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A nemzetnek még most 
is sír a szíve…

„Zártkapus” ballagás
Igen, jól látjátok. Itt vagyok. Ismét. Még most sem tudom, hogy mit 
tudnék mondani… – így kezdte a hetedik évfolyamosok nevében 
Végh Viktória a búcsúztató gondolatait június 12-én a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási 
ünnepségén. 

A végzősök és az intézmény számára több szempontból is 
rendhagyó volt az esemény, hiszen a járvány miatt sokáig 
az is kétséges volt, megtartható-e a ballagás. Így 10 órakor, 

az első csengőszó után Viktória videofelvételben és a ballagók 
emlékeit felidéző fotókkal búcsúzott, majd 15 perccel később,  
az udvaron személyesen is: a közös kalandjainknak itt most vége.  
Ti elmentek és egy titokzatos új világ nyílik ki nektek. Új lehetőségek, 
új barátok, új kalandok várnak titeket. De remélem a többiekkel 
együtt, hogy visszajöttök és meséltek. Bízunk benne, hogy lesznek 
még közös élmények.

Magyarits Katalin és Kollárné Paragi Éva osztályfőnökök 37 di-
áktól köszöntek el, ezúttal a szülők, rokonok, barátok, ismerősök 
jelenléte nélkül, a díjak átadásakor elmaradt a kézfogás, mint 
ahogy a zászlót sem vehették át a ballagókat követő hetedikesek 
képviselői. Elmaradt az utolsó közös séta a jól ismert folyosókon, és 
elmaradtak az ölelések. Néhány nappal ezelőtt azon gondolkod-
tam, találkozunk-e még, elbúcsúzunk-e egymástól. Rendhagyó 
módon búcsúzunk. 

Ismét „magyar”  
Erzsi néni

Õ 2. oldal

Õ Cikk a 3. oldalon Õ Cikk a 3. oldalon
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„Zártkapus” ballagás
…folytatás az első oldalról.

Az ünnepbe ilyenkor egyébként is mindig 
egy kis szomorúság keveredik, a búcsú-
zás mindenkiben vegyes érzelmeket 
vált ki – kezdte ünnepi beszédét Horti 
Károlyné intézményvezető-helyettes, aki 
a kezdeteket így idézte fel: hat évesen 
még szorongva léptétek át az iskola 
küszöbét, valami új, ismeretlen világba 
kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel 
vezettek be titeket a betűk és a számok 
birodalmába. Ötödik osztályban már is-
merős tanárok fogadtak benneteket. Se-
gítségükkel bővíthettétek ismereteiteket. 
De ne feledjétek, nem csak a tananyagot 
tanulhattátok meg tőlük, nem csak taní-
tottak, hanem neveltek is benneteket.  
A diákoktól azt kérte, gondoljanak mind-
azokra, akik segítették, bíztatták, bátorí-
tották őket, a szüleikre, a családtagokra, 
akik a legnagyobb nehézségek idején 
is mellettük álltak, s zárásul azt kívánta, 
hogy valamennyiüknek sikerüljön elérnie 
a kitűzött célját.

Az iskola régi hagyománya, hogy 
az arra érdemes diákokat a Kisfaludy 
Gálán jutalmazza, a járvány miat t 
áprilisban az a program is elmaradt, 
így a Kisfaludy díjat Auer Zsombor a 
ballagáson vehette át. Zsombor álta-
lános iskolai tanulmányai alatt végig 
kimagasló tanulmányi eredményével 
és példamutató magatartásával tűnt 
ki társai közül. Szerény, csendes, vissza-
húzódó, nagyon érzékeny személyiség, 
de társaival szemben mindig segítőkész 

és barátságos. Az osztályközösségben 
ugyan soha nem volt vezéregyéniség, 
de mára társai elismerik tudását, ér-
tékelik szorgalmát és hallgatnak véle-
ményére. Mostanra megtalálta helyét 
az osztályközösségben. A tanáraival, 
a felnőttekkel szemben tisztelettudó, 
udvarias és segítőkész. Vállalt feladatait 
becsülettel elvégzi, a végsőkig kitartó. 
A Lego-robot szakkörnek az indulása 
óta aktív résztvevője. Az iskolai, körzeti 
és városi versenyeken minden évben jó 
eredménnyel képviselte az iskolát. 

