátoldalán fel kell tüntetni: a kép 
címét, a szerző nevét, életkorát, felké-
szítő nevét. A pályamunkák leadhatók 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában 
2018. március 19. hétfő 16.00-ig Horti 
Károlyné tanárnőnél.

Nagy leszek…
 „Ha nagy leszek, meglátjátok,  

Sok jó dolgot kitalálok.”
(Gazdag Erzsi: Ha nagy leszek)

Iskolába készülő  
ovisoknak és szüleiknek

Február közepétől indul a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Vackor Óvoda 
partnerségi programja: Előzetesen 
az 1. és a 2. osztályok ellátogattak a 
Mackó kiállításra az Óvodába, talál-
koztak az óvónőikkel és barangoltak 
volt csoportszobáikban.

Partnerség tervezett tartalma

„Ismerkedjünk!” - foglalkozások az óvo-
dában: drámajáték, énekes körjátékos; 
angol és német nyelv; ügyesség, sport; 
mesebeli. A foglalkozások idején men-
tálhigiénés szakember tanító beszélget 
a szülőkkel, a foglalkozások után taní-
tókkal találkozhatnak a szülők. 

Vendégségbe megy az „iskola”  
– A mi, környei iskolánk…  

Bemutatkozunk a szülőknek.
Iskolai nyílt órák 

Leendő első osztályosok  
és szüleik vendégül látása

Macinap az oviban
Megannyi mackó futkározott, táncolt, ját-
szott, verselt február 2-án a Vackor Óvoda 
és Bölcsődében, ahol – szakítva a korábbi 
hagyományokkal – nem a csoportszobák-
ban külön-külön, hanem első alkalommal 
közösen tartottak Macinapot. Így a kicsik 
édes maci álarcot öltöttek, de mellettük 
az aula plüss bájos állatkákkal is megtelt, 
hiszen az intézmény a családok bevoná-
sával mackókiállítást is rendezett. Azon az 
állomáshelyen a kis vackorosok mackós 
énekeket, táncokat, verseket adtak elő 
társaiknak.

M erthogy a Macinapon az ap-
róságok forgószínpad szerűen 
járták végig a helyszíneket: a 

mackókiállítás mellett a tornateremben 
medvevadászat és játékos állat lábnyom-
kereső várta a gyerekeket, a terembe ter-
mészetesen a medve „barlangján” keresz-
tül vezetett az út. A harmadik helyszínen 
Venter Mihály és családja felajánlásaként 
mézet kóstoltak, és játékos formában 
ismerhették meg a medve más kedvenc 
eledeleit is, melyek közé – még az egé-
szen kicsik is tudták – bizony nem tartozik 
a hamburger. A program zárásaként az 
óvónénik „A két kicsi bocs meg a róka” 
című mese előadásával szórakoztatták 

a kicsiket, akik minden bizonnyal még 
sokáig mesélnek otthon a Macinapon 
szerzett élményeikről. S hogy miért épp 
február 2-a a Macinap? A néphit szerint 
akkor, gyertyaszentelő napján ébred fel 
először téli álmából a medve. Kijön a 
barlangjából, körülnéz, és ha süt a nap, 
meglátja az árnyékát, visszabújik még 40 
napra. Ha hideg, borús időt tapasztal, 

kinn marad, mert hamarosan érkezik a 
tavasz. A Vackor Óvoda és Bölcsődében 
mindig keresik, és találnak rá lehetőséget, 
hogy közös játékokkal, mesékkel, versek-
kel, időjósló rigmusokkal gazdagítsák a 
gyermekek sokoldalú tudását, hiszen a 
néphagyományokkal, néphittel kapcso-
latos ismeretek bővítése egyik fontos része 
az intézmény programjának. 

álarcot, viselet kiegészítő „kalárist” ké-
szí tetek, öt letes kis bohócokat gyár-
tot tak, gyöngyöt fűztek, és a farsangi 
csillámtetkózásnak is nagy sikere volt. 
Hasonló sikerrel tért vissza idén is a felvi-
déki Ekecsről érkezett Kuttyomfitty Társulat, 
azaz a Dobsa házaspár, amely ezúttal 
az Eltáncolt cipellőt adták elő maguk 
tervezte bábok segítségével, gyönyörű, 
ötletes díszletek között. A nézők „mesés 
utazást tehet tek a táncok világába, 
avagy táncos utazást a mesék világába”, 
ahogy azt az előadó művészek ígérték.  
A meséből megtudhattuk, hová jár min-
den éjjel a királylány, és hogyan küzd 
meg a tánc ördöge, Tancika és Jankó, a 
fortélyos suszterlegény a királylány kezéért. 
A fergeteges előadás „happy end-del”, 
azaz Jankó és a királylány lakodalmával 
végződött, melybe a társulat a nézőket is 
bevonta: együtt mulathatott, táncolhatta 
el a cipellőjét a színész, a táncos, a ven-
dég a világot jelentő deszkákon.

