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Polgármesteri Aranygyűrű Díj Beke Lászlónak
Gödöllőn, a Magyar Polgármesterek 
Világtalálkozóján vehette át Beke László, 
Környe polgármestere június 29-én a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége által 
alapított Polgármesteri Aranygyűrű Díjat 
a települése érdekében végzett kimagas-
lóan eredményes munkája, polgármesteri 
életpályája elismeréseként.

A kétnapos eseményen a hatá-
rokon innen és túlról, több mint 
háromszáz településvezető vett 

részt, a kitüntetéseket a nyitó napon adta 
át dr. Gémesi György, a szövetség elnöke.  
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által 
alapított Polgármesteri Ezüstlánc Díjjal idén 
Ambrus Gyöngyit, Kistokaj polgármesterét 
tüntették ki, a Polgármesteri Aranygyűrű 
Díjat Beke László, Környe polgármestere és 
Illár József, a kárpátaljai Palágykomoróc-
Kisszelmenc polgármestere vette át.

Mint az ünnepségen elhangzott, Beke 
László, Környe független polgármestere 
első alkalommal 2006-ban mérette meg 
magát az önkormányzati választásokon a 
helyi iskola tanáraként a fiatalok, vállalko-
zók felkérésére, s azóta is minden ciklusban 
elnyerte a szavazók bizalmát. Első feladatai 
között új közösségi terek létrehozása és az 

intézményi infrastruktúra megteremtése, 
fejlesztése szerepelt. Csupán a legjelentő-
sebb beruházásokat említve: az 1927-ben 
épült községháza 150 millió forint értékű re-
konstrukciójáról 2009-2010-ben gondosko-
dott a helyhatóság, az 52,6 millió pályázati 
forrásból és 75,4 millió önerőből megújult 

Művelődési Házat 2013 márciusában ve-
hették birtokba a környeiek. Még abban 
az esztendőben, novemberben nyitotta 
meg kapuit a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
új épülete egy 530 millió forintos, önerős 
beruházás eredményeként. 

Átadással ünnepeltek
Környén évek óta hagyomány, 
hogy a Semmelweis napi ünnepség 
keretén belül az orvosi ellátásban 
résztvevők mellett a szociális ágazat 
munkatársait is köszöntik, s nem 
csupán az aktív, hanem a ma már 
nyugdíjas éveiket töltő kollégákat is. 
Az idei esemény rendhagyó módon 
átadási ünnepséggel kezdődött júli-
us 4-én, hiszen épp a napokban zá-
rult le annak az épületnek a rekonst-
rukciója, melyben a Gyermekorvosi 
Rendelő, a Védőnői Szolgálat és a 
Körzeti Megbízotti Iroda található.  

S zínes csempék és kedves csempe-
matricák, hangulatos, játékos terek, 
és az ott dolgozók igényeit maximá-

lisan figyelembe vevő praktikus, modern 
környezet fogadja az épületbe lépőt, 
hiszen – mint Beke László polgármester 

az ünnepségen hangsúlyozta – a 
felújítás során arra törekedtek, hogy 
a munkatársak mellett a különbö-
ző szolgáltatásokat igénybe vevő 
ellátot tak, beteg és egészséges 
gyermekek számára a legszebb, leg-
hasznosabb környezetet teremtsék 
meg. Ehhez nem kellett más, mint az 
odafigyelés, amivel apró dolgokból 
óriásit lehet alkotni – fogalmazott 
az ünnepségen, melyen – többek 
között – Nagy Enikő járási vezető 
védőnő, dr. Forrai Zsolt tatabányai 
rendőrkapitány, Ádám Katalin, a 
kivitelező T-Mátrix Kft. ügyvezetője és 

a tervező Straubinger János építészmérnök 
is részt vett.
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Polgármesteri Aranygyűrű Díj  
Beke Lászlónak
…folytatás az első oldalról

Az 1600 négyzetméter alapterületű épü-
letben 7, egyenként 60 négyzetméteres 
óvodás csoportszobát alakítot tak ki a 
hozzájuk tartozó öltöztetőkkel, mellékhe-
lyiségekkel, kiszolgáló terekkel, és egy 
120 négyzetméteres tornateremmel, az 
intézményben majdnem 200 óvodás és 
28 bölcsődés apróságról gondoskodhat-
nak. Az óvoda szabadtéri környezetének 
végleges kialakítása 2014 szeptembe-
rében zárult le, az önkormányzat első 
ütemben 39, a másodikban 86,6 millió 
forintot fordított a fejlesztésre. Egy hónap-
pal később, 2014 októberében Környe 
új faluközpontját is birtokba vehették a 
falubeliek. A nettó 90 millió forint értékben 
kialakított tér munkálataival párhuzamo-
san a tóparti sétány mellett közel 50 fát, 1 
177 örökzöld és 1 867 lombhullató cserjét 
ültettek el, a zöldfelület meghaladja az 1 
600 négyzetmétert, a díszburkolat pedig 
majdnem 2500 négyzetméter. A főtér 
legnagyobb attrakciója a Jura mészkő 
borítású szökőkút 48 oldalsó és egy köz-
ponti fúvókával, fényjátékkal.

A község számára természetesen in-
tézmények jó színvonalú működtetése is 
legalább olyan kiemelten fontos, mint a 
beruházások megvalósítása. Az önkor-
mányzat az óvodában 2007-ben újrain-
dította a hatodik csoportot, idén pedig 

indul a hetedik. A Polgármesteri Hivatal a 
törvényi előírásokban meghatározottaknál 
több szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, a 
Művelődési Ház programjai, szolgáltatá-
sai több területen városi intézményeket is 
megelőznek, és ez a magas színvonalú 
működtetés általánosságban elmondható 
az önkormányzat feladatellátásáról.

Jelenleg tart a műemlék plébánia re-
konstrukciója, az új multifunkciós csarnok 
megépítése kapcsán a kiviteli tervekről 
már megszületett a döntés, valamint a 
napokban fejeződött be a Gyermekorvosi 
Rendelő felújítása is. A közeljövő tervei-
ben szerepel a tó partján lévő szociális 
intézmény fejlesztése, tóparti vendégház 
építése is. 

Környe 2014-ben elnyerte a Magyaror-
szági Falumegújítási Díjat. Beke László a 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 
alelnöke, a Polgármesterek a Falukért 
Egyesület elnöke, és 2017-ben a történelmi 
hagyományok és a határon túli kapcsola-
tok ápolásáért a felvidéki testvértelepülés, 
Tardoskedd díszpolgárává választották.