A „Jó tanuló, jó sportoló” elismeréseket 
hagyományosan a ballagási ünnepsé-
gen vehetik át a díjazottak, idén Marosi 
Áron és Budai Levente érdemelte ki.

Marosi Áron különleges jellemével 
nyolc éve központi alakja, közkedvelt 
tagja az osztályközösségnek. Tanulmányi 
eredménye általános iskolai tanulmá-
nyai alatt mindvégig kiemelkedő volt. 
Áron 2014 tavaszán találkozott először az 
iskolában egy bemutatón a művészke-
rékpározással, mint sportággal. Nagyon 
megtetszett neki, kitartott mellette, s mára 
szép eredményekkel büszkélkedhet. Áron 
évente több alkalommal szerepel verse-
nyeken bel- és külföldön egyaránt. Szlo-
vákiába, Csehországba, Németországba 
is eljutott már egyesületével. A 2017., 2018., 
és 2019. évi magyar bajnokságokon I. 
helyezést ért el. 

Budai Levente szorgalmas, tisztelettu-
dó tanuló, aki mindig tudja mi a dolga.  
A tanítási órákon aktívan dolgozik, 
értékes hozzászólásaival segíti az ott 
folyó munkát. Tanulmányi eredménye 

évek óta kiemelkedő. Kiskora óta aktív 
versenyzője a környei Gyémánt Kempo 
SE-nek, számos országos és nemzetközi 
versenyen vett részt. 2019-ben a világ-
bajnokságon képviselte a magyar vá-
logatott színeiben a Zen Bu Kan Kempo 
Sportági Szövetséget, a versenyen Gi 
földharcban és Rumble Sparringban 
nem talált legyőzőre, No Gi földharc-
ban és formagyakorlatban második, 
fegyveres formagyakorlatban harmadik 
helyezést ért el.

A rendezvényen a 8.a osztályból az 
iskolai rendezvényeken nyújtott aktív 
részvételéért, Linczmaier Laura, az isko-
la néptánc tanszakán nyújtott magas 
színvonalú munkájáért Soós Lili Zsófi, 
tanulmányi munkájáért és közösségi 
munkájáért Czigle Zsófia, az osztály kö-
zösségében nyújtott kimagasló munkájá-
ért Kacz Botond, a Lego-robot szakkörön 
nyújtott kiemelkedő munkájáért Málnás 
Péter részesült elismerésben.

A 8.b osztályból kiemelkedő közösségi 
munkájáért Adamek Lili, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért, az osz-
tályban végzett kiemelkedő közösségi 
munkájáért Pokornyi Veronika és Szász 
Alexandra vehetett át elismerést.

A Szülői Munkaközösségben végzett 
áldozatos munkáért is hagyományosan 
a ballagási ünnepségen mondanak 
köszönetet, a szülők elismerő okleveleit 
ezúttal a gyermekek vették át. A közös-
ségben végzett munkáért az intézmény 
Faragó Éva, Kaczné Szabó Erika, Herger 
Zsuzsanna, Bús Beatrix és Szigeti Hajnalka 
számára fejezte ki köszönetét.

Rendhagyó évzáró(k)
A koronavírus járvány miatt az iskola 
hagyományos évzáró ünnepsége is 
elmaradt, a tanulók osztályszinteken, 
különböző szabadtéri helyszíneken és 
időpontokban vehették át a bizonyítvá-
nyaikat az osztályfőnökeiktől. 

A tavaly balla-
gó évfolyam 
által alapított, 

a legjobb tanulmányi 
eredményt elismerő 
Vándorserleget idén 
az 5.b osztály nyerte el, 
díjukat a tanévnyitón 
vehetik át, mint ahogy 
a Kisfaludy-oklevelek átadására is akkor 
kerül sor. 

