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Szent Istvánra emlékeztünk
Környebányán és Környén is augusztus 20-
án tisztelegtünk államalapító Szent István 
emléke előtt és ünnepeltük az új kenyeret. 
Környe önkormányzata hagyományosan 
az augusztus 20-ai ünnepségének kere-
tében ismeri el azok tevékenységét, akik 
kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik 
a község hírnevét, vagy hosszú évek ál-
dozatvállalásával vívják ki a település 
közösségének megbecsülését. A meg-
emlékezésen nyolcan részesültek elisme-
résben, öten pedig Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet vehettek át.

K örnyebányán, a Hősi Emlékműnél 
Fehér László köszöntötte a megjelen-
teket, majd helyi gyerekek, felnőttek 

kötöttek ünnepi csokrot Bozó Kucskár Anikó 
vezetésével dalokból, versekből, s ajándé-
kozták meg az emlékezőket Szent István 
király intelmeivel. Az ünnepség a kegyelet 
virágainak elhelyezésével és közös öröm-
muzsikálással zárult a parkban.  

Az államalapítással első királyunk nem 
csak arról tett tanúbizonyságot, hogy méltó-
an bánt a rábízott örökséggel, hanem bizony 
ő egy még jelentőségteljesebb örökséget 
hagyott az utókorra. 

A hagyományok gyalázása
 A szüreti felvonulást sajnos egy kellemet-
len és dühítő esemény előzte meg. Aki 
szervezett már bármilyen programot, jól 
tudja, mennyi munkával jár előkészíteni, 
lebonyolítani, majd végül az utómunkákat 
elvégezni.

A szüreti felvonulást Környén a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat lassan 
10 éve minden évben megrendezi. 

Időben felállítjuk a szüreti óriás bábokat, 
melyeket környei vállalkozók ajánlanak fel, 
és jönnek a gépeikkel, hogy a hatalmas 
méretű szalmabálákat egymás tetejére 
rakják. Jelentkeznek ügyes kezű asszonyok, 
akik segítenek a ruhákat megvarrni, és 
jönnek a fiatalok, hogy Környe két végén 
együtt felállíthassuk – ahogy egy idős néni 
mondta – Rézit és Szepit… Az idei esztendő-
ben a Kecskédre vezető út mellett a bála-

báb, „Szepi” egyetlen napot 
„élt”… csörrent a telefonom, 
hogy az éjszaka leéget t! 
„Csak úgy magától…” A fel-
jelentést ismeretlen tet tes 
ellen megtettük gyújtogatás 
miatt. Nem azért mert pénz-
ben kifejezve olyan értéket 
képviselt volna. Azért, mert 
egy évtizedes hagyományt 
tiportak a földbe, és gyújto-
gattak! 

Egy kérdés az elkövetőhöz, 
elkövetőkhöz: legközelebb 
mit fog(tok) felgyújtani? Vala-
ki házát, valaki autóját, mert 
ez jó poénnak tűnik? Nagyon nem volt jó 
poén! Sem én nem nevettem, sem senki 
más! Aki magára ismer, az mélységesen 
szégyellje magát! 

 
 Tisztelettel: 

Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat Környe elnöke
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Szent Istvánra emlékeztünk
…folytatás az első oldalról.

Egy olyan örökséget, mely megteremtet-
te az alapját, hogy a Magyar Királyság, 
később pedig Magyarország fennma-
radhasson több mint ezer esztendőn át, 
itt a Kárpát-medencében – hangzott el 
Környén, a Millecentenáriumi Emlékpark-
ban Beke László polgármestertől, aki az 
ünnepség másik, a fennmaradáshoz, a 
léthez kapcsolódó üzenetét így fogalmaz-
ta meg: hálaadás az új kenyérért. Azért a 
kenyérért, melyet a Gondviselés jóvoltából, 
munkánk eredményeként kaphatunk meg. 
Ha belegondolunk, hogy mennyi kéz szor-
goskodik mindazért, hogy a magtárakban 
lévő búzaszemből a család asztalára 
kerülő kenyér legyen, akkor láthatjuk, 
micsoda tartalommal telnek meg a követ-
kező fogalmak: közös cél, együttműködés, 
összefogás, szorgalom, alázat, felelősség.  
A polgármester köszönetét fejezte ki a köz-
ség lakói számára azért a munkáért, mellyel 
hozzájárultak, hogy Környe nevét sokszor 
példaként emlegessék szűkebb és tágabb 
környezetünkben. Zárásul azt kívánta, hogy 
a következő esztendőkben is azzal a tudat-
tal tekinthessünk vissza, hogy eredményes 
volt a közösen végzett munkánk, méltó 
a Szent Istváni örökséghez, és évről-évre 
büszkék lehessünk teljesítményünkre, az 
együtt elért sikereinkre.

Az ünnepi gondolatok után az önkor-
mányzat nevében Beke László polgár-
mester, Pákozdi Ferenc alpolgármester 
és Orlovits Tímea jegyző, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe részéről 
Tirhold Kármen elnök és Erl Péter képviselő, 
Tardoskedd képviseletében Tóth Marian 
polgármester, valamint a pártok, civil 
szervezetek képviselői helyezték el az emlé-
kezés virágait az Árpád Emlékműnél, majd 
Nagy Péter tiszteletes áldotta és Gerendai 
Sándor esperes, plébános szentelte meg 
az új kenyeret. 

Az augusztus 20-ai, környei ünnepségen 
nyolcan részesültek elismerésben, öten 
pedig Pedagógus Szolgálati emlékérmet 
vehettek át.

Az önkormányzat Környe fejlődése, gaz-
dasági felemelkedése érdekében kifejtett 
magas színvonalú munkájának elisme-
réseként a LOTTE ADVANCED MATERIALS 
MAGYARORSZÁG KFT. részére a „KÖRNYE 
KÖZSÉG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJAT” 
adományozta, az elismerést Jeong Jung 
Chul ügyvezető igazgató vette át. Környe 
fejlődése, gazdasági felemelkedése érde-
kében kifejtett magas színvonalú munká-
jának elismeréseként TALLÓDI LAJOSNÉ a 
„KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”, a közművelődési 
feladatok magas színvonalú ellátásáért, az 
ifjúság művelődéséért végzett munkájáért 
és a közéletben való aktív részvételéért SA-
LAMON GYÖNGYI a „KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ” 
elismerésben részesült. Az önkormányzat 
a gyermekek óvodai nevelésében kifejtett 
magas színvonalú, áldozatos munkája el-
ismeréseként SÁRKÖZINÉ TROLL KATALIN ré-
szére „PEDAGÓGIAI DÍJAT” adományozott, 
a község egészségügyi ellátása érdekében 