A jövőben ennél már csak jobban 
végezhetjük a dolgunkat – fogalmazott 
Beke László a kitüntetés átvételét követő-
en, hangsúlyozva, hogy az elismerésben 
számos ember munkája megtalálható, 
hiszen egyedül, polgármesterként, segítők, 
együttműködők nélkül „semmit sem tudna 
csinálni.”  Ez a mi hivatásunkból, hitvallá-
sunkból adódik, hogy együtt élünk egy 
településsel, egy kicsit megszemélyesítjük 

azt az önkormányzatot, amelyről a mai ta-
lálkozón is nagyon sok szó esett, arról, hogy 
minden jelenlévő bízik a jövőjében, mert ez 
egyben az ország jövőjét is jelenti – emelte 
ki annak kapcsán, hogy az eltelt hónapok-
ban egyre többször kapott szárnyra hír a 
kistelepülési önkormányzatok megszünte-
téséről. Beke László azt is elmondta, hogy 
az elnökségével működő Polgármesterek 
a Falukért Egyesület tagjaival önként vállalt 
feladatként követik figyelemmel a törvény-
alkotást, jobbító szándékkal, a települések 
és az ország érdekeit figyelembe véve vé-
leményezik a tervezeteket, de a kormánytól 
érkező visszajelzések gyakran megbán-
tottságot tükröznek. Ezért a díj átvételekor 
azt az intést idézte, melyet évekkel ezelőtt 
egy falugyűlés után maga is jó tanácsként 
kapott: „Lefelé nem sértődünk meg!”

A Magyar Polgármesterek XII. Világtalál-
kozóján a parlamenti pártok szakpolitiku-
sai kerekasztal beszélgetésen cserélték 
ki véleményüket az önkormányzatok 
jelenéről és jövőjéről. A beszélgetésen a 
Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, az LMP, az MSZP és 
a Párbeszéd Magyarországért képvisel-
tette magát. A rendezvényre a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség és a KDNP is 
meghívást kapott, ők azonban lemond-
ták a részvételt. Az egyik országgyűlési 
képviselő szerint ez is megerősítette, 
hogy az önkormányzatokat nem tekinti 
partnernek a kormány.

Átadással ünnepeltek
…folytatás az első oldalról

A beruházás azért vált szükségessé, mert az 
épületben a Gyermekorvosi Rendelő váró-
ján keresztül volt megközelíthető a Védőnői 
Szolgálat, így oda a szülők az egészséges 
csecsemőkkel a beteg gyermekek között 
közlekedve juthattak el. Mivel a Körzeti 
Megbízotti Iroda is az épületben működik, 
az önkormányzat számára egyértelmű 
volt a teljes körű rekonstrukció, melynek 
fontosságát jelzi, hogy bár első körben a 

közbeszerzési eljárásra a 
tervezett összeg majdnem 
kétszeres értékében érkez-
tek ajánlatok, a képvise-
lők úgy határoztak, hogy 
megteremtik a szükséges 
forrásokat, és a lényege-
sen magasabb költségek 
ellenére is elvégeztetik a 
munkálatokat.

Az épület áttervezésé-
nél fontos szempont volt, 
hogy formájában, szí -

n e i b e n 
i l l e s z -
kedjen a 
szomszé-
dos Polgármesteri Hiva-
talhoz, ez maradéktalanul 
meg is valósult. A 89,2 mil-
liós összértékű beruházás 
során a kivitelező T-Mátrix 
Kft. a teljes épületet 15 
centiméteres külső hőszi-
geteléssel látta el, új tető 
héjazatot készítettek, és 
valamennyi nyílászárót 

kicserélték, a világítótesteket is LED-esek 
váltották fel. Megújult a fűtési, a vízvezeték 
és az elektromos rendszer. A polgármester 
kiemelte: a környei önkormányzat ezzel a 
rekonstrukcióval is igazolta azon törekvését, 
hogy az intézményeit érintő munkálatok so-
rán azok ne csak külsőségeikben, esztétikai 
megjelenésükben újuljanak meg, hanem 
a beruházás az energetikai korszerűsítést 
is tartalmazza.

Vakáció!!!
Ezzel a tanévet bezárom! – ez a júniusi iskolai 
ünnepség évek óta legnépszerűbb mondata, 
amely idén is hurrázást, tapsot, hatalmas 
mosolyt váltott ki június 20-án a diákokból, 
teljesen érthető módon, hiszen még a felnőt-
tek is jól emlékeznek rá, és az ünnepségen 
műsort adó 2.b verses, dalos, táncos csokra 
is arról szólt, hogy „Játszani, nyaralni, élni, de 
jó! Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!”   

N égy kiemelt cél alapján dolgoztunk 
az iskolában: Pedagógiai haté-
konyság – tanulói eredményesség 

fejlesztése; Természettudományos nevelés 
és Ökoiskola; Gyermekvédelmi preventív 
jelzőrendszer erősítése, fejlesztése; szemé-
lyiségfejlesztés. Mit tapasztaltatok ebből:

Sok-sok izgalmas osztályprogramot; 
ökoiskolai rendezvényeket, versenyeket; 
nagyobb pedagógusi odafigyelést, újabb 
táborozási lehetőségeket és sportprogra-
mokat; sok-sok motiváló ajándékot, dicsé-
reteket; közös színpadi műsorokat; határon 
túli, székelyföldi kirándulást; a nagyobbak 
igyekezetét a példamutatásra; az elsőseink 
kíváncsiságát, érdeklődését – fogalmazott 
az ünnepségen Molnárné Varga Katalin 
igazgató, aki örömét fejezte ki a 4,26-os ma-
gatartás átlag okán, az elsőben még 4,7-
es, felsőben már 3,45-ös szorgalom átlag 
kapcsán viszont feltette a diákok számára 
a kérdést: épp az években esik a szorgalom 
minősége, az odaszánás, amikor a tovább-
tanulás tétje lesz a kockázat….!?

A tanév értékeléséből kiderült, hogy első 
osztályban 13 gyermek teljesített kiválóan, 
jól 11-en, megfelelően ketten. A készség-
tárgyakból alsóban és felsőben is igen jók 
az eredmények, a felsősöknél kiemelkedő 

a természettudományos gyakorlat a jeles 
átlagával. A közismereti tantárgyakból az 
alsósoknál a négyes, a felsősöknél a köze-
pes feletti átlag jellemző.

Az ünnepség részeként négy, több évti-
zedes környei nevelői-oktatói munka után 
nyugállományba vonuló pedagógustól, 
László Mártától, Menoniné Pillmann Teréz-
től, Takácsné Eichhardt Emmától, Vadász 
Évától búcsúztak el a kollégák, majd azon 
tanulókat jutalmazták, akik tanulmányi 
munkájukban, a versenyeken kiemelkedő 
eredményeket értek el, az ajándékokat a 
diákok az osztálytermeikben vették át.