A családi délután megszervezéséhez, 
létrejöttéhez nyújtott segítségért László 
Márta ezúton fejezi ki köszönetét Gondek 
Katalin, Hajma Mihályné, Hörömpöli Tiborné, 
Sárosiné Rácz Gabriella, Viskovics Andrea, 
az oroszlányi Nagyné Gottfried Csilla, va-
lamint a Művelődési Ház munkatársai szá-
mára. A program megvalósulását Környe 
Község Önkormányzata, a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és AMI Néptánc tanszaka, 
a Szivárvány Táncegyüttes Egyesülete 
támogatta.
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Utazás meseországba
A környei utazókról nem lehet elmonda-
ni, hogy a világ könyvéből csak egyet-
len lapot olvasnak, hiszen egy évben 
legalább kétszer útra kelnek Európa 
valamelyik országába, szegletébe, hogy 
kicsit  kikapcsolódjanak, és bepillantást 
nyerjenek más nemezetek szokásaiba, 
megismerhessék a nevezetességeket, és 
elcsodálkozzanak azokon a tájakon, amit 
a természet pazarul megalkotott. 

A nnak ellenére, hogy sokan tartanak 
a téli utazástól az időjárás kiszámít-
hatatlansága miatt, a bátrabb, 

többségében nyugdíjas korú utazó bevál-
lalta, s advent 3. vasárnapjának hétvégé-
jén ismét egy jó kis csapat verődött össze, 
hogy elindulja-
nak Salzburgba 
és környékére. 
Kerecsényi Jó-
zsef által szer-
vezett és segít-
ségével létrejött 
ú t b a n  m o s t 
sem csalódha-
tott senki, hiszen 
már az előzetes 
beharangozó 
is sok szép lát-
n i va ló t  ígé r t . 
Bad Ischl felé 
robogva az au-
tópályán azért 
volt egy két órás 
dugóban része 
a  c sap a t nak 
e g y  b a l e s e t 
miatt, de jó tár-
saságban ha-
mar telik az idő, 
beszélgetéssel, 
zenehallgatás-
sal, olvasással. 
A hóval borított 
Bad Ischl cso-
dás kis város -
ában megállva végigjártuk a császári 
villát, visszarepülhettünk a monarchia 
idejébe, kicsit belebújva Ferenc József és 
Sissi szerepébe. És ha már Bad Ischliben 
jártunk, ki nem hagyhattuk megkóstolni az 
eredeti isler sütit a Zauner cukrászdában, 
ami mennyeien finom, és nem abban a 
formában született lekvárral kenve, ahogy 
mi megszoktuk, hanem egy titkos csoko-
ládés-tejszínes krémmel töltve álmodta 
meg Richard Kurth cukrászmester a múlt 
század ötvenes éveiben. Továbbutazva az 
Alpok hatalmas hegyeinek ölelésében a 
Wolfgangsee mentén érkezett meg a busz 
St. Wolfgangba, majd St. Gilgenben. Már 
az első megállónál ünnepi díszben öltöz-
tethette mindenki a lelkét felkészítve a ka-
rácsonyra, mert a legtöbb helyen mintha a 
mesében jártunk volna, annyi szépségben 
volt részünk. A szállás Gollingban egy ked-
ves kisváros még kedvesebb panziójában 

volt igazi osztrák „díszlettel”, vendégsze-
retettel. Aki már járt életében Salzburgba 
örömmel elevenítette fel a látottakat, aki 
pedig elsőre csodálkozott rá, bizonyára em-
lékezetébe zárta egy életre ezt a gyönyörű 
várost, ahol a szerelmeseknek lehetőséget 
adnak a folyón átívelő hídon az örök ösz-
szetartozás jelképét a lakatokat elhelyez-
ni, ahol az égbe merednek a hófödte 
hegycsúcsok körülölelve a várost, ahol 
Mozart született, ahol a barokk óvárosban 
tekintélyt parancsolóan emelkedik a gi-
gantikus dóm épülete. Tériszonyát leküzdve 
senki nem hagyhatta ki a Hohensalzburg 
várának megtekintését, ahova meredek 
fogaskerekű felvonó szállítja az utasokat.  
A vár vigyázó szemeivel őrzi a várost, ahon-

nan a várudvarból kitekintve a panoráma, 
a hóval borított hegyek látványa ámulat-
ba ejtő volt.  És ha Salzburg, akkor szinte 
kötelező az igazi, az eredeti Mozart-golyó 
kóstolása, vásárlása a négy Fürst cukrászda 
egyikében. Az eredeti ezüst-kék sztaniol 
papírba csomagoltnak köze nincs csak 
nevében a kereskedelmi forgalomban 
kaphatókkal. Feltalálója, megálmodója 
Paul Fürst 1891-ben Mozart halálának 100. 
évfordulója tiszteletére nevezte el a nagy 
mesterről Mozartkugelnek. Ez a mennyei 
édesség csak Salzburgban a Fürst család 
cukrászműhelyében készül kézzel, teljesen 
tartósítószer mentesen, és csakis a cuk-
rászdáikban Salzburgban beszerezhető.  
Az időjárástól sokan tartottak, de így vissza-
tekintve jobbat nem is kívánhattunk volna, 
hiszen még csak mínuszba sem ment át a 
hőmérő higanyszála, és a visszautazásunk 
előestéjén – bár már taposhattuk utunk 

során a havat – sokan kívánták, hogy de jó 
lenne hóesésre ébredni. Hát valaki odafent 
bizonyára szerette nagyon a csoportot, 
mert kívánság szerint reggelre Holle anyó 
úgy rázta a dunnáját, hogy kisgyerekként 
ámultunk a fehér lepellel borított alpesi 
városokon, falvakon átutazva, a fehérbe 
öltözött hegyormokat, fenyőfákat, tájat 
figyelve. A szűnni nem akaró hóesésben 
érkeztünk meg az Unesco világörökség 
részeként elismert és a kínaiak által egy 
az egyben lemásolt Hallstatt városkájába. 
Ennek a kis ékszerdoboznak a látványa 
hóval borítva is meseszép, s nyáron amikor 
a  vize visszatükrözi a gigantikus hegyeket, 
a hegyoldalban egymás fölé épített alpe-
si házakat, talán még csodásabb lehet.  