kifejtett magas színvonalú munkájának 
elismeréseként DR. NAGY GYULA LEHEL 
a „KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT” vehette át. 
Kiemelkedő sportolói tevékenységének 
elismeréseként BUDAI LEVENTE az „ÉV 
SPORTOLÓJA DÍJ”, a környezet védelmé-
ben kifejtett magas színvonalú munká-
jának elismeréseként SZÖLLŐSINÉ NAGY 
ZSUZSANNA a „KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ”, 
a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesz-
tése területén kifejtett magas színvonalú, 
áldozatos munkájáért TIRHOLD KÁRMEN 
a „PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA” elisme-
résben részesült, valamint az ünnepségen 
Beke László, Budai Anita világbajnokot is 
köszöntötte. Anita 2016-ban vehette át az 
Év Sportolója kitüntető címet, abban az év-
ben, amikor élete első világbajnokságán, 
szintén Portugáliában 1 arany-, 2 ezüst- és 
1 bronzérmet szerzett. Később sérülés miatt 
hosszabb kihagyásra kényszerült, ám idén 
ő is ismét ott lehetett a világbajnokságon, 
és ismét remekelt: küzdelmi számokban  
3 arany- és 2 ezüstérmet szerzett. Márci-
usban megnyerte a korosztályos Magyar 
Bajnoki címet és májusban a Kempo 
Hungarian Open nemzetközi versenyről  
4 arany és 1 ezüstérmet hozott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden évben Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves 
pedagógus pályával rendelkező, nyugál-
lományba vonuló pedagógusoknak, akik 
az alap , közép-, szak- és a felsőoktatás 
területén kiemelkedő munkát végeztek. 
Az augusztus 20-ai ünnepségen Hajmáné 
Kalocsai Éva, Eisenbart Győző Alfrédné, Fél 
Józsefné, Füzesériné Rozgonyi Márta Éva és 
Sipos Andrásné vehette át az emlékérmet.

A Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel 
színesített megemlékezést gulyásparti és 
utcabál követte a sportpályán, majd este 
kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal káp-
ráztatták el a vendégeket.    

DÍJAZOTTAK:

KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI  
FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ – LOTTE ADVANCED 

MATERIALS MAGYARORSZÁG KFT.

A Samsung Chemicals gyára 2011. június 
22-én kezdte meg működését 80 dolgozó-
val. Évek alatt olyan jó munkát végzett a 
gyár, hogy mostanra már harmadik fejlesz-

tési döntésen vannak túl. Öt évvel ezelőtt 
a cég megvásárolt az eredeti telephely 
mellett egy újabb fejlesztési területet, ezzel 
megduplázta területét, a tavalyi esztendő-
ben pedig egy újabb 7 hektáros bővítésről 
döntött a vállalat. Menetközben Samsung 
Chemicalsról Lotte Materialsra változott 
a neve, de gyakorlatilag mindkét cég 
ugyanazon tulajdonosi csoporté, a gyár 
továbbra is a Samsungnak szállítja be az itt 
készült alapanyagot. A töretlen gazdasági 
fejlődés mellett a társaság egyre nagyobb 
figyelmet fordít a társadalmi felelősség 
vállalásra, így feladatul tűzték ki saját ma-
guk számára rendezvények, intézmények 
támogatását.

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ  
– TALLÓDI LAJOSNÉ

Tallódi Lajosné 1993–2000-ig, majd vál-
lalkozói tevékenysége után 2005. március 
7-étől a Környei Polgármesteri Hivatal mun-
katársa. Közgazdasági Szakközépiskolában 
számviteli szakon érettségizett. A hivatal-
ban először pénztárosként, majd 2005-től 
adóügyi ügyintézőként dolgozik. Munkája 
során fontosnak tartja szakmai ismeretei-
nek folyamatos bővítését. Szakmailag jól 
felkészült. Munkáját az elvárt precizitással 
és pontossággal végzi. Felelősséget érez 
az önkormányzat adóügyeinek jogszerű 
ügyintézésére. Szerteágazó szakértelmével 
elősegítette, hogy a tavalyi évben történt 
személyi változás ne okozzon fennakadást 
az önkormányzati adóhatósági ügyinté-
zésben. Jó közösségi ember, segítőkész, 
kollégái szeretik. Hobbija a sport, szeret fut-
ni, kerékpározni és túrázni a természetben, 
érdeklődési köre az egészséges életmód. 

KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ  
– SALAMON GYÖNGYI

Salamon Gyöngyi 2010 óta szerkeszti a 
település honlapját, tudósít a falubeli ren-
dezvényekről, és 2011 decemberétől szintén 
ő fogja össze a Környei Hírhozó, a település 
újságjának megjelenését. A 2013-ban 
felújított Művelődési Háznak 4 éve látja el 
vezetői feladatait. Munkája során az intéz-
mény kihasználtságát szinte maximálisra 
fejlesztette. Programkínálata annyira sokszí-
nű és színvonalas, hogy az intézmény jó híre 
még a kistérségünkön távolabbra is eljutott. 

Sok esetben szomszédos megyékből is szép 
számú látogató érkezik a programokra.  
A hagyományos, települési rendezvények 
megrendezése, azok színvonala sem hagy 
kívánnivalót maga után. Munkája révén, 
az ő kezdeményezésére az elmúlt évektől 
számtalan új esemény, rendezvény színesíti 
településünk kulturális életét. A falu, és a tér-
ség intézményeivel, egyesületeivel jó kap-
csolatot tart fent, melynek pozitív hatása 
érződik a Művelődési Ház rendezvényein.

PEDAGÓGIAI DÍJ  
– SÁRKÖZINÉ TROLL KATALIN

Sárköziné Troll Katalin Újfehértón született, 
de 1966 óta Környén él. Általános iskolai 
tanulmányait Környén végezte, középisko-
lába a Tatabányai Árpád Gimnázium és 
Óvóképző Szakközépiskolába járt, majd 
1986-ban szerzett oklevelet a soproni Óvó-
nőképző Intézetben. 1981 szeptemberétől 
a Vackor Óvodában a környei óvodáskorú 
gyermekeket neveli. Életének egy új szaka-
sza kezdődött, amikor a Vackor óvodában 
a Freinet nevelési módszerrel ismerkedett 
meg, és a mai napig legjobb tudása 
szerint alkalmazza, fejleszti. Sok szeretettel 
végzi oktató-nevelő munkáját. Magas 
szintű szakmai munkája mellett 2015-ben 
pedagógusok előmeneteli rendszerében 
pedagógus II minősítést szerzett, amely-
ben azóta is rendszeresen képezi tudását, 
hogy még hatékonyabban nevelhesse az 
óvodás gyermekeket. 2018-tól az intézmény 
környezeti szakmai munkaközösségét veze-
ti, jó kapcsolatot ápol kollégáival, segít az 
új pályakezdő fiatalokat. Tagja a Környe-
zetünkért Óvodai Országos Egyesületnek 
és részt vesz az egyesület által szervezett 
szakmai napokon is, ahol tudását gyara-
pítja, hogy minél többet nyújthasson az 
óvodás gyermekek számára. Az óvoda 
másodszori Zöld óvoda cím elnyerésében 
segítséget nyújtott a pályázat megírá-
sában. A gyermekek szüleinek körében 
szeretetet, tiszteletet vívott ki tudásával, se-
gítőkészségével, emberi magatartásával. 
Végtelen nyugalmával, harmóniát sugárzó 
személyiségével nagyon jó hatással van 
a felgyorsult világunkból érkező zaklatott 
gyermekekre is. Érdekes játékötletei, esz-
tétikus alkotásai, gyermekközpontúsága 
színessé varázsolja a rábízott gyermekek 
hétköznapjait. 2006-tól az Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
tagja. A Vackor Óvoda kamarakórusának 
alapító tagja.  