Tárgyjutalom elismerésben részesültek

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért, szorgalmáért Bokodi 
Róbert, Both Emília Viktória, Juhász Enikő, 
Kovács Réka, Süli Péter, Tisch Adrienn, jeles 
tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért Csajághy 
Kiara, Csánó Levente Zsolt, Krupánszki Gréta, 
Rácz Richárd, Süli Nóra, Szommer András, je-
les tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért Laki Lili, olvasás, és matemati-

ka tantárgyakból nyújtott kitűnő tanulmányi 
eredményéért Antal Márk Levente, olvasás 
tantárgyból nyújtott kitűnő tanulmányi ered-
ményéért Málnás Botond.

Példamutató magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi eredményéért 
Hartman Ákos Balázs, Hamburger István, 
Riezing Réka, Szűcs Balázs, példamutató 
szorgalmáért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért Balogh Lili Anna, Goldschmidt 
Gergely, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért Halász Zsombor, Nagy Bíborka és 
Vadai Liliána.

Példamutató magatartásáért, szorgal-
máért és kiemelkedően magas tanul-
mányi munkájáért Dóczi Dániel, Kakuk 
Róza, Matics Bálint Tamás, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi munkájáért Gallai Alíz, kitűnő 
tanulmányi munkájáért Soós Ádám Balázs, 
példamutató magatartásáért, szorgalmá-
ért és jeles tanulmányi munkájáért Káli 
Dorottya, Pálfi Laura, példamutató szorgal-
máért és jeles tanulmányi munkájáért Nyári 
Adrián Erik, Vida Szabolcs. 

Tardoskedden táboroztak a diákok
19 környei kisdiák táborozott június végén a testvértele-
pülésünkön, a   szlovákiai Tardoskedden. A tábor magját 
néptáncosok és atlétikára járó  gyerekek adták. A tábor 
tematikája is ennek jegyében szerveződött. 

R engeteg vizes játékkal, például kincskeresés, vízi 
sor- és váltóversenyek, reggeli zenés aerobik, este 
táncház és disco várta a gyerekeket. Természetesen 

a kulturális programok is jól illeszkedtek ebbe a pár napba. 
A tardoskeddi kultúrház vezetője, Csilla néni végigvezetett 
minket a falun és bemutatta a nevezetességeket. Így a kéz-
művesek parkját, a katolikus templomot, Szent István teret  
ahol nemcsak a bronzborítású Szent István szobrot, hanem a 
két község polgármestere által tavaly elültetett fát is láthattuk 
ezzel is jelképezve a két község testvér kapcsolatát. Meg-
néztük a tájházat, ahol megtudhattuk és ki is próbálhattuk 
a vízhordásra szolgáló eszközt, a vaskát. Egy délután Szabó 
Ferdinánd hagyományőrző portáján tehettünk látogatást. 
Kipróbálhattuk, milyen gólyalábon járni, megszólaltathattunk 
trombitákat, régi zongorát, különböző harmonikákat. Levelet 
írhattunk századfordulós írógépen és a vállalkozó kedvűek 
papírkosarat fonhattak. Este kemencében sült pizzával láttak 
minket vendégül Nándi bácsiék. Egy másik délelőttön Vince 
bácsi mutatta meg nekünk méltán híres kaktuszbirodalmát. 
Ámulatba ejtő volt, amikor a Numíbiai sivatag  „élő köveit” cso-
dálhattuk. Majd  Igor bácsi, az üvegfújó munkáját figyelhettük 
meg, ahogy üvegből egy csodálatos üvegrózsát „varázsolt” 
nekünk. Még tüske is volt rajta.Köszönjük Tardoskedd és Környe 
Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tették számunkra 
ezt az emlékezetes tábort. 
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Jó volt környei diáknak lenni!
Utolsó alkalommal szólalt meg június 15-
én a csengőszó a végzős diákok számára 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Művészeti Iskolában. A ballagó fiatalok Ta-
kácsné Eichhardt Emma és Pulayné Fekete 
Magdolna osztályfőnökökkel, valamint 
Láng Éva, Odlerné Takács Zsuzsanna és 
Staudinger Ágota alsós tanítóikkal járták 
körbe még egyszer a jól ismert, ám ezúttal 
virágoktól pompázó folyosókat, termeket. 
Mosolyogva, könnyezve búcsúztak álta-
lános iskolás éveiktől, pedagógusaiktól, 
társaiktól, barátaiktól. 

N yolcadikosnak lenni nagyon nehéz 
feladat. Ezt nemcsak akkor éreztük, 
amikor a rengeteg tananyaggal 

kellett megbirkóznunk, vagy amikor a Kisfa-
ludy-gálára készültünk, hanem az ügyelete-
si feladatok ellátásánál is, amikor egy-egy 
alsós osztály kikészítette az idegeinket.  
A legnehezebb azonban a pályaválasztás 
időszaka volt. Itt állt meg bennünk az ütő 
egy pillanatra. Mi lesz, ha rosszul döntök, 
ha nem vesznek fel. Ekkortájt tudatosult 
bennünk, hogy már csak fél év van hátra 
az általánosból. Mennyi emlék, esemény 
jön elő az elmúlt évekből! Búcsúzunk taná-
rainktól, az iskolában dolgozóktól, az iskola-
társaktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt 
padoktól. Jó volt környei diáknak lenni! 
– fogalmazta meg a végzősök gondolatait 
Bartus Karina és Jeszenovics Viktória. A két 
ballagó diák társaik nevében Leiner Laura 
soraival köszönt el: mindig azt hittem, hogy 
az első napok voltak a legnehezebbek. 
Tévedtem. Az utolsók azok. 

Az iskolánkba jártatok, nevelkedtetek, 
ügyesedtetek, okosodtatok, tapasztalato-

kat szereztetek. Itt maradnak az emlékek, 
az érzetek, a hangulatok, a teljesítmények, 
a cselekedetek lenyomatai, a mosolyok, a 
bánatok, a harsány kacajok, a hatások. 
Értékeket kaptatok, fényt, tudás, követ-
kezetességet, tiszteletet, példaképeket, 
szeretetet – hangzott el Molnárné Varga 
Katalin intézményvezetőtől. „Aki másokat 
nem szeretett, azt mások sem szerethetik, 
legfölebb bámulhatják. (...) A szeretet örök, 
mint az isten; a bámulat mulandó, mint a 
világ.” – az igazgató Petőfi Sándort idézve 
így folytatta: Rátok vár a lehetőség, a fel-
adat. Gazdálkodnotok kell mindezekkel, 
álmodni, tervezni, szárnyalni, néha földet 
érni, majd újraemelkedni. Legyetek ehhez 
bátrak, kitartóak, szenvedélyesek!