A hóesés elkísért 
az utolsó meg-
ál lóig S teyrig, 
ahol még min-
dig fokozhattuk 
a rácsodálkozá-
sunkat Ausztria 
páratlan szép-
ségű városaira.  
A rokokó stílus-
ban épült város-
háza, a belváros 
ódon, jellegze-
tes lakóházai, 
és az ámulat-
ba ejtő a város 
szélén tálható 
Christkindlwelt, 
egy 58 négy-
z e t m é t e r e s 
fa ragot t  bet -
lehemmel ,  és 
egy Cseh laka-
tos mester által 
készí tet t, több 
ezer figurából 
álló, elektroni -
kus, színházként 
mozgatott bet-
lehemmel is el-

kápráztatott. A hazafelé vezető pár száz 
kilométert már estébe nyúlóan tet tük 
meg, s eközben mindenki visszaidézhette 
a kirándulás mozzanatait: a kisvárosok 
adventi vásárainak mesés hangulatát, a 
szebbnél-szebb poharakban kapható fi-
nom puncsok, forralt borok fahéjas illatát, 
a sülkolbász ízét, a kávézók meghittségét, 
a csodálatos díszítéseket, az ízléses, sehol 
sem színesen hivalkodó, hanem mindig 
meleg sárga fényben pompázó utcák, 
terek látványát, a kovácsoltvas tartókban 
pattogó fahasábok melegséget adó tü-
zét,  a megszámlálhatatlan mécsestartók 
gyertyáinak lángjait, az út során látott 
sok-sok természeti, építészeti szépséget, 
és a jóízű beszélgetéseket egymással, és 
nem utolsósorban az osztrák mentalitást, 
precizitást, a „ráérünk beülni kávézni” 
látványát. 

Varga Katalin

Szabad a Téka! – egyre sikeresebb a könyvakció
Első alkalommal 2016-ban rendezett Sza-
bad a Téka! elnevezéssel jótékonysági 
könyv”vásárt” a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház és 
a Községi Könyvtár. A tékaprogram akkor 
három napig várta az érdeklődőket, de 
olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a 
szervezők tavaly már egy, idén pedig két 
hétig várták a könyvszeretőket naponta 
frissülő kínálattal.

T izenhat asztalon, nagyjából ezer-
hétszáz, különböző témájú könyv, 
kiadvány sorakozott elrendezve a Mű-

velődési Ház nagytermében új gazdákra 
várva január közepétől a végéig. Az első 
„Szabad a Tékát” egy jelentős darabszá-
mú könyvhagyaték indította útjára 2 éve, 
azóta pedig szinte folyamatosan érkeznek 
a felajánlások és könyvek a Művelődési 
Házba, így a kínálat egyre bővül, de nem-
csak évről-évre, hanem a program ideje 
alatt naponta is, hiszen ahogy böngésztek, 
válogattak az érdeklődők, és „csappant” 
a kínálat, a szervezők azonnal töltötték 
fel az asztalokat, hogy senkit se fogadjon 
foghíjas látvány. Ezt a „törzsvásárlók” is 
hamar megtapasztalták, sokan minden 
nap érkeztek és válogattak: szinte minden 
alkalommal sikerrel. Előfordult, hogy a 
könyv még az asztalig „sem jutott el”: egy 
tatabányai férfi a kezdeményezésről hallva 
pontosan 288 darab könyvet ajánlott fel, 

hozzájuk összesítést is készítve, így néhány 
leleményes „vásárló” már a listán megjelöl-
te a Művelődési Ház munkatársai számára, 
melyeket szeretné hazavinni. 

A két hét alatt nagyjából 7-800 könyv 
talált új gazdára, közöttük Záray Márta 
keresztlányának, Tücsök Marinak köszön-
hetően olyanok is, melyeket annak idején 
a legendás művészházaspár, Záray Márta 
és Vámosi János lapozgatott. 

A könyvünnep érdeklődői saját lehetősé-
geikhez mérten ezúttal is jótékonykodhat-
tak, az összegyűlt forintok hagyományosan 

a Vöröskereszt környei alapszervezetének 
büdzséjét gyarapították. Az adomány-
láda bontásakor Andor Ildikó titkár a 
szervezőkkel együtt örömmel konstatálta, 
hogy abban 51 905 forint gyűlt össze, így 
a karitatív szervezet ennyivel többet fordít-
hat a szerényebb körülmények között élők 
megsegítésére, vagy programjaira.

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
már az áprilisi Költészet Napi „Vers min-
denkinek” elnevezésű rendezvény előké-
szítésén is munkálkodik, így várja a még jó 
állapotú versesköteteket.