A Szülői Munkaközösség által kezdemé-
nyezett „Gyúrjunk! Az Ötös Ér!” felhívását 
alsó tagozaton 159-en, felsőben 134-en 
teljesítette sikerrel, s nyert el aranyérmet. 
Ők valamennyien legalább félszáz ötös-
sel zárták a tanévet.

2019/2020. tanévet kitűnő  
tanulmányi eredménnyel zárták  

a következő diákok:

Első évfolyamon: Bihari Emília Erzsébet, 
Boda Izabella, Bublovics Barbara Gab-
riella, Fazekas Milán István, Galántai 
Martin Sándor, Gyalogos Dorián, Juhász 
Gergely, Kasztner Róbert Áron, Krüpl 
Adrienn, Kubinger Borbála, Mig Csenge 
Hanna, Móra Milán, Németh Natali Nina, 
Ruff Botond, Szemethi Alíz, Timár Hanna, 
Bálványos Zita, Baracskai Lia, Budai-Kurcz 
Edvárd, Deli  Anna Zoé, Halmi Leila, Hor-
nyák Márton, Iván Eszter, Kertész József, 
Kun Marianna Maja, Lipót Csenge, Nagy 
Dorina, Román Lili, Szabó Emma Lilien, 
Tiba András, Tiba Emma, Tóth Adél Tessza

Második évfolyamon: Futó Dorka, Papp 
Balázs, Sztancsik Mátyás, Veilandics Ven-
del, Baumgartner Bence Bálint, Hangyál 
Réka, Hornyák Karolina, Kelemen Réka, 
Molnár Gergely, Molnár Liána, Rák Ger-
gő, Sternhardt Dalma

Harmadik évfolyamon: Antal Levente 
Márk, Bokodi Róbert, Both Emília Viktó-
ria, Juhász Enikő, Kovács Réka, Laki Lili,  
Málnás Botond, Süli Nóra, Süli Péter, 
Szommer András, Tisch Adrienn, Tricskó 
Levente

Negyedik évfolyamon: Balogh Lili Anna, 
Hartman Ákos, Koródi Lili Jázmin, Nagy 
Bíborka, Riezing Réka, Bukta Viktória,  
Dóczi Dániel, Pálfi Laura, Soós Ádám 
Balázs, Vida Szabolcs

Ötödik évfolyamon: Kiss Hanna, Rajcsány 
Gréta, Fóthi Mia, Szommer Péter, Varga 
Péter, Zombai Réka

Hatodik évfolyamon: Bognár Lilla Viktó-
ria, Kakuk Mihály, Kaszap-Nagy Emma, 
Sternhardt Réka

Hetedik évfolyamon: Köpe Adrienn, 
Riezing Csongor

Nyolcadik évfolyamon: Auer Zsombor 
Balázs

Gratulálunk!

Ismét „magyar” Erzsi néni
…folytatás az első oldalról.

Magyarország Köztársasági Elnöke tel-
jesítette kérelmét, és 2020. május 6-án 
kelt okiratában visszahonosította Önt – 
hangzott el egyetlen nappal a trianoni 
békediktátum századik évfordulója előtt 
a környei Polgármesteri Hivatalban, ahol 
Tar Erzsébet Beke László polgármester, 
Pankotai Mihályné anyakönyvvezető, 
valamint fia Géza, és menye jelenlété-
ben tett állampolgársági esküt.

Ö n Erdély szülötte, gyermeke által 
kötődik Környéhez, ahhoz a fa-
luhoz, amely ma az eskü letéte-

lének helyszíne. A történelem viharai úgy 

hozták, hogy sajnos sok honfitársunk ha-
zánk határain kívülre került, pedig el sem 
hagyták a szülőföldjüket. Szinte napra 
pontosan egy évszázada közigazgatási-
lag elszakadtak az anyaországtól, ennek 
ellenére tartják a kultúrájukat, nyelvüket, 
és gyermekeiknek is ezt adják tovább – 
köszöntötte Erzsi nénit a polgármester.