A 7. osztályos tanulók nevében Galgovics 
Borbála verssel, a harmadikos Laczó Mira 
pedig dallal búcsúzott a végzősöktől, majd 
a színes léggömbök egyre sebesebben 
szálltak az ég felé, egyszerre jelezve a 
visszavonhatatlan elszakadást, és a diákok-
ban rejlő lehetőséget: merjenek álmodni, 
szárnyalni, s ha olykor földet is érnek majd, 
újra felemelkedni.

Az intézményben minden tanév végén, 
ballagáskor jutalmazzák azokat a 8. osz-
tályos tanulókat, akik tanulmányi mun-
kájukban, illetve a sportban kiemelkedő 
eredményeket értek el. Az iskola egyik 
rangos elismerésében, a Kisfaludy díjban 
részesült Füstös Bálint, ő a díjat a Kisfaludy-
napok keretében vehette át. 

A nevelőtestület döntése értelmében 
nevelőtestületi dicséretben részesült Csiz-
madia Leila és Németh Lilien. Csizmadia 
Leila halk szavú, csendes, de határozott 
egyéniség, magatartása, szorgalma pél-

damutató. Tanulmányi előmenetele az 
általános iskolai évek alatt kitűnő, illetve 
jeles volt. A diákönkormányzat aktív tagja 
osztály és iskolai szinten egyaránt. Óvo-
dáskora óta a művészeti iskola néptánc 
tanszakának táncosa, a végzős csoport 
meghatározó tagja. Kedvességéért, segí-
tőkészségéért tanárai, diáktársai egyaránt 
tisztelik, kedvelik.

Németh Lilien példamutató magatar-
tású és szorgalmú, társaival, nevelőivel 
tisztelettudó. Tanulmányi eredménye alsó 
tagozatban kitűnő volt, felsősként jeles 
eredménnyel büszkélkedhet. Évek óta ő 
az osztály diákönkormányzati tagja, társai 
hallgatnak rá, elfogadják véleményét. 
Közösségért végzett munkája kiemelkedő, 
több éven keresztül volt a „Vigyázz Kész 
Pénz” vetélkedő csapatnak aktív, sikeres 
tagja, az osztály műveltségi vetélkedőkön 
elért jó eredménye nagyban köszönhető 
Lilien felkészültségének, szorgalmának, 
ötleteinek. 

A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat Végh 
Adrián vehette át. Adrián alsós kora óta 
sikeres, eredményes tagja az iskola atlétika 
csapatának, számos alkalommal vett részt 
a megyei mezei futóbajnokságokon is. 
Tehetsége, fizikai adottságai és szorgalma 
lehetővé tette, hogy jó eredményeket érjen 
el ebben a sportágban, az iskola csapata 
mindig számíthatott a részvételére. Évek 
óta aktív tagja a környei sportegyesület 
labdarúgó csapatának is. Óvodáskora óta 
a művészeti iskola néptánc tanszakának 
táncosa, precíz, fegyelmezett, tanulmányi 
eredménye jó, szorgalma, magatartása 
példamutató.

Példamutató magatartásáért és jeles 
tanulmányi munkájáért Jelenfi Dániel, pél-
damutató szorgalmáért és egész évben 
nyújtott sikeres és eredményes tanulmányi 
munkájáért Fehér Kevin.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példa-
mutató szorgalmáért Borka Zsombor, Kiss 
Hanna, Rajcsány Gréta, jeles tanulmányi 
eredményéért, példamutató szorgalmá-
ért Bucsi Tímea, Kámán Kitti, Papp Flóra, 
Pokornyi Tímea, Schlepp Tamás, Somogyi 
Boglárka. Kitűnő tanulmányi eredményü-
kért, példamutató szorgalmukért, magatar-
tásukért és a Bolyai matematika csapatver-
senyen elért megyei 11. helyezésükért Fóthi 
Mia, Pfiszterer Éva, Zombai Réka, Szommer 
Péter, Varga Péter, példamutató szorgal-
máért és az osztály közösségi életébe 
való bekapcsolódásáért Benedek Tamás, 
példás magatartásukért és szorgalmukért 
Fikner Kevin, Kempa Róbert.

Jó tanulmányi munkájáért, szorgal-
máért, ragaszkodó viselkedéséért, lelkes 
színjátszó szakkörös munkájáért Balázs 
Rita Bianka, kitűnő tanulmányi munkájáért, 
példamutató magatartásáért és szorgal-
máért, a versenyeken való aktív részvételé-
ért, lelkes színjátszó szakkörös munkájáért 
Bognár Lilla Viktória, jeles tanulmányi 
munkájáért, szolid magatartásáért, egyre 
növekvő szorgalmáért Bróda Liliána Vivien, 
jó tanulmányi munkájáért, példamutató 
magatartásáért és szorgalmáért, segítő-
készségéért, derűs egyéniségéért, ragasz-
kodó viselkedéséért, sok plusz munkájáért, 
lelkes színjátszó szakköri munkájáér t  
Budai-Kurcz Eszter, kitűnő tanulmányi mun-
kájáért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért, megbízhatóságáért, lelkes 
színjátszó szakköri munkájáért Deli Diána 
Zsófia, jeles tanulmányi munkájáért, példa-
mutató magatartásáért és szorgalmáért, 
megbízhatóságáért, segítőkészségéért, 
finom lelkű  és szeretetteljes viselkedéséért, 
lelkes színjátszószakköri munkájáért Do-
mán Dóra, kitűnő tanulmányi munkájáért, 
példás magatartásáért és szorgalmáért, 
a versenyeken való eredményes részvé-
teléért, a színjátszó szakkör munkájában 
nyújtott lelkes és színvonalas szerepléseiért 
Kakuk Mihály, kitűnő tanulmányi munká-
jáért, példás magatartásáért és szorgal-
máért, derűs viselkedéséért, a színjátszó 
szakkörben nyújtott lelkes  munkájáért 
Kaszap Nagy Emma, jeles tanulmányi 
munkájáért, példamutató magatartásáért 
és szorgalmáért, segítőkészségéért, meg-
bízhatóságáért, a versenyeken való aktív 
részvételéért, a színjátszó szakkör munká-
jában nyújtott aktív és lelkes részvételéért 
Kovács Zsófia, kitűnő tanulmányi munkájá-
ért, példamutató szorgalmáért, segítőkész-
ségéért, sok önként vállalt kiselőadásáért, 
a színjátszó szakkör munkájában nyújtott 
aktív és lelkes részvételéért, derűs lényéért 
Sayah Hani, kitűnő tanulmányi munkájáért, 
példamutató magatartásáért és szorgal-
máért, segítőkészségéért, ragaszkodó és 
szeretetteljes lényéért, a színjátszó szakkör 
munkájában nyújtott aktív és lelkes rész-
vételéért, példamutató sporttevékenysé-
géért Sternhardt Réka.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás 
magatartásáért és szorgalmáért Balaskó 
Jázmin Gréta, Bartis Gábor, Bokodi Szilvia, 
Daróczi Boglárka, jeles tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgal-
máért Huber Janka Luca, Lóczi Attila, Rácz 
Tímea Regina, Virga Krisztina, az ének-zene 
tantárgyból nyújtott kiváló teljesítményéért 
és remek szerepléseiért Kószás Viktor.