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ 2019.  
– DR. NAGY GYULA LEHEL

 
Dr. Nagy Gyula Lehel 1961-ben szerezte 
meg állatorvosi oklevelét a Budapesti 
Állatorvosi Egyetemen Cum Laude vég-
zet tséggel. Községünkben munkáját 
az akkori állami gazdaságban kezdte 
Irtáspusztán. Állatorvosként dolgozott még 
Tagyospusztán, illetve Virágtanyán. A hen-
tes üzememnél a húsfeldolgozás menetét 
ellenőrizte. A Mezőgazdasági Kombinát 
laboratóriumi fejlesztése során, illetve me-

netében az ehhez szükséges képzéseket, 
tanulmányokat sikerrel teljesítette 1980-
ban, s ekkor a laboratórium vezetője lett. 
Munkaköréből adódóan számtalan közsé-
gi lakosnak segített önzetlenül vizsgálatok 
készítésével, elemzésével. A Csernobilnél 
bekövetkezett atom katasztrófa idején, a 
tudomására jutása után – azonnal figyel-
meztetett az óvodában és az iskolában, 
neki köszönhető, hogy a gyerekek ebben 
az időben kevesebbet tartózkodtak a 
„szabad levegőn”. Nyugdíjba vonulásától, 
1998-tól egyéni állatorvosként dolgozott 
tovább a takarmánygyár mikrobiológu-
saként. Jelenleg Komárom-Esztergom és 
Fejér megyei Vadásztársaságok tichinella 
vizsgálatát végzi az elejtett vadakról, a 
környező településekre még ma is hívják, 
ő pedig önzetlenül megy, és vizsgálja az 
állatokat.     

AZ ÉV SPORTOLÓJA – BUDAI LEVENTE

Idén Portugáliában rendezték meg a 10. 
Nyílt Harcművészeti Világbajnokságot, 
melyen a Zen Bu Kan Kempo Sportági 
Szövetséget 8 fiatal és 8 felnőtt sportoló 
képviselhette a válogatott színeiben, köztük 
Budai Levente. A válogatottsághoz szük-
séges pontokat egy éven keresztül kellett 
gyűjteni, 8 országos versenyen, alkalman-
ként 6 versenyszámban minimum 3 első és 
3 második helyezést kellett elérni ehhez. Ezt 
Levente a 2018-as évben szerzett 39 arany, 
7 ezüst és 2 bronzérmével maximálisan 
teljesítette és korosztályában a legtöbb vb 
kvalifikációs pontot gyűjtve megszerezte 
a válogatott tagságot. 2018-ban és 2019-
ben is korosztályos Magyar Bajnoki címet 
szerzett. 2018 decemberében részt vett a 
budapesti World Sport Kempo Világbajnok-
ságon, ahol 2 technikai számban 2 arany-
érmet szerzett. A felkészülés a portugáliai 
megmérettetésre 4 hónapot vett igénybe 
és komoly edzésterv betartását követelte. 
A világbajnokságon 71 ország közel 5000 
sportolója vett részt, Levente küzdelmi szá-
mokban 2 arany és 1 ezüstérmet, technikai 
számokban 1 ezüst és 1 bronzérmet szer-
zett. Ezen felül 2019 májusában a Kempo 
Hungarian Open nemzetközi versenyről 4 
arany és 1 ezüstéremmel érkezett haza. 
Eredményei értékét növeli, hogy a verse-
nyeken sokszor, így a portugáliai világ-
bajnokságon is magasabb korosztályban 
vagy magasabb súlycsoportban verseny-
zett és állhatott a dobogóra. Levente a 
környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos 
tanulója, a környei Gyémánt Kempo SE 
sportolója. A versenyekre Bognár Levente 
László 3 danos mester készítette fel.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ  
– SZÖLLŐSINÉ NAGY ZSUZSANNA

Szöllősiné Nagy Zsuzsanna megalakulása 
óta vezeti a környebányai Erdei Iskolát. Az 
intézmény programkínálatában mindig 
nagyon fontos szerepet töltött be a termé-
szetes környezetünk, az erdők, mezők élőlé-
nyeinek ismerete, megismertetése. A prog-

ramok szervezésén túl személyesen óriási 
ismeretanyaggal rendelkezik a témában, 
melyet szívesen oszt meg a táborozókkal. 
Az elhivatottsága nagyban hozzájárul az 
Erdei Iskola kihasználtságához, szeretnek 
ott tartózkodni a gyerekek és a szülők is 
egyaránt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az intézményben elhelyezett, a tábo-
rozóktól kapott sok kedves fénykép és rajz. 
Segítségével a gyerekek játszva ismerhetik 
meg a Vértes élőhelyein lévő növényeket 
és állatokat. Ezzel a munkájával nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek érték-
rendjében megfelelő helyet foglaljon el az 
élővilágunk és a környezetvédelem.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA  
– TIRHOLD KÁRMEN

Tirhold Kármen 2014 óta látja el a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöki 
teendőit. Munkája során mindig nagy 
hangsúlyt fektet a múlt örökségeinek 
megőrzésére, a hagyományok ápolására. 
Igyekszik visszahozni és feleleveníteni a régi 
falusi szokásokat: ilyen a környei búcsú, toll-
fosztás, kukoricafosztás, kereplés. Vezetése 
mellett a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe messzemenően támogatja a 
helyi általános iskolában folyó német nyelvi 
oktatást, valamint a német nyelvvizsgára 
jelentkező diákokat. Tevékenyen ápolja a 
német testvértelepüléssel, és hagyomány-
őrző csoportjaival a kapcsolatot, valamint 
aktívan részt vesz a Tardoskeddi partner-
kapcsolat ápolásában is. 