Tar Erzsébet 1929 márciusában szüle-
tett a Székelykeresztúr mezővárostól és 
járásközponttól három kilométerre talál-
ható Csekefalván kétgyerekes székely 
családba. Bár nagyon szeretett volna 
tanulni, a művészet mindig is vonzotta, 
ahogy fogalmazott, zavaros idők voltak 
azok. Így nem válthatta valóra terveit, az 
elemi iskoláit szülőfalujában, a polgári le-
ányiskolát Székelykeresztúron végezte el, 

magyar állampolgár 1940 és 1944 között 
volt. 1948-ban férjhez ment a frontot és 
orosz fogságot megjárt  Tar Ferenchez 
majd megszületett fiúk, aki egy unokával 
és két dédunokával ajándékozta meg. 
Szeretett párja 2011-ben elhunyt, akkortól 
töltötte a téli hónapokat a Környén élő 
fiánál és családjánál, s minthogy roha-
mosan múlnak az évek, gyermekével 
közösen úgy határoztak, hogy mostantól 
végleg a magyar faluhoz köti életét, a 
mindennapjait. Ezekhez, az immáron 
ismét magyar állampolgárságú Erzsi néni 
előtt álló évekhez kívánt a polgármester 
jó egészséget, sok-sok boldog percet, 
s zárásul így fogalmazott: ha netán 
gondok merülnének fel, akkor Környén 
biztosan segítő kezekre talál.

A nemzetnek még most is  
sír a szíve…
…folytatás az első oldalról.

Magyar idő szerint 1920. június 4-én 
16.32-kor írták alá a versaillesi Nagy 
Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 
méter széles folyosóján a trianoni bé-
kediktátumot. Kihirdetésekor az egész 
Nagy-Magyarország területén egy órán 
át zúgtak a templomok harangjai, száz 
esztendővel később ugyanebben az 
időpontban kondultak meg az ország 
harangjai, s szóltak fájdalmasan 100 
másodpercig. 

B ár a járvány miat t a környei 
önkormányzat nem hirdetett és 
szervezett közös főhajtást, 2020. 

június 4-én, a környei templom harang-
jának megcsendülésének időpontjára 
egyre többen gyülekeztek a 2018 nyarán 
átadott Trianoni Emlékműnél, a Környei 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai pedig szirénaszó mellett tiszteleg-
tek a székhelyükön.

Az emlékműnél nemzetes Dr. Áren-
dás József, a Történelmi Vitézi Rend 
Komárom-Esztergom megyei Székka-
pitányság tagja idézte fel a 100 évvel 
ezelőtti eseményeket, és gróf Apponyi 
Albert máig fájdalmasan ható szavait 
a diktátum kényszerű tudomásulvéte-
lekor: Önök most megásták Magyar-
ország sírját, de Magyarország ott lesz 
a temetésén mindazon országoknak, 
amelyek most it t megásták Magyar-
ország sírját.

A békeszerződés következtében a Ma-
gyar Királyság lakóinak száma 18,2 milli-
óról 7,6 millióra esett vissza, a királyság 
elveszítette területének több mint kéthar-
madát: a termőföld 61,4, a faállomány 
88, a vasúthálózat 62,2, a kiépített utak 
64,5, a nyersvas 83,1, az ipartelepek 55,7, 
a hitel- és bankintézetek 67 százalékát.

Ezt a nemzetet száz évvel ezelőtt igaz-
ságtalanul keresztre feszítették. Ennek a 
nemzetnek sírt és még most is sír a szíve, 
a lelke. Csendben, némán – fogalmazott 
Dr. Árendás József. Az emlékműnél az ön-
kormányzat, a nemzetiségi önkormány-
zat és a vitézi rend képviselői helyezték 
el koszorúikat, majd a délutáni főhajtás a 
Székely Himnusz felcsendülése után civil 
kezdeményezésű összeállítással zárult.