Kiemelkedő részvétel az első véradáson
Szinte mindent „bevetetett” a Vöröskereszt 
Környei Alapszervezete, hogy véradásra 
csábítsa az aktivistákat január 25-én, s az 
előkészületek meg is tették a hatásukat: 
míg októberben 38-an, tavaly januárban 
47-en, ezúttal 67-en nyújtották karjukat a 
Művelődési Házban, még „záróra” előtt 
öt perccel is nyílt a bejárati ajtó.

M inden bizonnyal a jó idő is sze-
repet játszott a kiemelkedő rész-
vételben, a szervezők azonban 

nem csak az időjárás kegyeiben bíztak: a 

megszokott megjelenési felületek mellett 
a legnagyobb közösségi oldalon is „tobo-
roztak”, az érkezőket pedig igazán finom 
falatok és tea, különböző csokoládék, üdítő, 
sör várta. Az első alkalmas donoroknak a 
Simon Méhészet ajándékával, egy-egy 
üveg facélia mézzel, a Művelődési Ház 
felajánlásaként pedig az Anconai szerel-
mesek című előadásra, 2 főre szóló tisz-
teletjeggyel kedveskedtek. Egy ideig úgy 
tűnt, az első alkalommal vért adók száma 
is szépen alakul, hiszen négyen vettek nagy 
levegőt és bátorságot, de egészségügyi 
okok miatt végül csak kettejük, Fábiánné 
Karcub Csilla és Hartman Alex neve kerül-
hetett fel a listára.

A Vöröskereszt Környei Alapszervezete 
a rendszeres véradókat és azokat is, 
akik még csak fontolgatják a véradás 
lehetőségét, idén – mint minden év-
ben – még háromszor várja. A környei 
Művelődési Házban április 26-án és 
október 25-én, a Közösségi és Tájház-
ban július 26-án, mindhárom alkalom-
mal 12.30 és 17.30 között.
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Jó, ha tudjuk... néhány gondolat az EESZT-ről
1. MI AZ AZ EESZT?

2017. november 1- jén vezet ték be az 
egészségügyben az Egységes Elektronikai 
Szolgáltatási Tér (röviden EESZT) elnevezé-
sű program kötelező alkalmazását. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy jelenleg a 
TB finanszírozott egészségügyi szolgáltatók 
közül a kórházak, szakrendelő intézetek, 
háziorvosok, gyógyszertárak, házi fogorvo-
sok a saját informatikai rendszerükkel egy 
központi felhő alapú adatbázishoz csatla-
koznak. Ezt az adatbázist a Magyar Állam 
megbízásából az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ működteti, amely szigorú ket-
tős adatvédelemmel ellátott, hogy eleget 
tegyen az adatvédelmi törvényeknek, és 
megakadályozza az illetéktelen adathoz-
záférést. Ebben az adatbázisban tárolják, 
tároljuk az egészségügyi ellátások során ke-
letkező adatokat (felírt receptek, zárójelen-
tések, ambuláns lapok, egyéb vizsgálatok 
eredményei). Az egészségügyi szolgáltatók 
regisztrált dolgozói e személyi igazolványuk 
felhasználásával léphetnek be a rendszer-
be, amely minden egyes bejelentkezést és 
adatlekérdezést visszakereshetően naplóz. 
Az egészségügyi dolgozók csak szakkép-
zettségünknek megfelelő adathozzáférési 
jogosultsággal rendelkeznek. Az EESZT 
induláskor teljesen üres volt, az adatokat 
2017 novemberétől töltik fel a kötelezettek, 
így az idő múltával egyre többet tartalmaz. 
A tervezet szerint a kórházak, szakrendelők 
5 évre visszamenően töltik majd fel az 
adatbázist, kérdésként merül azonban 
fel, hogy mikor, hiszen decemberben sok 
egészségügyi szolgáltató még az újakat 
sem rögzítette, nemhogy a régieket. 

2. MIT KEL TUDNI  
AZ E-RECEPTRŐL?

2017. november elsejétől a háziorvosnál, 
kórházakban, szakrendelőknél a számító-
géppel történt receptírás annyiban válto-
zott, hogy a számítógépes vényíró program 
a receptet feltölti a EESZT-be  és így készült 
el az elektronikus recept. Amennyiben a 
felírt gyógyszer receptje minden feltételnek 
megfelel, az EESZT a vényíró programnak 
egy visszaigazoló kódot küld, amely egy 
harmadik vonalkódként, nyomtatott formá-
ban kerül a receptre. A jogszabály szerint 
ez év végéig minden kiállított elektronikus 
recepthez kötelező felírási igazolást adni, 
amely megegyezik az eddigi hagyomá-
nyos recepttel. Onnan lehet tudni, hogy e 
recept felírási igazolásáról van szó, hogy 
az eddigi két vonalkód helyett hármat tar-
talmaz és rányomtatásra kerül januártól a 
felírási igazolás is. A jövő évtől már csak a 
14 éven aluliaknak, illetve külön kérésre kell 
csak felírási igazolást adni, amely valószínű-
leg már nem a hagyományos recept lesz. 

A jelenlegi jogszabályi előírások alapján 
csak a gyógyszerek receptjei elektronikusak, 

a gyógyászati segédeszközök (inzulinos tűk, 
vércukor mérő tesztcsíkok, inkontinencia 
betétek, kötszerek stb.) nem kerülnek fel 
az EESZT-be, tehát azokhoz hagyományos 
vényekkel juthatnak az érintettek. 