Példamutató magatartásért, tanulmá-
nyi eredményéért, kiemelkedő közösségi 
munkájáért Aknai-Mike Zsófi, Heszler Noémi 
Erika, kitűnő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, kiemelkedő 
közösségi munkájáért Köpe Adrienn, kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, a német nyelv területén 
nyújtott kimagasló munkájáért Köpe András, 
példamutató magatartásáért, kiemelkedő 
közösségi munkájáért Beck Enikő Melinda, 
Horváth Leonetta, kiemelkedő közösségi 
munkájáért Nagy Ádám Levente, az informa-
tika tantárgyban elért kitűnő eredményéért, 
közösségi munkájáért Varga Luca.

Kitűnő tanulmányi eredményéért és közös-
ségi munkájáért Bencze Emese, a történelem 
tantárgyban elért kitűnő eredményéért, 
közösségi munkájáért Matics Gergely Zoltán, 
jeles tanulmányi eredményéért, a történe-
lem, német, informatika és természetismeret 
tantárgyakból elért kitűnő eredményéért, 
kiemelkedő közösségi munkájáért Riezing 
Csongor, kiemelkedő közösségi munkájáért 
Skrinyár Zsófia, kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, történelem, angol és matematika 
tantárgyakból elért kitűnő eredményéért 
Tompos Diána, jeles tanulmányi eredményé-
ért, kiemelkedő közösségi munkájáért, az is-
kolai ünnepségeken való aktív részvételéért, 
a néptánc tanszakon végzett kiemelkedő 
munkájáért Végh Viktória. 

Kitűnő tanulmányi munkájáért Fóthi 
Lora, kitűnő tanulmányi eredményéért, 
az osztályközösségért végzett munká-
jáért és az iskolai rendezvényeken való 
részvételéért Soós Lili Zsófi, jó tanulmányi 
eredményéért és az osztályközösségért 
végzett munkájáért Czigle Zsófi, jeles tanul-
mányi eredményéért Lopez Vega Hamka 
Emma, jeles tanulmányi munkájáért és az 
informatika tantárgyból nyújtott kiemel-
kedő eredményéért Málnás Péter, jeles 
tanulmányi eredményéért és a sportban 
nyújtott kiemelkedő munkájáért Marosi 
Áron, az iskolai rendezvényeken nyújtott 
kiemelkedő munkájáért Peredi Dóra, az 
osztályközösségért nyújtott kiemelkedő 
szerepvállalásaiért Katz Botond.

Példamutató magatartásáért, szorgal-
máért, kiváló tanulmányi eredményéért, 
kiemelkedő közösségi munkájáért Pokornyi 
Veronika, kiemelkedő közösségi munkájáért 
és példamutató szorgalmáért Pethő Lili Jáz-
min, példamutató szorgalmáért, kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért és közösségi mun-
kájáért Mosberger Tamás, kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, a Lego robot szakkörben nyújtott 
kiemelkedő munkájáért Auer Zsombor Balázs, 
példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi 
eredményéért Szász Alekszandra, kiemelkedő 
közösségi munkájáért Adamek Lili.

Jeles tanulmányi eredményükért, a tör-
ténelem és angol nyelv területén elért 
kimagasló teljesítményükért Galgovics 
Borbála, Varga Ádám, jó tanulmányi 
előmenetelükért és szorgalmukért Czigle 
Panna, Csík Georgina, Reinhardt Lili, Soós 
Krisztina, jó tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért Nagy Sándor József, 
kreatív, közösséget építő munkájukért 
Benkő Mirabella, Fehér Kitti, Kun Orsolya, 
Schwarc Laura.

Aknai-Mike Panna kitűnő tanulmányi 
eredményéért, kimagasló szorgalmáért, 
versenyen való sikeres szerepléséér t, 
Karnuts Ferenc kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, kimagasló szorgalmáért, ver-
senyeken való sikeres szerepléséért, Lóczi 
Katalin jeles tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért, versenyeken való 
sikeres szerepléséért.

Kiemelkedő sporteredményeiért Jesze-
novics Róbert, Sternhardt Réka, Balaskó 
Patrik, Chnupa Vivien, Kucsera Zsolt, Kohl 
Dániel, Lopez Vega Hamka Emma, Adamek 
Lili részesült elismerésben.

A német nyelv tanulása során nyújtott 
példamutató szorgalmáér t a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe a 
következő diákokat ajándékozta meg: 
Kutenics Regina, Marosi Diána, Hambur-
ger István, Matics Bálint Tamás, Riezing 
Réka, Fóthi Mia, Kocka Lili, Kupi Bende-
gúz, Mosberger Martin, Pfiszterer Éva, 
Pokornyi Tímea, Schlepp Tamás, Bognár 
Lilla Viktória, Deli Zsófia, Kaszap-Nagy 
Emma, Lóczi At tila, Aknai Mike Zsófia, 
Heszler Noémi Erika, Horváth Kristóf, Köpe 
András, Nagy Miksa Tamás, Riezing Cson-
gor, Lopez Vega Hamka Emma, Fóthi Lora, 
Marosi Áron, Aknai-Mike Panna, Karnuts 
Ferenc, Kun Orsolya, Lóczi Katalin, Nagy 
Mátyás.

A néptánc, illetve grafika tanszakos 
diákok a vizsgájuk alkalmával ajándékot 
kaptak a Tatabányai Tankerületi Központ, 
a Szülői Munkaközösség és a Szivárvány 
Táncegyüttes támogatásával. A táncgá-
lán kiemelkedő néptáncos munkájáért ju-
talmat kapott Balázs Rita Bianka, Baranyák 
Dávid János, Budai-Kurcz Eszter, Domán 
Dóra, Kaszap Nagy Emma, Kovács Zsófia, 
Krupánszki Gréta, Pfiszterer Éva.

Alapfokú művészeti iskolai tanulmánya-
ikat alapvizsgával és jeles osztályzattal 
zárta Auer Róbert Csaba, Csizmadia Leila 
Kinga, Jeszenovics Viktória, Krupánszki 
Ramóna, Labossa Luca Erzsébet, Szántó 
Csongor György, Szücs Kinga, Tisch András, 
Végh Adrián. 

Az idei tanévzárón a első alkalommal a 
könyvtári munkájáért, a József Attila Me-
gyei Könyvtár „Olvasd velünk”… pályázatán 
való sikeres szereplésért jutalmat vehetett 
át Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Varga Péter, 
Beck Enikő, Pethő Hanna, Peredi Dóra, Csík 
Georgina. 