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

HAJMÁNÉ KALOCSAI ÉVA 1980 júniusában 
szerzett tanítói diplomát az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán, 1979 februárjától 
dolgozik a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Megszámlálhatatlan környei kisiskolást 
készített fel a felső tagozatban végzendő 
munkára. Mindezt szívvel-lélekkel tette, a 
szülőkkel együttműködve nevelte, óvta 
az apró csemetéket. Szívesen szervezte 
a gyermekek szabadidős foglalkozását, 
legyen az erdei iskola, barangoló tábor, 
könyvtári óra. Községünk kulturális életében 
is szerepet vállal, 1973 óta a helyi könyvtár 
vezetője. Színes, sokoldalú programokat 
szervez könyvári keretekben az iskolások 
számára is. Pl.: író-olvasó találkozó, külön-
böző előadói délutánok, költészet napi 
rendezvények. Környe nagyon sok lakójá-
ban keltette fel az érdeklődést az olvasás 
és a könyvek iránt. Személyisége, szakmai 
felkészültsége, kollégai számára példaér-
tékű, fiatalabb kollégái többször fordultak 
hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre 
mindig szívesen, segítőkészen válaszolt. 40 
éve elkötelezett, lelkiismeretes tanítója a 
környei kisiskolásoknak. 

EISENBART GYŐZŐ ALFRÉDNÉ 1979-ben az 
Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvodában kezd-
te pályafutását. 1980 szeptemberében lett 
a Környei Napköziotthonos Óvoda peda-
gógusa. 1993-ban a Benedek Elek Óvónő-
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képző Főiskolán felsőfokú oklevelet szerzett. 
1999-2002 között a Művelődési Ház főállású 
vezetője volt, majd a teendőket 2009-ig 
másodállásban lát ta el, miután 2002 
szeptemberétől ismét a Környei Vackor 
Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 
lett. Oktató-nevelő munkáját sok szeretettel 
végezte, s bár a Művelődési Ház intézmény-
vezetőjeként is tevékenykedett, lelkiekben 
mindvégig óvónőnek érezte magát. Ezalatt 
az idő alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki 
az óvoda és a Művelődési Ház között. Sok 
közös sikeres rendezvényt szervezett, ami 
megalapozta a további együttműködést. 
Szakmailag képzett, rendszeresen fejlesz-
tette tudását, hogy még hatékonyabban 
nevelhesse az óvodás gyermekeket. Jó 
kapcsolatot ápolt kollégáival, szívesen 
segített, amikor kérték. A gyermekek szüle-
inek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki 
magának szakmai tudásával, segítőkész-
ségével, emberi magatartásával. Érdekes 
játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermek 
centrikus viselkedése színessé varázsolták a 
rábízott gyermekek hétköznapjait. Nagyon 
jó közösségi ember, aktívan részt vett az 
óvoda közösségi tevékenységeiben, azok 
megszervezésében. Tagja a Vackor Óvoda 
kamarakórusának, így ő is részese a telepü-
lés ünnepeinek szebbé tételének. Környe 
Község Önkormányzata Eisenbart Győző 
Alfrédnét 2006-ban Közművelődési Díj 
kitüntetésben részesítette. Az óvodapeda-
gógus pályán eltöltött több mint 40 év után, 
2019. március 5-én vonult nyugállományba.

FÉL JÓZSEFNÉ 1979. júliusban kezdte az 
óvodapedagógiai pályáját az Oroszlányi 
Malomsori Óvodában. 1980 szeptemberé-
ben kezdett dolgozni az akkor még Környei 
Napköziotthonos Óvodában. Nagy lelke-
sedéssel kezdte meg fiatal óvónőként a 
település gyermekeinek nevelését. Hivatás-
tudata miatt, hogy még többet tudjon adni 
óvodásainak, és, hogy szakmailag még 

felkészültebb legyen, 1986-ban megkezdte 
tanulmányait a Soproni Benedek Elek Pe-
dagógiai Főiskolán, majd 1988 júniusában 
sikeres záróvizsga után megkapta óvoda-
pedagógus diplomáját. Azóta is töretlen 
hittel, szakmai hozzáértéssel, szeretettel 
neveli a rábízott gyermekeket, megfelelő 
útravalóval látva el őket iskolába indulá-
sukkor. Talán több mint 250 gyermek óvó 
nénije volt, valószínűleg mindegyikükről 
fel tud idézni egy-egy kedves gondolatot. 
Számtalan továbbképzésen vet t részt, 
hogy felfrissítse tudását, illetve új ismeretek 
birtokába jusson. 2015-ben országosan is 
az elsők között tett sikeres minősítő vizsgát, 
ami elismerése szakmai munkájának. 
Különösen nagy hangsúlyt fektet a zenei 
nevelésre, megszerettetve óvodásaival az 
éneklést.  A magyar népdalkultúra tiszta 
forrásából merítkezik, számára ez képviseli 
a továbbadandó értéket. Két évtizede 
a gyermekvédelmi munkát is felvállalta 
az intézményben. Nagyon sok hátrányos 
helyzetű családnak, kisgyermeknek sikerült 
segítséget nyújtani. A település társadalmi 
életébe is bekapcsolódott, hiszen tagja a 
Vackor Óvoda kórusának, akikkel igyekez-
nek színesebbé tenni a falu néhány ese-
ményét. Az intézmény nevelőtestülete 2017. 
évben Pedagógiai Díjra javasolta, melyet 
az augusztus 20-ai ünnepségen vehetett 
át. 2017 óta a Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezető-helyettese, mely 
feladatot tiszta szível és lélekkel végez, az in-
tézmény gyermekei és kollégái érdekében.

FÜZESÉRINÉ ROZGONYI MÁRTA ÉVA 1985 
szeptemberétől dolgozott a Környei Vackor 
Óvoda és Bölcsődében, sok szeretettel vé-
gezte oktató-nevelő munkáját. Szakmailag 
képzett, rendszeresen fejlesztette tudását, 
hogy még hatékonyabban nevelhesse 
az óvodás gyermekeket. Jó kapcsolatot 
ápolt kollégáival, szívesen segített, amikor 
kérték. A gyermekek szüleinek körében 

szeretetet, tiszteletet vívott ki magának 
szakmai tudásával, segítőkészségével, 
emberi magatartásával. Érdekes játékötle-
tei, gyermekcentrikus viselkedése színessé 
varázsolta a rábízott gyermekek hétköz-
napjait. Különleges empátiát mutatott a 
hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik 
iránt. Rendszeres kapcsolata volt a csa-
ládokkal, nagyon sok segítséget nyújtott 
számukra, ügyeik intézésében, anyagi 
helyzetük javítása érdekében. Az intéz-
mény óvodai nevelését a Freinet-módszer 
elsajátításával színesítette, amit legjobb 
tudása szerint alkalmazott. Tagja a Vackor 
Óvoda kamarakórusának, így ő is részese 
a település ünnepeinek szebbé tételének. 
Az óvodapedagógus pályán eltöltött több 
mint 40 év után, 2019. április 23-án vonult 
nyugállományba.