A Trianoni Emlékmű alapja, talapzata a 
történelmi Magyarország hiteles térképe, 
amely érzékletesen mutatja be a széttö-
redezettségét. Ez a széttöredezettség, az 
egykori Nagy-Magyarország körvonala 
rajzolódott ki még élesebben este, ami-
kor Beke László polgármester, az önkén-
tes tűzoltók és az általános iskola Jakab 
András vezette néptánc tagozatának 
népviseletben érkező tagjai pontosan 
100 mécsest helyeztek el a valamikori 
határ, Magyarország leszakított csodái 
mentén. 
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Rendhagyó tanév után rendes évzáró
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport működését is megza-
varta a márciustól tartó karantén. 

E lmaradtak a rendszeres csütörtöki 
német táncos foglalkozások és 
szerepléseik is, amelyekkel ilyenkor 

tavasszal, illetve nyár elején a kedves né-
zőközönséget szokták megörvendeztetni 
a helyi rendezvényeken. Nem volt Dalos 
találkozó, Orbán napi műsor, Pünkösdi 
mulatság, sőt idén tartotta volna a cso-
port fennállásának 20. évfordulóját.

Egyedüli kapcsolattartásnak az internet 
adott lehetőséget, ahol a csoport vezetője 
kis videókkal igyekezett a gyerekekben 
elevenen tartani a már korábban meg-
tanult táncokat, dalokat. De ahogy köze-
ledett a tanév vége, úgy lazultak a korlá-
tozások és a gyerekek számára lehetővé 
vált a találkozás. Ezt kiaknázva gondolta 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
csoport vezetője, Krállné Mózer Nikoletta, 
hogy a már hagyománnyá vált év végi 
kis rendezvényüket bizony megtartják. Így 
került sor június 15-én délután a környei 
tóparton a régóta várt viszontlátásra. 

Niki néni, a  gyerekek és a szülők 
nagyon örültek egymásnak, és hirtelen-

jében tartottak is egy kis német táncos 
foglalkozást, ami nagy meglepetésre 
olyan gördülékenyen folyt, a gyerekek 
úgy énekeltek, táncoltak, mintha nem 
is maradt volna ki annyi hónap a gya-
korlásban. Majd a tánc után következett 
a búcsú a nagycsoportosoktól, ami 
minden tanév végén egy fájó esemény 

a csoport életében, de hogy ennek élét 
vegyék, megbeszélték, hogy az őszi 
szüreti rendezvényre, mint az óvodás 
tánccsoport tiszteletbeli tagjai vissza-
jönnek egy fellépés erejéig. Ezután a 
gyerekek önfeledt játékba, a felnőttek 
vidám beszélgetésbe merültek az össze-
jövetel végéig.

Egységes háziorvosi rendelésmenet Környén
A kormány által visszavont veszélyhelyzet 
ellenére a koronavírus továbbra is jelen 
van, és veszélyt jelent. Emiatt továbbra is 
óvatosság és együttműködés szükséges 
mindenki részéről. A várótermi zsúfoltság 
és a felesleges személyes kontaktusok 
kerülése a jövőben is nélkülözhetetlen. Az 
elmúlt 3 hónap tapasztalataiból tanulva 
a biztonságot, és egy hatékonyabb be-
tegellátást szem előtt tartva 2020. június 
22-étől Környén egységesen átalakult a 
háziorvosi rendelések menete.

Receptírás

A receptírás továbbra is kizárólag elektro-
nikusan történik. Az elektronikus receptek 
könnyített patikai kiváltása jogszabály 
szerint továbbra is érvényben marad. 
A krónikus betegeknek továbbra sem kell 
a rendelőkben személyesen megjelenniük, 
ha rendszeresen szedett gyógyszereiket 
szeretnék felíratni.

Kérünk mindenkit, aki csak teheti, krónikus 
betegségeire szedett gyógyszerigényeit 
e-mailben küldjék el a rendelők hivatalos 
e-mail címeire:

Az 1. sz. Háziorvosi Rendelő  
(Dr. Bublovics Péter) e-mail címe: 

1rendelokornye@gmail.com.
A Szent Rókus Rendelő  

(Dr. Árendás József) e-mail címe: 
szentrokuskornye@gmail.com.