Az évzáró részeként Tischné Lábadi Éva a 
Szülői Munkaközösség elnökének nevében 
emléklapot nyújtott át az iskolai munkában 
6 éven keresztül tevékenyen részt vállaló 
Kongyik Kinga és Mosbergerné Hoszpodár 
Enikő részére.

Õ 6. oldal
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Akihez közöd van...
Mindent elérhetsz az életben, mindent 
legyőzhetsz magad körül és a világban, 
mindent neked adhat az élet, s te min-
dent elvehetsz az élettől: csak egy ember 
ízlését, hajlamát, életütemét nem tudod 
megváltoztatni, azt a másféleséget, mely 
teljesen jellemez egy embert, aki fontos 
számodra, akihez közöd van. Márai Sán-
dor gondolatai olvashatók azon az emlék-
lapon, melyet Pedagógusnap alkalmából 
nyújtott át június 6-án Beke László polgár-
mester a falu képviselő-testülete nevében 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde, valamint 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kollektívájának 
tagjai részére.

K özségünkben évek óta hagyomány, 
hogy Pedagógusnap alkalmából az 
önkormányzat a szülői munkaközös-

ségekkel közösen köszönti a két intézmény 
kollektíváját, nyugalmazott és technikai 
munkatársait, egyszóval mindenkit, aki a 
faluban részt vesz, vagy egykor részt vett 
az oktató, nevelő munkában. Így történt ez 
június 6-án is, s igaz a Közösségi és Tájház 
nagyterme ezúttal is szűkösnek bizonyult, 
a vendégeket a teraszon is gyönyörűen 

megterített asztalok várták. Bizony vannak 
olyan pillanatok, amikor nem könnyű a 
gyerkőcökkel, de miért lenne könnyű? Ha 
az lenne, nem kellene óvoda és iskola. Ez 
természetes dolog. Én azt kívánom, hogy 
ehhez a küzdéshez még így, év végén is 
legyen erő, türelem, kitartás, mert akikért 
küzdünk, azok hálásak. És előfordul, hogy 
nem is feltétlenül akkor érezzük a hálát, 
amikor elballag, hanem jóval később, 
amikor felnőttként találkozunk ismét. Ez egy 
gyönyörű hivatás, és a küzdelemért ezek 
a szép pillanatok kárpótolnak bennünket 
– fogalmazott köszöntőjében – maga is 
pedagógus lévén – többes szám egyes 
személyben Beke László polgármester.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden évben Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves 
pedagógus pályával rendelkező, nyugállo-
mányba vonuló pedagógusoknak, akik az 
alap , közép-, szak- és a felsőoktatás terüle-
tén kiemelkedő munkát végeztek. A környei 
Pedagógusnapi ünnepségen Menoniné 
Pillmann Teréz, Takácsné Eichhardt Emma, 
László Márta és Vadász Éva vehette át az 
oklevelet és emlékérmet Molnárné Varga 
Katalin intézményvezetőtől.

Menoniné Pillmann Teréz 1978-ban vé-
gezett tanítóként Esztergomban, majd a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, 
Szombathelyen szerzett német nyelvtanári 
diplomát. 1980 óta dolgozik a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában, ahol a környei diákokat 
bevezette a német nyelv rejtelmeibe. Több 
éven át részt vett a steffenbergi diákcsere 
program lebonyolításában. Ennek kere-
tében tanítványainak lehetősége nyílt a 
német nyelvet anyanyelvi környezetben 
való gyakorlására. Feladatának tartotta 
az ifjúság, a fiatal felnőttek, illetve szülők 
meggyőzését és bevonását a nemzetiségi 
értékek megőrzésébe. Nagyon fontosnak 
tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, 
hogy nyitot t legyen mások oktatással 
kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen 
részt vett szakmai továbbképzéseken. Meg-
számlálhatatlan környei iskolást készített 
fel a középiskolára, illetve nyelvvizsgára. 
Számos iskolai verseny szervezésében vett 
részt.  Személyisége, szakmai felkészültsége 
kollégái számára példaértékű, fiatalabb 
munkatársai többször fordulnak hozzá 
szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig 
szívesen válaszol. Negyven éve neveli, 

oktatja elkötelezetten, lelkiismeretesen az 
általános iskolai  korosztályt, folyamatosan 
tudásának legjavát adva.

Takácsné Eichhardt Emma 1982 óta 
oktat a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. Általá-
nos iskolai tanári diplomát népművelés, 
magyar nyelv és irodalom, illetve törté-
nelem szakon szerzett. Nagyon fontosnak 
tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, 
hogy nyitot t legyen mások oktatással 
kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen 
részt vet t szakmai továbbképzéseken. 
Megszámlálhatatlan környei iskolást 
készítet t fel a középiskolára. Munkája 
során nagy hangsúlyt fektetett a magyar 
nyelv és irodalom, illetve a történelem 
tantárgyak megalapozására, mindezt 
szívvel-lélekkel tette. Számos iskolai ver-
seny szervezésében vett részt: történelem, 
helyesírási verseny, a  szavaló verseny több 
formájával próbálta elérni, hogy minél 
több diák ismerkedjen meg költészetünk 
gyöngyszemeivel. Környe község kulturális 
életében is szerepet vállalt, több falusi 
rendezvényen, ünnepségen fellépet t 
tanítványaival. Személyisége, szakmai 
felkészültsége kollégái számára példa-
értékű, fiatalabb munkatársai többször 
fordultak hozzá szakmai kérdésekkel, 
amelyekre mindig szívesen válaszolt.  
A nevelőtestület tagjainak érdekében sok 
éven át a közalkalmazotti tanács tagja 
volt, és segítette a helyi szakszervezet mun-
káját. Negyven éve neveli, oktatja elköte-
lezetten, lelkiismeretesen a tíz-tizennégy 
éves korosztályt, tudásának legjavát adva.

László Márta 1989 óta oktatja a néptán-
cot a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában. 1994-ben 
alapította a Környei Szivárvány Táncegyüt-

test. Töretlen lelkesedéssel, kitartó mun-
kával vezeti be a néptánc szépségeinek 
rejtelmeibe a kisiskolásokat. Az évek során 
sok-sok fiatallal ismertette meg a magyar 
néptánc értékeit. Az ismeretek elsajátítá-
sán túl megszámlálhatatlan fellépésen 
népszerűsítette nemzeti kincseink gazdag-
ságát. Magas szintű szakmai tudásának 
köszönhetően a csoportos munka kapcsán 
a tánccsoport tagjai elsajátítják a helyes 
értékrend, az identitástudat, a közösségi 
léthez tartozás gyakorlatát, amely beépül 
a fiatalok személyiségébe, s ezzel a társa-
dalom magabiztosabb, aktívabb tagjaivá 
válhatnak. Helyi kulturális programjaink 
aktív részvevői, de nemcsak itthon, hanem 
a környező települések kulturális rendezvé-
nyeit is színesítik az általa vezetett közösség 
színvonalas bemutatói.  Személyiségének, 
kitartó munkájának, magas szintű szakmai 
tudásának köszönhetően országszerte és 
országhatárainkon túl is sok településre 
eljuttatta Környe község hírnevét. 