SIPOS ANDRÁSNÉ 1982-ben, a házasság-
kötése után lett a Környei Napköziotthonos 
óvoda óvónője. Munkáját jó szakmai felké-
szültséggel végzi. Aktív és kezdeményező, 
ötleteivel a gyermekek fejlődését szolgálja. 
Mindig érdeklődő, nyitott volt az új mód-
szerek és eljárások iránt. Már a 80-as évek 
végén figyelemmel kísérte az alternatív 
pedagógiai módszereket. Ennek hatására 
részt vett az intézményben a Freinet szelle-
mű óvodai nevelés bevezetésében. Ennek 
érdekében minden lehetőséget megra-
gadott, hogy szakmai tudását magasabb 
szintre emelje, folyamatosan továbbkép-
zéseken vett részt. Elsőként alkalmazta az 
intézményben a projekt módszert, melyet 
nagy lelkesedéssel adott át kollégáinak. 
2006-ban Környe Község Önkormányzata 
Pedagógia díjban részesítette, 2015-ben 
országosan is az elsők között tett sikeres 
minősítő vizsgát, ami elismerése szakmai 
munkájának. Jó a kapcsolata a szülőkkel, 
gyerekekkel. Óvodapedagógusi pályán 
eltöltött 40 év után 2019. október 1-jén vonul 
nyugállományba.

Én már nagy vagyok!

E mlékeztek még a beszoktatás alatti 
krokodilkönnyekre? Ezek elmúltak. 
Mosoly van az arcokon, huncutko-

dó, vidám, pajkoskodó gyermekcsoport 
alakult ki belőletek. Most eljött a nap, 
amikortól már nem a bölcsibe jöttök, 
mert óvodások lesztek – 20 apróságtól 
búcsúzott augusztus 28-án Lőrinczné Nagy 
Mária, a Vackor Óvoda és Bölcsőde mb. 
bölcsődevezetője, az egyik kisfiú meg is 
jegyezte, hogy ő bizony már nagy, mert 
sok tortát evett… Torta ezúttal nem került a 
tányérokra, helyette búcsúpalacsintáztak 
az ünneplő ruhába öltözött gyerkőcök, 
miután vállukra vetették kis tarisznyájukkal, 
s ballagó sétát tettek az intézményben, a 
játszóudvaron. S hogy mit rejtett a tarisz-
nyájuk? Közös fotót, névsort, lufit, Dörmi 
macit, s számtalan szép emléket a bölcsis 
évekről, melyek most véget értek, ám kez-
dődnek az óvodás kalandok új társakkal, 
óvónénikkel és élményekkel.  

Néptánc és vastaps az évnyitón
Pontosan 345 diák számára kezdődött 
meg hivatalosan is az új tanév augusztus 
30-án a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. A na-
gyok között megilletődve nézelődött az az 
53 apróság, akik idén ülnek először iskola-
padba, s a megszeppenésük mintha még 
fokozódott is volna, amikor a végzősök a 
nyakukba kötötték az intézmény címeres 
nyakkendőjét, amely mostantól hirdeti, 
hogy ők is „Kisfaludys” diákok. 

T öbbségük érdeklődve, már-már 
iskolás komolysággal igazgatta, né-
zegette a nyakkendőt, barátkozva 

a gondolattal, hogy a mese és játékok 
birodalmát számukra mostantól felváltja 
a betűk és számok világa, és láthatóan 
valamennyien büszkén viselték. A meg-
illetődöttségüket a csodálat váltotta fel, 
amikor az ünnepség meglepetéseként 
táncra perdült az idei esztendőtől ismét 
induló néptánc tanszak vezetője, Jakab 
András és párja, Kelemen Petra Piroska, 
akik nemcsak a legkisebbeket, de vala-
mennyi jelenlévőt vastapsra sarkalltak pro-
dukciójukkal, mintegy ízelítőt adva abból, 
milyen irigylésre méltó tudás sajátítható 
el kitartással, táncszeretettel a tanszakon.

Bízom benne, hogy mindenki kipihenve, 
lelkesen, tudásra szomjasan készül az új 
tanévre. De természetesen az iskola nem-
csak a tanulásról szól, így idén is igyekszünk 
olyan programokat kínálni számotokra, 
amelyek üdítően hatnak majd a kemény 

munka mellett – köszöntötte a diákokat 
Magyarits Katalin igazgató, aki két nemes 
versengésre is felhívta a figyelmüket. Idén is 
folytatódik ugyanis a nagy sikerű „Gyúrunk 
az Ötösért” verseny, és az a Vándorkupa 
is új gazdára vár a tanév végén, mellyel 
jelenleg a 6.b büszkélkedhet, s amelyet 
a legjobb tanulmányi eredményt elérő 
osztály hódíthat el.

A tantestületet érintő változásokról az 
igazgató elmondta, hogy az 1.b osztályhoz 

Szerencsi Edina, a 3.a-hoz Tischné Vér Ber-
nadett érkezett tanítóként. Soósné Trencsé-
nyi Teréz testnevelést és biológiát, Visztné 
Nagy Ibolya németet oktat majd, Hruby Jú-
lia a negyedik osztály napközis tanítója lesz, 
a gyerekek és a pedagógusok munkáját 
Tóthné Jánky Gabriella gyógypedagógiai 
asszisztens segíti, és Török Dorottya iskola-
pszichológushoz fordulhatnak a tanulók 
az élet nehéznek tűnő, de segítséggel 
kezelhető pillanataiban.
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Őrizzék meg elődeik emlékét…
A kedvezőtlen időjárás miatt a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe a 
Római Katolikus Templomban tartotta a 
kitelepítés 72. évfordulójára rendezett 
megemlékezését augusztus 25 -én, a 
német nyelven bemutatott szentmisét a 
kitelepítettekért ajánlotta fel Gerendai 
Sándor esperes, plébános, aki a 101 egy-
kori környei családról is megemlékezett. 