3. HOGYAN LEHET  
A RECEPTET KIVÁLTANI?

A, E-recept felírási igazolásának felhaszná-
lásával, tehát a gyakorlatban ugyanúgy, 
mint eddig.
B, Felírási igazolás nélkül csak a saját 
e-receptünket válthatjuk ki személyazo-
nosságunk igazolása után, amely történhet 
hagyományos személyi igazolvánnyal + TAJ 
kártyával, illetve e-személyi igazolvánnyal. 
Ekkor a gyógyszerész lekérdezi a rendszer-
ből, hogy az illetőnek milyen érvényes re-
ceptet írtak fel, és a nyitott státuszút kiadja 
a paciens részére. Fontos, hogy a recept 
beváltásának, azaz a gyógyszer kiadásá-
nak tényét a TÉR azonnal rögzíti és lezárja 
az e-receptet, így nincs arra lehetőség, 
hogy a személyazonosság igazolásával 
valaki több alkalommal váltsa ki ugyanazt 
az e-vényt.
C, hagyományos recept kiváltás (az eddi-
gi szisztéma) – a A hagyományos recepte-
ket a patikában a patikus kézzel viszi fel az 
EESZT-be és így lesz belőle eltárolt e-recept.

4. MEGSZŰNIK-E  
A HAGYOMÁNYOS RECEPT?
NEM, hiszen 2018. december 31-éig a 
hagyományos recept egyben a felírási 
igazolás is (lásd 2. bekezdés).

Jelenleg, és 2019. január 1-jétől: Ha az 
orvos a beteg otthonában kézzel ír recep-
tet, akkor hagyományos, papíralapú vény 
készül, melyet a gyógyszer kiadásakor 
rögzítenek a patikában, így akkor válik 
e-receptté. A betegellátás zavartalansá-
gának biztosítása érdekében, ha (például 
technikai okok miatt) nem lehet e-receptet 
írni, akkor a program átvált hagyományos 
receptre, és a gyógyszer kiadáskor lesz 
belőle e-recept. Jelen érvényes jogszabály 
miatt a gyógyászati segédeszközök hagyo-
mányos vényre írandóak (lásd 2. bekezdés), 
így azokból a patikában sem lesz e-recept. 

5. MIRE JÓ AZ  
ELEKTRONIKUS RECEPT?

Az elektronikus recept, mivel a TÉR-ben 
tárolódik, bármikor hozzáférhető a kezelő-
orvos számára. Így az orvos, ha lekérdezi, 
láthatja, hogy az adott paciensnek milyen 
gyógyszereket írtak fel, ezzel elkerülhe-
tő a dupla receptírás, illetve az együtt 
nem alkalmazható gyógyszerek felírása.  
A kezelőorvos azt is ellenőrizheti, hogy az 
adott paciens kiváltotta-e egyáltalán a 
rendelt gyógyszert, amely nagyon fontos 
információ a részére.

Az e-receptet, mivel a TÉR-ben tárolódik, 
nem lehet elveszíteni. Így, ha valaki nem 
találja a felírási igazolást, nem szükséges 
visszamennie az orvoshoz, hanem a 3-as 
bekezdésben leírtak szerint személyesen 
kiválthatja a patikában.

6. FEL KELL-E KERESNI  
AZ ORVOST E-RECEPT  

ÍRÁSÁHOZ?
Igen, több szempontból is: a jogszabály 
nem változott, minden gyógyszer felírása 
előtt orvosi vizsgálat szükséges. 
Továbbá fel kell keresni a rendelőt, ha:

• más, például családtag részére szeret-
nénk gyógyszert kiváltani, akkor a felírási 
igazolásért  

• ha gyógyászati segédeszközt iratunk, 
akkor a papíralapú recepttért

• ha esetleg technikai okból nem lehet 
e-receptet írni, akkor szintén a papíralapú 
vényért

7. MIRE JÓ MÉG AZ EESZT?
A térben megtalálhatóak az ország bár-
mely TB finanszírozott ellátási helyén kelet-
kezett, az ellátáshoz kapcsolódó adatok: 
a megjelenés, távozás dátuma, az ellátó 
egészségügyi szolgáltató, orvos neve, 
pecsétszáma, kórházi zárójelentés, leletek, 
szakrendeléseken keletkező ambuláns 
lapok, a felírt receptek, stb.  Így a kezelő-
orvosnak több adat állhat rendelkezésre 
a diagnózis felállításához, mert a TÉR-ből 
mindezeket (ha korábban feltöltötték) le 
tudja tölteni. (A háziorvosnál csak a meg-
jelenés dátuma – az e katalógus – és felírt 
e-receptek kerülnek rögzítésre a TÉR-ben)
Fontos: hiába tárolja ezeket az adatokat, 
információkat a TÉR, és válnak hozzáférhe-
tővé a kezelőorvos részére, az nem jelenti 
azt, hogy például a háziorvos el is olvasta, 
és döntést hozott róla. Mindez csak egy 
technikai segítség a személyes megjelenés-
sel járó orvos-beteg találkozás során, e nél-
kül a kezelőorvos semmilyen adatot nem 
kérdez le! Ezért senki ne gondolja, hogy 
mivel minden adata elérhető a TÉR-ben, 
nem szükséges elmennie az orvoshoz! 
Minőségbíztosítási és betegbiztonsági 
okokból a papíralapon hozott leletek is 
csak személyes orvos-beteg találkozó 
során kerülnek értékelésre. 