Az e-mailen történő receptkérés előnye, 
hogy időt takarít meg és nem szükséges 
esetleg többször hívni telefonon a rende-
lőket. Az orvosi számítógépes program a 
receptírás megtörténte után a kérő e-mail 
címére automatikus választ küld a felírt 
készítmények tételes felsorolásával, így a 
receptkérő tudomást szerez a receptírás 
tényleges megtörténtéről.

Akinek nincs módja elektronikus levelet 
küldeni, az természetesen telefonon is 
kérheti a recept felírását, de erre kizárólag 
csak rendelési időben van mód és előfor-
dulhat, hogy a megnövekedett telefonos 
forgalom miatt nehezebb a rendelőket 
elérni és többször kell próbálkozni. Ebben 
az esetben a receptfelírás tényéről nincs 
visszajelzés.

A receptigényeket természetesen igyek-
szünk teljesíteni, de kizárólag rendelési 
időben és a leterheltségtől függően. 

Orvosi rendelések menete  
és munkarend

A háziorvosi rendelőkben egységesen és 
kötelezően időpontra történő előjegyzés 
alapján fogadjuk a betegeket, időpon-
tot csak rendelési időben adunk. Soron 
kívüli betegellátás a heveny rosszullétet 
kivételével nincs! A rendelések személyes 
betegvizsgálattal és távkonzultációval 

történnek. Az ellátási módot és az előjegy-
zési időpontot a kezelőorvos dönti el az 
időpontkérés során. 

Az adminisztratív teendőt igénylő kérése-
ket csak rendelési időben, telefonon vagy 
e-mailben lehet kérni. Ezek a következők: 
igazolások, beutalók, közgyógyellátáshoz 
szükséges igazolás, NRSZH (4 oldalas) 
beutalók, táppénzes igazolások kiadása. 
Ezen dokumentumok átvételére előzetes 
egyeztetést követően (telefonon vagy 
email) a rendelések első fél órájában van 
lehetőség.

A korábban elrendelt vizsgálatok ered-
ményeit személyes megjelenést nem 
igénylő távkonzultáció keretében értékel-
jük előzetes időpont egyeztetést követően. 

Leleteket automatikusan nem értékelünk, 
és nem töltjük le az EESZT-ből.

Az előre egyeztetett telefonos konzultá-
ció az orvosi mobilokon történik, minden 
más esetben rendelői vezetékes telefon-
számot kell tárcsázni.

Dr. Árendás József:  
06-20 942-4520, 473-093

Dr. Bublovics Péter  
06-20 965-4373, 473-064

A megnövekedett telefonos forgalom és 
betegellátás rendje miatt szíves türelmüket 
kérjük, hosszabb tárcsázás (legalább 8-10 
tárcsahang) és esetleg többszöri próbál-
kozás szükséges.

A rendelési idő szakaszai

0-30 perc dokumentumok kiadása
30 perctől a rendelési idő első feléig: 

előzetesen egyeztetett kontrolok,  
jogosítvány stb. 

rendelési idő második fele:  
aznapi előjegyzések

A betegellátás helye jogszabálynak 
megfelelően a háziorvosi rendelő. Lak-
címen csak kivételesen és orvosszakmai 
szempontból indokolt esetben látunk el 
beteget. Kényelmi szempontból lakcímen 
betegellátásra nincsen mód!

Mindannyiunk közös érdekét szem előtt 
tartva kérjük és köszönjük a fentiek betar-
tását!

Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter 

HÁZIORVOSI RENDELŐK:
I. sz. Orvosi Rendelő Beloiannisz u.

Dr. Bublovics Péter
Tel: 34/473-064

mobil: +36 20 9654373
e-mail: 1rendelokornye@gmail.com

Rendelési idő:
hétfő: 9.00-12.30

kedd: 12.00-16.00
szerda: 08.00-12.00

csütörtök: 12.00-16.00
péntek: 8.00-12.00

Szent Rókus Rendelő Rákóczi u.
Dr. Árendás József

Tel: 34/473-093
mobil: +36 20 9424520

e-mail: szentrokuskornye@gmail.com
Rendelési idő:

hétfő: 7.30-11.00
kedd: 7.30-11.00 és 16.00-17.00

szerda: 7.30-11.00
csütörtök: 7.30-11.00

péntek: 7.30-11.00

Horgászverseny! A Környei Horgász Egyesület  
horgászversenyt szervez tagjai részére  
július 25-én!