72 év. Már ennyi ideje cipelik a Közép-Ke-
let-Európában élő német nemzetiségűek 
a II. világháború győztes nagyhatalma-
inak kegyetlen döntését, a kitelepítés 
fájó emlékét. Percek alatt összedobált 
holmik, kettészakított családok, életek… 
Sokaknak kellett feladniuk addigi életüket 
és szembenézniük a bizonytalannal, az 
ismeretlen messzeséggel, távol otthonuk-
tól. A hivatalos elnevezés kitelepítés volt, 
de ez a szó messze állt az igazságtól. Amit 
kitelepítésnek hívtak, az valójában a ma-
gyarországi svábok kifosztását és elűzését 
jelentette… A listára kerüléshez elég volt, 
ha valaki német nemzetiségűnek nevezte 
magát, vagy magyarnak vallotta magát, 
de német volt az anyanyelve, és elég volt 
az is, ha tudták róla, hogy annyira szereti 
Magyarországot, hogy sohasem szavazna 
a kommunista pártra. Hetvenkét évvel 
ezelőtt egy kitelepítésnek álcázott depor-
tálás zajlott le Magyarországon és Európa 
számos országában, köztük a Felvidéken 
is – hangzott el Tirhold Kármen elnöktől, aki 

zárásul így fogalmazott: a magyarországi 
németek és a felvidéki magyarok szenve-
déstörténete emlékeztessen minket arra, 
hogy az ember elidegeníthetetlen joga ott 
élni, ahová született, abban a kultúrában, 
abban az országban, azon a településen, 
ami a saját otthona. Azt kívánom, hogy őriz-
zék meg elődeik emlékét, és tartsák meg 
gyermekeiket német kultúrában nevelkedő 
jó magyaroknak.

A szentmisén a Német Nemzetiségi 
Dalkör előadásában elhangzó énekek 

idézték meg a kitelepítettek fájdalmas 
visszavágyódását, honvágyát, majd a 
megemlékezés zárásaként a vasútállomás 
melletti emlékműnél az önkormányzat 
képviseletében Beke László polgármester 
és Pákozdi Ferenc alpolgármester, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
Tirhold Kármen elnök és Erl Péter, a Környei 
Németek Baráti Köre részéről Wéber István 
elnök és Kerecsényi József elnökhelyet-
tes hajtott fejet és helyezte el a kegyelet 
virágait.

Környe fejlődéséhez  
a megyei önkormányzat is hozzájárult

Tudta -e? 

Ebben segített  
a megyei önkormányzat  

Környének! 

Támogató döntésünkkel a TOP kere-
tében összesen 240 millió forint ér-
kezett a településre fejlesztésekre: 

• Környe és Vértessomló belterü-
leteit hamarosan kerékpárút köti ösz-
sze, ezzel megkönnyítve a környék-
beli munkavállalók közlekedését is.

• Óriási előrelépés az Oroszlány-
Kecskéd-Környe- Tatabánya kerék-
párút elkészülte is, amely nem csak 
a munkábajárás feltételeit javítja, 
hanem elősegíti a környék turizmu-
sának fejlődését is.

„Mozgalmas, eredményes időszak áll 
mögöttünk. Komárom-Esztergom megye 
dinamikusan fejlődik, sok tekintetben az 
élen járunk” - mondta el Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke.

„A gazdasági mutatóink az elsők 
közé emelnek, amihez nem 
csak a nagy beruházások 

szükségesek, de az it t élők szorgalma, 
tenniakarása is hozzájárul. Nagy lépése-
ket tettünk afelé is, hogy kistelepüléseink 
lakosságának életszínvonala javuljon,  
a szűkebb környezetünk szebb és otthono-
sabb legyen, jó legyen a megyében élni. 
Környét egyre több család választja ottho-
nának, melyhez a folyamatos fejlesztések, 
az intézmények megújulása is hozzájárul. 
Tudom, nem könnyű előteremteni a fej-
lesztések költségeit a mai világban. Büszke 
vagyok, hogy a megyei önkormányzat 
ezen a területen is segíteni tudta megyénk 
településeit, köztük Környét” – fejtette ki. 
A megyei önkormányzat által koordinált 
Területi- és Települési Operatív Program 
(TOP) forrásai segítségével megvalósuló 
környei beruházásokról a kiemelt részben 
olvashatnak. 

A megyei közgyűlés elnöke elmondta: a 
megyei önkormányzatnak ugyanakkor nem 
csak a fejlesztési igények felmérése és véle-
ményezése, a TOP-os projektek koordinálása 
a feladata. „Azon dolgozunk, hogy további 

programokon keresztül is hozzájáruljunk me-
gyénk kiemelkedő eredményeihez, amelyek 
tartósan az élvonalban tartanak minket! 
Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és előké-
szítjük a kerékpárutak kiépítését. Célunk 
az is, hogy kiemelt témává tegyük a klíma-
változás kérdését. Részt veszünk az Interreg 
Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program 

nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. 
A megyei önkormányzat társalapításában 
működik a Rába-Duna-Vág Európai Területi 
Társulás, amelyen keresztül további források 
érkeznek megyénkbe. Sikertörténetünk a 
Megyei Foglalkoztatási Paktum, amely-
ben sok hátrányos helyzetű munkanélküli 
juthatott képzési támogatáshoz és kapott 
esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk 
a SacraVelo határon átnyúló kerékpáros 
zarándokút kialakításában, mely Környét is 
érinti. A megyénkben működő nemzetiségi 
önkormányzatokra is különös figyelmet 
fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, 
hogy a megyei közösségeket közelebb hoz-
zuk egymáshoz. Ne csak arra a településre 
legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson 
eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az 
otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk körül 
megyünk körül” című identitás projektünk 
segít minket. A program keretében nyílik 
lehetőségünk az összetartozásunkat és a 
megbecsülésünket szimbolizáló megye-
zászlók átadására, mely a Nemzetiségi és 
Sörfesztiválon érkezett meg a településre. 
Csak remélni tudom, hogy Környe a megye 
segítségével még otthonosabb lesz, és a 
két önkormányzat a következő években 
is együtt munkálkodik a település és me-
gyénk fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt 
az erőt meg kell tartani és a jövőben arra 
használni, hogy az itt élők javát szolgálja!” 
– mondta. 
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A tűbe befűzni már kell a szemüveg…
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Gyarmati Pista bácsi szeptember 1-jén 
töltötte be a 99. életévét. 1920-ban szü-
letett, gondoljunk bele, abban az évben 
Magyarország kormányzója Hor thy 
Miklós volt…  

M ég végiggondolni is misztikus eny-
nyi évtized történését, a történel-
mi változásokat, a mindennapi 