A kezelőorvos (háziorvos, ellátó orvos, 
stb.) elméletileg minden páciensről tud 
adatokat rögzíteni az illető e-profiljában. 
Ezek a tervezet szerint a következők: allergi-
ák, főbb betegségek, vércsoport, műtétek, 
rendszeresen szedett gyógyszerek. Elméle-
tileg ezeket az adatokat használja 2019-től 
a csatlakozó Országos Mentőszolgálat 
is, illetve a korházban egy eszméletlen 
betegről így lehetne fontos információk-
hoz jutni gyorsan. Véleményem szerint az 
elképzelés jó, de a jelenlegi rendszerben 

nem lehet gyorsan rögzíteni az adatokat, 
túl körülményes. A jelenlegi egészségügyi 
leterheltség miatt az orvosnak nincs ideje 
kb. 30-40 percet az adatok rögzítésével töl-
teni, ha egyáltalán sikerül, mert tapasztala-
taim szerint jelenleg nem igazán működik… 
Az AEK számára jeleztük a problémát, de 
eddig süket fülekre talált… 

8, KELL-E FÉLNI ATTÓL, 
HOGY ILLETÉKTELENEK  

FÉRNEK AZ ADATAINKHOZ 
AZ EESZT-BEN?

Elméletileg nem. A rendszer biztonsági 
elemei miatt csak az arra jogosultak férnek 
hozzá a TÉR-hez, és ők sem egyforma adat-
hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.

A kezelőorvos (háziorvos, szakorvos) 
rendelkezik a legszélesebb hozzáférési 
joggal, ő minden adatot lát, ha a személyes 
önrendelkezés során az Okmányirodában 
az illető nem tiltotta le. A gyógyszertárban 
csak a felírt e-receptekhez férnek hozzá, 
más adathoz nem. Az orvosi asszisztens a 
TÉR-ben a leletekhez, zárójelentésekhez, és 
egyéb bizalmas adatokhoz nem fér hozzá, 
korlátozott jogköre van. Az orvosi adminiszt-
rátoroknak az ápolói jogkörnél is kevesebb 
jogosultsággal rendelkeznek.

Mindenki személyesen rendelkezhet az 
okmányirodákban (Digitális Önrendelkezés 
- DÖR), hogy milyen módon lehessen az 

adataihoz hozzáfér-
ni: kizárhat bizonyos 
orvosokat vagy akár 
mindenkit. A teljes 
hozzáférési tiltás nem 
célszerű, mert akkor 
az ellátásban részt-
vevő orvosok sem-
milyen adathoz nem 
férnek hozzá.

Aki ügyfélkapus 
hozzáférési joggal 
rendelkezik, az meg 
tudja nézni a lakos-
ság részére létreho-
zott portálon, hogy részére ki, mikor, milyen 
adatot rögzített, és mivel a TÉR minden 
lépést tárol, azt is, hogy ki, mikor, milyen 
adatlekérdezéssel próbálkozott sikerrel, 
vagy sikertelenül.

VÉLEMÉNY A FENTIEKHEZ
Az elképzelés alapjában jó, de jelenleg 
sok a technikai probléma. Nagyon sok 
egészségügyi szolgáltató nem tudot t 
időben csatlakozni a rendszerhez, mert 
szoftverfejlesztők nem készültek el ha-
táridőre a TÉR-hez való csatlakozással. A 
TÉR kapacitását nem egy ilyen nagymé-
retű országos adatbázishoz méretezték, 
ezért kezdetben nagyon lassú volt, és 
többször összeomlot t. Rendelőnkben 
előfordult, hogy 3 db e-receptet nagy-
jából 20 perc alatt sikerült kinyomtatni a 

korábbi 10 másodperchez képest, ami 
jelentős fennakadást okozott. A fő gond 
az, hogy a jelenleg országosan kb. 20-25 
féle orvosi és gyógyszertári szoftverre 
erőltették rá az EESZT-t. Sajnos a magyar 
egészségügyben gazdasági okokból 
elavult számítástechnikai hardverekkel 
és szoftverekkel dolgoznak, amely a fenti 
problémát tovább rontja. Környén az 
Önkormányzatunk jóvoltából megtörtént 
2018. januárjában a számítástechnikai 
rendszerünk teljes körű modernizációja 
(hardver és szoftver egyaránt), amelyet 
ezúton is nagyon köszönünk a helyi dön-
téshozóknak!  A rendszer akkor fog az 
eredeti elképzelés szerint funkcionálni, ha 
már mindenki megfelelően csatlakozott, 
a TÉR kapacitását optimálisan beállítot-
ták, és minden adatot tartalmaz. Et től 
azonban még sajnos messze vagyunk...

Dr. Bublovics Péter
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Megérkeztünk!Születésnaposok
„Csak folytasd minden dolgodat…

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

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

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

85 esztendős 
Pammer Nándorné sz. Eck Anna (február 18.)

75 esztendős 
Zombai Istvánné sz. Józsa Zsuzsanna (február 17.) 