Nevezni Török Mihály elnöknél lehet személyesen, vagy a helyszínen 06.50-ig, a nevezési díj 
500 Ft, amely tartalmaz egy adag ételt és egy italt. A szükséges ételmennyiség biztosítása 
érdekében a nevezéseket lehetőleg előre kérik jelezni! Bővebb információ előzetesen  
a 06 30/2013891-es telefonszámon kérhető. Helysorsolás: 06.00-06.50-ig érkezés sorrendjé-
ben, etetés 06.50-től, a verseny 7 órakor kezdődik és délig tart. A versenyen fogott nemes 
halból 1 db és 6kg egyéb hal az éves fogási lehetőség felett elvihető. Díjazás: az első  
5 legtöbbet fogó versenyző (súly). Különdíj: a legnagyobb halat fogó versenyző. 

A versenyt a FISCH KFT. Tatabánya  
és Környe Község Önkormányzata támogatja.

Zajkeltő berendezések  
használatának szabályozása

Az elmúlt időszakban téves információ terjedt el Környén a zajkeltő berendezések, így 
például a fűnyírók hétvégi használatával kapcsolatban. A környei képviselő-testület 
1998-ban alkotta meg a környezet védelméről szóló helyi rendeletét, amely a zajkeltő 
berendezések használatát is szabályozza. E szerint erős zajjal járó ipari, kisipari tevé-
kenység, valamint zajkeltő munkák végzése, például fűnyíró-, kapáló-, fűrészgéppel, 
betonkeverővel, stb. minden nap 20.00 és 07.00 óra között TILOS. A rendelet tehát nem tesz 
különbséget hétköznap és hétvége között, és nem tiltja sem szombaton, sem vasárnap, 
sem ünnepnapokon 7 és este 8 óra között a zajkeltő munkák végzését.   

A rendezvény GDPR tájékoztatója  
itt tekinthető meg:  

http://kornye.hu/esemenyek/horgaszverseny-
3/?occurrence=2020-07-25

A verseny napján  
00.00-12.00-ig horgászati  

TILALMAT rendel el az  
egyesület vezetősége.

Gyermekorvosi  
rendelés

Dr. Szegeczky Zsófia gyermek-
orvos július 20-ától 24-éig, va-
lamint augusztus 17-étől 21-éig 
szabadságát tölti, ez idő alatt 
változik a rendelés. Dr. Bognár 
Ágnes gyermekorvos a következő 
időpontokban fogadja a beteg 
gyermekeket: hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 10 órától 11.30-ig, 
kedden 8 órától 9.30-ig, pénteken 
7.30-tól 9 óráig.

Védőnői  
szolgálat
1. számú körzet

Védőnő: Jenei Zita
Nővédelmi és várandós  

tanácsadás:  
hétfő 13.00–15.00

Csecsemő- és kisgyermek  
tanácsadás:  

szerda 9.00–11.00
Tel.: 06 30 397 2400

2. számú körzet 
Védőnő:  

Losoncziné Ónodi Renáta
Nővédelmi és várandós  

tanácsadás:  
kedd 13.00–15.00

Csecsemő és kisgyermek  
tanácsadás:  

csütörtök: 09.00–11.00
Tel.: 06 30 8392782

Gyermekorvossal tartott  
tanácsadás: 

szerda 13.00–14.00
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Ebösszeírási felhívás
Tisztelt Ebtartók!

Környe Község Önkormányzata  a község 
közigazgatási területén az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. 
§-ában foglalt kötelezettségnek eleget 
téve 2020.július 01. és 2020. szeptember 
30. között ebösszeírást tart.

A z ebösszeírás törvényi kötelezettsé-
ge az önkormányzatnak, mely az 
állat tulajdonosa, tartója és más 

személyek jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, valamint 
az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok 
hatékony ellátása céljából szükséges. 

Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését 
nem tervezi az önkormányzat.