élet változásait, a technikák betörését, meg-
annyi újat megélni. Pista bácsi születésekor 
nem volt villany, az autók csodájára jártak 
az emberek, talán még a rádió is nagy szó 
volt. Élete folyamán, a közel egy évszázad 
alatt ezer és ezer új dologgal kellett, hogy 
megismerkedjen, és meg kellett tanulnia 
a modern technikák sokaságát. Nem vé-
letlen, hogy villanyszerelő lett, és hála neki 
nagyon sok településen gyulladhatott ki a 
fény a környező falvakban, így Környén is. 
Számára borzasztó nagy szó volt, mikor első 
keresetéből megvehette a biciklijét, ami 
aztán megvédte a gyaloglástól. Faluról, fa-
lura kerekeztek, hordozva a mászóvasakat, 
szerszámokat, hogy biztonságos világítás 
legyen mindenütt. Nyugdíjba vonulásáig 
vigyázta a fényt, hogy ne aludjon ki senki-
nél. Születésénél, aztán gyerekkorában is 
csak a gyertya világított még, ma pedig 
mobiltelefont használ, plazma tv-n nézi 
a műsorokat. Még tavaly is „felugrott” Bu-
dapestre autóbusszal és metrózott, hogy 
lányához eljusson, miközben fiatalember-
ként szekéren ment udvarolni a szomszéd 
faluba. Ember jutott a világűrbe, a Holdra… 
Ez a rengeteg változás, amit élete folyamán 
megélhetett, számára is sokszor hihetetlen. 
Hogy az eltelt 99 év mennyi történeten 

keresztül ívelt át, arról rendkívüli szellemi 
frissességgel mesél mindig, ha szóba 
elegyedünk. Felhívtam, hogy gratuláljak 
születésnapjára. Rögtön az aktuális napi 
hírekre, országos eseményekre terelődött 
a szó. Mindenben, de tényleg mindenben 
képben van a babaváró hiteltől kezdve 
a politikai életen át a helyi, szűkebb kör-
nyezet adta történéseken, a sporton, tv-s 
vetélkedőkön át mindenben. Közel egy órát 
beszélgettünk, dőlt belőle a szó. Elmesélte, 
hogy sajnos már nem mer az úton bicózni, 
mert sok a kamion, hatalmas a forgalom. 
Egyetlen egy problémáját említette, amikor 
egészségi állapotáról kérdeztem, hogy fáj 
a lába, érzi a kort… Aggódik, hogy hogy 
fogja így megtáncoltatni az asszonyokat 
a Szépkorúak napján, amit eddig sosem 
mulasztott el. Még pár hónapja maga 
tekert el az idősek otthonába az ebédért, 
sőt a környékbeli szomszédokét is elhozta, 
de így, hogy nem mer kerekezni – a járdán 
nem akar, mert fél, hogy elüti az udvarból 
kijövő gyerekeket –, már elfogadja, hogy ki-
szállítják neki az ebédet, így kényelmesebb. 
Szigorú napirendben él, intézi a dolgait a 
postán, ahova elsétál, de a bevásárlást is 
maga rendezi, felül a buszra a Széchenyi 
utcánál, lebuszozik a faluközpontba, majd 
dolga végeztével visszabuszozik. Most 
készül a szüretre a ház körüli kis szőlősbe, 
amit idén vagy hatszor is meg kellett per-
meteznie, és persze kapálni, mert nem lehet 
elhanyagolni. Kicsit restelkedve mondta, 
hogy növényeket már nem nagyon ültet a 
kertben, a mostani trendet követi, be van 
füvesítve a nagy része. Gyerekei rendsze-
resen jönnek, látogatják őt, de amit tud, 

megcsinál maga. Imádja a vetélkedőket 
a tv-ben, és szereti a híradót, a sorozatokat.  
Kérdeztem, hogy a látása, hallása milyen? 
Természetesen jó, mondta, hallani kitűnően 
hall, (csak azt nem hallja meg, amit nem 
akar, mondta nevetve), és hát a tűbe való 
befűzéshez már kell a szemüveg, meg az 
apró betűs írásokhoz, de távolra kitűnően 
lát.  Boldog volt, mert együtt volt a család, 
gyerekei, Árpi és Gyöngyi  – Pityu fia sajnos 
már nem lehetett velük –, unokák, déd-
unokák, és párjaik mind érte jöttek össze 
egy ünnepi vendéglői ebédre, hogy a 99. 
születésnapján köszöntsék, átnyújtsák a 
tortát, ajándékokat neki. Nagyon boldog, 
amikor hazalátogatnak, ilyenkor jókat 
beszélgetnek, és bizonyára különleges 
élmény a dédunokáknak, hogy a Papa 
99 megélt tavaszról tud mesélni nekik. 
Mondja, hogy sokan kérdezik, mi a hosszú 
élet titka, erre mindig az a válasza, hogy a 
gének elsősorban, de nagyban hozzáse-
gít a folyamatos érdeklődés a világ és az 
emberek felé, a tevékenykedés, az egész-
séges életmód, a mértékletesség. Egyetlen 
beszélgetésből sem hagyná ki, hogy Laub 
doktor évtizedekkel ezelőtti tanácsára 
szedi azt a bizonyos gyógyszert, ami a 
feledékenységet küszöböli ki, és kapja azt 
a vitamint havonta, ami az erőt adja neki. 
Hogy ez-e a titka vagy sem nem tudhatjuk, 
a lényeg az, hogy nem hagyja el magát, 
most készül, hogy megnézze a helyi színházi 
előadást, mert hát szereti a színházat is, 
szereti a közösségi rendezvényeket, szereti 
az életet. Isten éltesse sokáig Pista bácsi 
erőben, egészségben!

Varga Katalin
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat…

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

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

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

80 esztendős
Varga Sándor (szeptember 1.) 

Jávorka Károly Pál (szeptember 11.) 
Weiger Miklósné sz. Unti Anna (szeptember 12.) 

Kovács Andrásné sz. Rádai Anna (szeptember 23.)
75 esztendős

Kaszap Nagy Dániel (szeptember 9.) 
Eck Istvánné sz. Baranyi Mária (szeptember 15.) 

Tóth Ferencné sz. Czabai Margit (szeptember 30.)
70 esztendős

Süli Sándorné sz. Czigle Erzsébet (szeptember 1.) 
Kákonyi Miklós Károlyné sz. Kerecsényi Irén  

(szeptember 12.) 
Hajma Mihály János (szeptember 19.) 

Makk László (szeptember 22.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük: 

Czinczki Csaba és Vanya Melinda  
kislányát Emmát,

Cser János és Csajági Nikoletta  
kislányát Lanát,

Hajdu Roland és Magda Zsuzsanna  
kislányát Júliát,

Friedrich Gyula és Pécsi Brigitta Petra  
kisfiát Csongort,

Peeters Ruben és Németh Tünde  
kisfiát Mikael Rubent,

Prekob Renátó és Zombori Ildikó  
kislányát Sárát,

Vaskó Péter és Vaskó Glász Gabriella  
kislányát Milla Asztridet.

.
.A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  

boldog életet kívánunk!

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690 • hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

Közérdekű információkÉljen a szűrés lehetőségével!
Környén mindkét praxis, az I. számú Há-
ziorvosi Rendelő (Beloiannisz) és a Szent 
Rókus Rendelő is részt vesz a jelenleg 
nem kötelező országos népegészségügyi 
vastagbélrák szűrőprogramban. Magyar-
országon a halálozási statisztika második 
helyén a rosszindulatú daganatos beteg-
ségek állnak, a rosszindulatú daganatok 
között a férfiaknál és nőknél egyaránt a 
vastagbélrák az első, második helyen. 
Előfordulása az 50. életkor felett mindkét 
nemnél egyre gyakoribb.