Vadász Éva Környén született, általános 
iskolai tanulmányait is itt végezte, majd a 
tatabányai Közgazdasági Szakközépisko-
lában érettségizett. A Magyar Testneve-
lési Főiskolán testnevelő tanári diplomát, 
ugyani t t 2006 -ban gyógy testnevelő 
tanári végzettséget szerzett. 1977-től az 
Oroszlányi Nevelőotthonban, 1984-től a 
Mocsai Általános Iskolában dolgozott 
testnevelőként.  1988 óta tanított a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Munkája során nagy 
hangsúlyt fektetett a testnevelés tantárgy 
megszerettetésére és az egészséges élet-
mód iránti igény kialakítására. Mindezt 
szívvel-lélekkel tette. Számos iskolai ver-
seny szervezésében vett részt, hosszú időn 
át készítette fel a tanulókat a diákolimpia 

versenyszámaira. 2002 óta önkormányzati 
képviselőként segítet te Környe község 
fejlődését. Személyisége, szakmai felké-
szültsége kollégái számára példaértékű, 
fiatalabb munkatársai többször fordultak 
hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre 
mindig szívesen válaszolt. Negyven éve 
neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiisme-
retesen a tíz-tizennégy éves korosztályt, 
tudásának legjavát adva.
Óvónénit köszöntjük, sok esztendőt érjen. 
Mint nagyapó, nagyanyó oly sokáig éljen.
Szépen szólni, köszönni megtanít bennün-
ket, minden jóval megtömi gömbölyű 
fejünket. Fáradtságért, munkáért mit ad-
junk cserébe? Maradjunk jó gyermekek 
szíve örömére. – A tánc, körjáték mellett 
így szólt a kisebbek, a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport kö-
szöntője, míg a másodikosok a csengety-
tyűmuzsika után már komolyabb ünnepi 
gondolatokat tolmácsoltak: A lárma, a zaj 
elhal lassan, pisszenés sincs, oly nagy a 
csend. Oly nagy a csend és oly szokatlan, 
mintha nem lenne senki bent. Egyszerre 
csak nyílik az ajtó, tanítónk arca felderül. 
Tarka, mosolygós csokrok várják szótlan, 
meleg üdvözletül. Karmester nélkül zeng 
az ének. Sok gyermekhang szárnyra kap. 
Madárdal kíséri a kertből... Igazi ünnep 
ez a nap! 

Az óvodások, diákok, az elismerő, kö-
szönetet mondó gondolatok és – hagyo-
mányos – csülkös vendéglátás mellett az 
önkormányzat és a két Szülői Munkakö-
zösség az ünnepség résztvevőit egy-egy 
szál virággal, s emléklappal is megaján-
dékozta, s egyáltalán nem utolsó sorban 
a közösségi élménnyel, a jelenlegi és 
egykori kollégákkal folytatott nosztalgiázó 
múltidézéssel. 

Jó tanulmányi eredményéért, szorgal-
máért, példamutató magatar tásáér t 
Krupánszki Ramóna, a városi informatika 
versenyen elért kiemelkedő teljesítmé-
nyéért Varsányi Csaba, jó tanulmányi 
eredményéért és közösségi munkájáért 
Kulcsár Krisztina, közösségi munkájáért 
Fluxa Bernadett és Jeszenovics Viktória, az 
atlétika és mezei futóbajnokságokon való 
sikeres részvételért Kománovics Patrik, az 

osztályközösségért végzett kiemelkedő 
munkájáért Tisch András, a diákönkor-
mányzatban és az osztályközösségben 
végzet t munkájáér t Biró Vik tória ,  az 
osztályközösségért végzett munkájáért 
Bartus Karina, példamutató magatartá-
sáért és az osztályközösségért végzett 
munkájáért Varga Rebeka és Hati Kitti, az 
informatika tantárgyban elért kimagasló 
eredményéért Laczó Attila Márk, az infor-

matika és a német nyelv tantárgyakban 
elért kimagasló eredményéért Horváth 
Levente vehetett át elismerő oklevelet 
és ajándékot. 

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkája elismeréseként és köszöneteként 
Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközös-
ség elnöke Horváth Csabánénak, Horváth 
Csabának, Deák Lászlónénak és Vadas 
Renátának nyújtott át emléklapot.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Több millió elektromos 
autóhoz gyárthatnak 
rézfóliát 

Hamarosan egy új üzem épülhet, a Tatabánya-Környe Ipari 
Parkban ahol évi 50 ezer tonna rézfóliát gyárthatnak majd 
elektromos autók akkumulátoraihoz 2019 második felétől - 
jelentette be a Doosan. A dél-koreai vállalat ígérete szerint a 
kivitelezés már idén megkezdődik és a tervek szerint az évi 50 
ezer tonna rézfólia legyártására alkalmas üzem 2019 második 
felére már elkészülhet. A rézfóliát az elektromos autókban 
használt akkumulátorok gyártásához használják.

A szóban forgó éves 50 ezer tonna gyártókapacitás mintegy 2,2 
millió elektromos autó akkumulátorának előállításához lenne 
elegendő. A Környe közigazgatási területén megvalósuló be-
ruházással kapcsolatban a vállalat szóvivője elmondta, hogy 
a rézfólia egyetlen beszállítóivá válhatnak majd Európában és 
jobb pozícióból vághatnak majd neki az amerikai és a kínai ter-
jeszkedésnek is a jövőben. Az SNE Research várakozásai szerint 
a rézfólia iránti kereslet dinamikusan növekedhet a következő 
években, míg idén 75 tonnára lehet igény, addig ez az érték 
2025 végére elérheti a 975 ezer tonnát.

forrás: portfolio.hu

„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
Nagy Béla (július 5.) 

Lukácsi Andrásné sz. Horogh Terézia (július 10.)

75 esztendős
Harmati János (július 9.) 
Bokros Károly (július 11.) 

Fóthi Álmos Zoltán (július 29.)

70 esztendős
Pankotai Ilona (július 17.) 

Tóbik Józsefné sz. Nagy Vilma (július 26.) 
Wiszt Jánosné sz. Farkas Klára (július 31.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

Hartman Mátyás  június 4-én ünnepelte 75. születésnapját, 
de sajnos technikai okok miatt nem köszöntöttük a Környei 
Hírhozó előző számában. Ezúton kérjük elnézését, s kívánunk 
számára is további jó egészséget, sok boldogságot!