Az ebösszeírás önbevallásos módszer-
rel tör ténik. Az ebösszeírás során az 
ebtartóknak ebenként egy, a fenti jog-
szabályban meghatározott adattartalmú 
adatlapot kell kitölteni és az önkormány-
zathoz beküldeni. 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás 
személyesen a polgármesteri hivatalban 
vagy telefonon a 06-34-573-109-es számon 
kérhető. A formanyomtatvány 2020. július 

1-jétől beszerezhető a polgármesteri hiva-
talban, vagy letölthető a www.kornye.hu 
oldalról (nyomtatványok) is.

Az adatszolgáltatás 2020. július 1-jétől 
2020. szeptember 30-ig az alábbi módon 
teljesíthető. A kitöltött adatlapokat a pol-
gármesteri hivatal címére (2851 Környe, 
Alkotmány u. 2.) postai úton beküldve, a 
polgármesteri hivatalban személyesen le-
adva vagy az info@környe.hu  email címre 
(aláírva, szkennelve) beküldve.

Amennyiben 2020. szeptember 30-át 
követően az Ebösszeíró adatlapon szerep-
lő adatokban változás állna be, továbbá 
amennyiben ezen időpont után kerül az 
eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni 
a polgármesteri hivatal részére, a változást 
követő 15 napon belül. 

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy 
2013. január 1-jétől – a hivatkozott törvény 

szerint – a négy hónaposnál idősebb 
ebeket transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben 
az ebtartó ennek a kötelezettségének még 
nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap 
kitöltése előtt azt pótolja. 

Továbbá felhívom figyelmüket, hogy az 
adatszolgáltatás az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! 
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, vagy nem a jogszabály-
ban előírtaknak megfelelően teljesíti az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi 
bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldé-
sével segítik munkánkat!

Orlovits Tímea sk.

jegyző

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.” 

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

90 esztendős
László Lajosné született Weisz Mária (június 27.)

80 esztendős
Menoni Imréné született Schalkhammer Mária  

(június 1.) 
Andor János (június 10.)

75 esztendős
Papp Miklós (június 16.)

70 esztendős
Fehér László (június 3.) 
Simon László (június 4.) 

Ördög Erzsébet  született  Nagy Erzsébet (június 15.) 
Fazekas Jánosné született Pfléger Beáta (június 18.) 

Pákozdi Ferenc (június 24.) 
Szilbereki Ferenc (június 25.)

Szeretettel köszöntjük továbbá Pintér Jánosné született 
Gódány Viola Erzsébetet, aki május 23-án ünnepelte 70. szü-
letésnapját, ám a Környei Hírhozó előző számában a technika 
ördöge miatt sajnos nem szerepelt az ünnepeltek között.    

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

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

Sok szeretettel köszöntjük  

Budai Zsolt és Szöllősi Szabina  
kisfiát Leonárd Istvánt,

Glász Gábor Tamás és Radek Katalin  
kisfiait Dávidot és Dominikot,

Puskás Ádám és Hartmann Katalin  
kislányát Zillét,

Loggó József és Hribár Anett  
kislányát Lucát,

Rácz Gábor és Végh Zsuzsanna  
kislányát Bianka Zoharát,

Varga Péter és Hartal Éva Zsuzsanna  
kislányát Rozina Zsuzsannát.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde határozatlan időre szóló  
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2851 Környe, Alkotmány u. 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a bölcsődei ellátásban részesülő 2-3 éves gyermekek szakszerű  
gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.

Pályázati feltételek: emelt szintű szakképesítés (kisgyermeknevelő), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent hasonló munkakörben 
szerzett legalább 1 év tapasztalat, főiskolai végzettség (Csecsemő- és kisgyermeknevelő, BA).

A pályázat benyújtásának módja:

• Postai úton: Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde, 2851 Környe, Alkotmány utca 5. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a következő azonosító számot és megnevezést: 207/2020 – Kisgyermeknevelő.

• Elektronikus úton: kornyevackor@gmail.com e-mail címen, Pekár Zita intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30. Az állás 2020. augusztus 10-től betölthető.
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