A vastagbélrák sajnos sokáig teljesen 
panasz- és tünetmentes, amikor 
panaszt okoz, akkor már az esetek 

nagy részében késő.
A Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve (korábban ÁNTSZ) 
központilag szervezi a szűrőprogramban 
résztvevő háziorvosi praxisok 50 év feletti 
lakosságának meghívóleveles behívását 
a szűrőprogramba. A szűrés lényege, hogy  
a még panasz- és tünetmentes stádiumban 
időben kiszűrjék a vastagbélrák daganat 
megelőző állapotait, amikor még teljes 
mértékben gyógyítható és ezzel életet 
lehet menteni. A szűrés során több szakasz-

ban (200-300) névre szóló meghívólevelet 
küld ki az ÁNTSZ. A betegek kiválasztása a 
háziorvosoktól függetlenül történik, ezért 
fordulhat elő az, hogy egy családon belül 
egyszerre nem minden 50 év feletti lakos 
kap behívó levelet, hanem majd a követke-
ző behívási ciklus során. A vastagbélrákok 
és vastagbélrákot megelőző állapotok 
nagy része szabad szemmel nem látható 
mikrovérzéseket okoz, amely a székletben 
jelenik meg.

A  székletszűrés nagyon egyszerű, nem 
okoz fájdalmat és térítésmentes. Két egy-
mást követő napon szükséges székletmin-
tát venni a szűrőprogram által biztosított 
kittel, amit a kitt részét képező borítékban 
lezárva kell postára adni. A mintát egy 
akkreditált labor értékeli, a székletben eset-
legesen megjelenő emberi vért mutatja ki.  
Az eredmény a minta postára adását köve-
tő egy hónapon belül várható, érdeklődni 
a háziorvosi rendelőben szükséges. Akinek 
a székletszűrési eredménye pozitív, azokat 
vastagbéltükrözésre kell elküldeni, ahol 
teljes hosszában áttekintik a vastagbelet. 
Ha daganatmegelőző állapotot találnak, 
azt eltávolítják és gastroenterológia gon-
dozásba veszik a pácienst. A vér jelenléte 

a székletben nem feltétlenül jelent vas-
tagbélrákot, több  oka is lehet, de a vas-
tagbéltükrözés ilyenkor elengedhetetlen. 
Akinek a székletszűrése negatív, annak  
2 év múlva javasolt újabb székletszűrésben 
részt vennie.

Fontos, hogy akinek krónikus gyulladá-
sos bélbetegsége (Chron betegség, colitis 
ulcerosa), vagy más okokból korábban 
vastagbél tükrözése volt és poilipokat 
találtak, vagy a családjában az egyenes 
ági rokonoknál vastagbélrák fordult elő, 
azoknál nem a székletszűrést kell végezni, 
hanem rögtön vastagbéltükrözés szüksé-
ges. Ezt általában már a korábbi vastag-
béltükrözést végző gastroeneterológus 
kontrolálja.

Az eddigi tapasztalatok szerint a meghí-
vó levéllel értesített pácienseknek csupán 
negyede jelentkezett szűrésre, az eredmé-
nyek 10-15 százaléka lett pozitív. A megelő-
zés érdekében kérik a háziorvosok, hogy aki 
behívó levelet kapott, az éljen az ingyenes 
szűrés lehetőségével, a levéllel jelentkezzen 
a rendelőkben rendelési időben.

Dr. Bublovics Péter  

és Dr. Árendás József

Elmarad a rendelés  
a Szt. Rókus rendelőben

Dr. Árendás József október 4-én kongresszu-
son vesz részt, emiatt elmarad a rendelés 
a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben.  
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út). 

Avar és kerti hulladék  
égetése külterületen

A Környei Hírhozóban és a falu internetes 
oldalán is már többször hírt adtunk, hogy 
a 2015 tavaszától hatályos Országos Tűz-
védelmi Szabályzatról szóló rendeletnek 
megfelelően négy esztendeje a környei 
képviselő-testület is megalkotta helyi rende-
letét az avar és kerti hulladék szabadban 
történő égetéséről. E szerint a komposztá-
lásra 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 engedélye-
zett kizárólag csütörtökön, pénteken és 
szombaton 8 és 18 óra között. Más napon 
és más időpontban az égetés tilos! 

Fontos, hogy a rendelet hatálya kizárólag 
belterületre érvényes, a 2015-ös, maga-
sabb szintű szabályozás szerint külterületen 
az ingatlan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság engedélyével végezhet 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen 
irányított égetést.

Az irányított égetés engedélyezési ké-
relmen egy darab 10 hektár vagy ennél 
kisebb terület égetése jelenthető be, és 
az első fokú eljárás lefolytatásáért fize-
tendő 3.000 Ft illetéket kérelmenként kell 
megfizetni. (A kérelem megtalálható a 
www.kornye.hu oldalon a nyomtatványok 
menüpontban.) 

Az engedélyezési eljárást a területileg 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség 
folytatja le.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
továbbra is havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 

megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

szeptember 17., október 3. és 17.,  
november 12. és 26., december 12. és 27.

KÖRNYÉN 
szeptember 18., októbert 9. és 22., nov-

ember 5. és 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve 

maximum 70 centiméter hosszú, és 50 cen-
timéter átmérőjű kötegekben összekötve 
alkalmanként maximum 0,5 köbméter 
mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, 
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket 
a társaság nem szállítja el. A VERTIKÁL 
emblémával ellátott, biológiailag lebomló 
zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvé-
tele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. 

Fontos: a komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a közterületet 
ne szennyezze! A zsákban kihelyezet t 
zöldhulladék közé kommunális hulladék 
NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

szeptember 24., október 29.,  
november 29.  

KÖRNYÉN 
október 8., november 13.

A kisgépekre 5%, minden egyéb  
termékre 30%-os kedvezmény 

szeptember 23-a és október 5-e között a Török Kft. Csavar-Csapágy  
üzletében a környei állandó lakhellyel rendelkezők részére. 

(A jogosultság igazolása lakcímkártyával lehetséges.)

AKCIÓ a TÖRÖK Kft.  
CSAVAR-CSAPÁGY üzletében!

 TÖRÖK Kft. CSAVAR-CSAPÁGY szaküzlet  

– Környe, Alkotmány u. 80.



Kedves Környeiek!

Az Idősek Klubja idén ünnepli  
fennállásának 50. évfordulóját, 

melynek alkalmából  
kiállítás nyílik az intézményben  

az elmúlt 50 év emlékeiből. 
A kiállítás szeptember 23-ától 27-éig  
tekinthető meg az Idősek Klubjában,  

(Környe, Tópart utca 8.)  
hétköznapokon 8 és 14 óra között.

Idősek Klubja dolgozói