Dr. Pálos Péter Pál (február 17.)
70 esztendős 

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

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 egy kisfiú érkezése 
ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Molnár Zoltán és Tantmann Ivett kisfiát, Zétényt!

Zéténynek és szüleinek 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!

TÁJÉKOZTATÓ  
február 28-án (szerda) 15 órakor  

a környei Művelődési Ház  
olvasótermében!

• Gyros tortilla 790 Ft  
• Gyros pita 790 Ft
• Hamburger 690 Ft  

• Somlói galuska 490 Ft
• 30 cm-es óriás  

palacsinta 390 Ft-tól

2018. február 8-tól újra nyitva!

ÚJDONSÁGAINK!

2018. február 12-től kapható  
a heti menünk is!  

Menüt egyelőre csak  
Környén szállítunk ki!

MENÜ!

06 70 307 1358
Környe, Alkotmány út 41.

facebook.com/pizzalikekornye
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Programok

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

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

„Értetek, Nebulókért!” Alapítvány
Adószám: 18607932-1-11

2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok Alapítvány
Adószám: 19144830-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvodás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 55.

Környebányáért Alapítvány
Adószám: 18615283-1-11

2851 Környe, Környebánya telep 9/4

Környei Horgász Egyesület
Adószám: 18608524-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környe Sportegyesület
Adószám: 19890634-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány  
Táncegyüttes

Adószám: 18603921-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18399460-1-11
2851 Környe, Homokdűlő 3.  

Hrsz.: 2468

Gyalogtúra
A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
március 3-án, szombaton gyalogtúrára 
hívják a község lakóit. Útvonal: Környe 
– Vitányvár – Szarvaskút – Mátyáskút – 
Vértessomló. Gyülekező az általános isko-
lánál 8.45-kor, indulás 9 órakor.  Előzetes 
jelentkezés, érdeklődés a 30/9853839-es 
telefonszámon Gubicza Istvánnál. Minden 
mozogni vágyót és természetszeretőt vár-
nak a szervezők!

Ruhaosztás
A tatabányai Samaritánus Alapítvány 
által felajánlott ruhaneműkből lehet 
díjtalanul válogatni február 23-án és 
24-én (péntek-szombat) 10 és 17 óra 
között a környei Művelődési Házban. Az 
adományruhák között felnőtt és gyer-
mek, női, férfi, lányka, fiú ruhaneműk is 
megtalálhatók. 

Könyvbemutató
„A széna illata” című regényt mutatja be a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
szervezésében március 9-én 17 órától a 
Művelődési Házban a szerző. A könyv egy 
Komárom-Esztergom megyébe települő 
német család történetét dolgozza fel.

„A Széna illata” időutazásra invitálja 
az olvasót. A régi korok nyomokban fel-
lelhető hagyományait mindig szívesen 
kutatjuk, akár filmről, színházról, vagy 
könyvről van szó. Ezzel a kötettel a ma-
gyarországi német kisebbség múltjába, 
hányatott sorsába, dolgos, szorgalmas 
mindennapjaiba tekinthetünk bele. Visz-
szanézni kétszáz évre egyetlen család 
sorsán keresztül nem csak élmény, de 
tanulságos is.”  

Dr. Salamon Éva, a könyv szerkesztője 

Alapfokú gombaismereti 
tanfolyam indul  

a környei  
Művelődési Házban

Az alapfokú gombaismereti tanfolyam a 
megszokottól eltérően már részben on-
line is elérhető! Tudásod, a gombaisme-
reti előadások és mikroszkópos foglalko-
zás mellett a szervezettan, rendszertan, 
alaktan és toxikológia videóleckékkel 
teheted teljessé. Terepgyakorlatok a kör-
nyék erdeiben lesznek, de részt vehetsz 
bármely általad választott terepgyakor-
laton is, amit az ország más területein 
rendezünk.

Elméleti oktatások időpontjai a környei 
Művelődési Házban: március 07-e, 19-e és 
21-e 17:30 – 19:30 óráig. A gyakorlati okta-
tások részleteit a gombasztanfolyam.hu 
weboldalon találod.

Tollfosztás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe szeretettel meghívja Környe Község la-
kóit a március 3-án, 15 órától tartandó tollfosztásra a Közösségi és Tájházba! Idézzük 
fel együtt, hogyan készítették nagyszüleink, dédszüleink a párnákat, paplanokat, 
és mi is az a stafírung? Mindenkit szeretettel várunk!

Választható oktatási csomagok:
Csiperke csomag: Tartalmazza a gomba-
ismereti oktatást, mikroszkópos gyakorlatot, 
korlátlan hozzáférést az online tananyag-
hoz és 5 gyakorlati lehetőséget. Oktatás 
időtartama 39 óra.
Vargánya csomag: Tartalmazza a gomba-
ismereti oktatást, mikroszkópos gyakorlatot, 
korlátlan hozzáférést az online tananyag-

hoz, 15 terepgyakorlati lehetőséget és plusz 
egy főre szóló vendégjegyet  4 gyakorlati 
oktatásra. Oktatás időtartama 90 óra.

Jelentkezni, a  
kornye@gombasztanfolyam.hu e-mail 

címen, vagy a 06 20 561 0267  
telefonszámon számon lehet.