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

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleány érke-
zése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Szabó Zsolt és Eck Anett  
kislányát, Írisz Miát

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

*  *  *

Meghívó
Környe Község Önkormányzata, a Környei Római Katolikus Plébánia, a 
Háromkirályok Alapítvány, valamint a Történelmi Vitézi Rend Komárom-
Esztergom Megyei Székkapitánysága sok szeretettel meghívja Önt és 
Kedves Családját augusztus 11-én Környére a Szent Korona látogatására, 
valamint a Plébánia épülete és a Trianoni emlékmű átadására.

Program:
9.00 Szent Korona érkezése a Polgármesteri Hivatal aulájába – a Szent Korona  
 9.00 és 9.20 között mindenki számára megtekinthető
9.30 Körmenet a Szent Koronával a Polgármesteri Hivataltól a Hegyalja utcán,  
 Április utcán, valamint az Alkotmány utcán át a Katolikus Templomhoz
10.00 Ünnepi püspöki szentmise. A szentmisét bemutatja, szentbeszédet mond:  
 Spányi Antal megyéspüspök. A szentmise után a Plébánia épületének,  
 valamint a Trianoni emlékműnek az átadása, megáldása. A Szent Korona  
 a szentmisét követően 13 óráig tekinthető meg a templomban.

A szervezők valamennyi környei lakost sok szeretettel hívják  
és várják a rendezvényre!

„münk is magyarok vagyunk...”

Ismét csángó gyerekek  
Környén

Mint 2 évvel ezelőtt, idén is vendégül 
lát településünk 25 csángó gyermeket.  
A fiatalok a távoli magyarfaluból 
érkeznek Tatára egy rövid nyári va-
kációzásra, s egy „villámlátogatás” 
erejéig községünkben is megállnak, 
hogy érdekes nyelvükkel, szép dala-
ikkal, népviseletükkel rabul ejtsék a 
környeiek szívét. Kis koncertjükre szere-
tettel várnak minden érdeklődőt július 
26-án 18 órakor a Fő téri szökőkútnál, 
kedvezőtlen időjárás esetén a katolikus 
templomban. A kislányok, kisfiúk 9 és 
14 év közöttiek, aki úgy érzi, bármilyen 
apró ajándékkal örömmel kedvesked-
ne egy-egy gyermeknek, kérjük, hozza 
el magával a koncertre.

Az avar és kerti hulladék  
szabadban történő  
égetésének szabályai
Környe Község Önkormányzata ezúton hívja fel a falu lakói-
nak figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék szabadban 
történő égetéséről alkotott rendelet szerint a komposztá-
lásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belte-
rületen minden év március 1-je és április 30-a, valamint 
szeptember 15-e és november 15-e között engedélyezett 
kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 8 és 18 
óra között.

Más napon és más időpontban az égetés tilos! A ren-
delet teljes terjedelmében a www.kornye.hu oldalon, a 
hirdetmények között olvasható el.
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Közérdekű információk

Szabadság a Szt. Rókus 
rendelőben

Dr. Árendás József július 23-ától augusztus 
19-éig szabadságát tölti, ez idő alatt elma-
rad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A helyettesítésről saját rende-
lési idejében Dr. Bublovics Péter gondos-
kodik az I. számú Háziorvosi Rendelőben 
(Beloiannisz út). 

Védőnői helyettesítés  
július 23-ától 27-éig

Kissné Ágoston Éva július 23-ától 27-éig 
szabadságát tölti, ez idő alatt Pillmann 
Erzsébet vértessomlói védőnő helyettesíti 
szerdán 8 és 16, pénteken 8 és 14 óra között. 
A helyettes védőnő telefonon is kereshető, 
a 30/450-2573-as számon.

A Művelődési Ház és  
a Községi Könyvtár nyári 

nyitvatartása
A Művelődési Ház nyári karbantartási 
munkálatok miatt július 23-a és 29-e között 
ZÁRVA TART. A Községi Könyvtár július 16-tól 
augusztus 10-ig szabadság miatt zárva tart. 
A könyvtár augusztus 13-tól szeptember 
2-ig hétfőn és szerdán látogatható 16 és 
18 óra között.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket a szolgáltató megfelelő teherbírású 
zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú, és 
50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, 
alkalmanként legfeljebb 0,5 m3 meny-
nyiségben szállítja el az ingatlan elől. A 
nem megfelelő méretű és mennyiségű, 
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a 
társaság nem szállítja el. A meghirdetett 
gyűjtési napon kívül a kommunális hulla-
dékszállítás napján is elviszik a zöldhulladé-
kot, amennyiben az a cég emblémájával 
ellátott többlethulladékos zsákban van 
kirakva, melyet külön meg kell vásárolni. A 
komposztálható hulladékot úgy helyezze 
ki, hogy az a közterületet ne szennyezze, 
a zsákban kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
augusztus 7., szeptember 4., október 2., 

november 13.

KÖRNYÉN 
július 24., augusztus 28., szeptember 25., 

október 30., november 27.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
két alkalommal, az adott gyűjtési napokon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot.  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napokon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

július 26., augusztus 9., augusztus 23., 
szeptember 13., szeptember 27., október 
11., október 24., november 8., november 

22., december 13., december 28. 

KÖRNYÉN 
július 31., augusztus 13., augusztus 29., 

szeptember 11., szeptember 26., október 
9., október 24., november 6., november 

20., december 4., december 18.

Véradás
Az önkéntes véradókat várja július 26-án, 
csütörtök délután fél 1 és fél hat között 
a környei Közösségi és Tájházban a Vö-
röskereszt. Adj vért, életet menthetsz!  
A műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, 
vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez szükséges vérkészlet 
biztosításához naponta mintegy 1800 vér-
adót kell toborozni. 

A donor egyetlen véradással három be-
tegen segíthet: a levett vérből plazmaké-
szítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a véradó 
egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező 
tesztek elvégzése után nemcsak a vércso-
portját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed 
a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz 
kimutatására is. Véradó lehet mindenki, aki 
egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, 
de még nincs 65 esztendős, testsúlya meg-
haladja az 50 kilogrammot. A tetoválás és a 
testékszer nem akadály, ha elkészülésük óta 
eltelt fél év. Az adatfelvételhez lakcímkártya, 
személyi igazolvány és a TAJ-szám (ez lehet a 
TAJ kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, 
illetve a véradó általi bemondás is) feltétlenül 
szükséges. A véradást egy orvosi vizsgálat előzi 
meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül 
adhat-e vért a jelentkező. 

forrás: veradas.hu