Jelentkezési határidő: március 2.
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Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
képviselő-testülete értesíti a lakosságot, 
hogy március 5-én hétfőn, 16 órától a Pol-
gármesteri Hivatalban közmeghallgatást 
(nemzetiségi közmeghallgatás: 1. sz. terem, 
önkormányzati közmeghallgatás: Horváth 
Miklós terem), 17 órától a Művelődési Ház-
ban falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja 
az érdeklődőket.

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

Nővéri ellátás lesz  
március 1-jén és 2-án

Dr. Árendás József március 1-jén és 2-án 
továbbképzésen vesz részt, ezért a két na-
pon a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben 
csak nővéri ellátás lesz 10.30-ig. A betegek 
sürgős esetben saját rendelési idejében 
Dr. Bublovics Péterhez fordulhatnak az I. 
számú Háziorvosi Rendelőben (Beloian-
nisz út). 

Ungarndeutsch steht dazu 
Magyarországi  

német vagy. Vállald!
Ahhoz, hogy a magyarországi néme-
tek saját képviselőt jut tathassanak az 
országgyűlésbe, mintegy negyvenezer 
választópolgárnak kell felvetetnie magát 
a német nemzetiségi névjegyzékbe – azaz 

regisztrálnia. Csakis így szavazhatunk a 
német listára! Aztán természetesen el is 
kell mennünk szavazni, és a német listára 
kell voksolnunk.

MOST LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE  
MEGMUTATJUK ÖNNEK,  

HOGYAN REGISZTRÁLHAT:

Senki nem fogja hivatalosan megkérdezni 
tőlünk, hogy fel kívánjuk-e vetetni magun-
kat a német nemzetiségi névjegyzékbe.  
A regisztráció kezdeményezése tehát 
a saját felelősségünk. Regisztrálhatunk 
személyesen vagy levélben, mégpedig a 
lakhelyünk szerinti polgármesteri hivatal-
ban: ez esetben egy egyszerű papíralapú 
űrlapot kell kitöltenünk. 

Emellet t regisz trálhatunk online is: 
Ehhez kattintsunk a valasztas.hu oldalra 
és válasszuk a felső zöldszínű menüsor 
„Választópolgároknak” pontját. A pontra 
kattintva válasszuk ki a „Kérelmek ma-
gyarországi lakcímmel rendelkezőknek” 
menüpont alatt a „Folyamatosan (válasz-
tástól függetlenül) benyújtható kérelmek 
- Nemzetiségi névjegyzékbe vétel ” cím 
alatt található „kérelem benyújtása on-
line” sort, amelyre kattintva megnyílik a 
„Bejelentkezés” oldal.

Amennyiben rendelkezünk ügyfélkapus 
regisztrációval, beléphetünk az ügyfélka-
punkon keresztül is a rendszerbe. Ebben az 
esetben meg kell adnunk az ügyfélkapus 
felhasználó nevünket és jelszónkat. Ügyfél-
kapus belépés esetén az ügyfélkapunkra 
kapjuk meg a határozatot a nyilvántartá-
sába vételünkről.

A kérelem kitöltése egyszerű. Fontos, 
hogy miután az „A” pontban kiválasztottuk 
a német nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvétele iránti kérelmet, feltétlenül ikszeljük 
be a „B” pontot is! Csakis így szavazhatunk 
az országgyűlési választásokon a német 
listára! Az űrlapot pontosan kell kitölteni!  
(A helyes regisztráció lépései megtalál-

• ASZTALOS

• ASZTALOS MUNKÁBAN  
JÁRTAS BETANÍTOTT MUNKÁST

• KAZÁNFŰTŐ, VALAMINT  
UDVAROS MUNKÁRA

KÖRNYEI MUNKAHELY • TEL.: 06/30-957-7181

Környei székhelyű  
villamos motor szervizünkbe 

SZERELŐ 
munkatársat keresünk nyolc órás,  
állandó délelőttös munkarendbe. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

hatók a wahl2018.hu honlapon közzétett 
összefoglalóban.) A határozatot az Ön 
által megadott címre fogják postázni. 
Regisztrálni 2018. március 23-án pénteken, 
16.00 óráig lehet!

Megköszönve támogatásukat! 

Tirhold Kármen 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe Elnök

Az avar és  
kerti hulladék 

szabadban történő  
égetésének szabályai

Környe Község Önkormányzata ezúton 
hívja fel a falu lakóinak figyelmét, hogy 
az avar és kerti hulladék szabadban tör-
ténő égetéséről alkotott rendelet szerint a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti 
hulladék égetése belterületen minden 
év március 1-je és április 30-a, valamint 
szeptember 15-e és november 15-e között 
engedélyezet t kizárólag csütör tökön, 
pénteken és szombaton 8 és 18 óra kö-
zött. Más napon és más időpontban az 
égetés tilos!

A rendelet teljes terjedelmében a www.
kornye.hu oldalon, a hirdetmények között 
olvasható el.

Metszési bemutató
2018. február 24-én, szombaton 9.30-kor 
szőlő metszési bemutatót tart a Bánhidai 
Turul Kertbarát Kör Környén a Leshegyen. 
A bemutatót Horváth Mihály tartja. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Wéber István

Kertbarát Kör elnöke

Tel.: 30/213-7310

AZ  
ECK-FA KFT.

FELVÉTELT HIRDET

Munkatársat keresünk!

Érdeklődni és jelentkezni a  

34/573-025-ös telefonszámon lehet!


