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Fertőtlenítőszerekkel segít a Bridgestone

Két gólyapár is érkezett 
a falunkba

Egy használaton kívüli 
légvédelmi sz iréna te -
tején igyekezett megte-
remteni családi fészkét 
áprilisban a Polgármeste-
ri Hivatal szomszédságá-
ban Környén, a domború, 
s egyébként is kis teher-
bírású műanyag fedélen 
sajnos sikertelenül… 

Kedves Környeiek!
A Környei Hírhozó májusi számában is – érthető okokból – központi szerephez jutott a járvány, annak kezelése, a legfontosabb 
információk továbbítása. A tájékoztatásokkal, az egészségügyi ellátásokról, szolgáltatásokról, korlátozásokról készített ösz-
szeállítással ismét igyekszünk segíteni az Önök mindennapi életét. Fontos azonban, hogy az újság lapzártájának időpontja 
és a terjesztés között több mint 1 hét telik el. Ami azt jelenti, hogy amikor Önök az újságot lapozzák, előfordulhat, 
hogy bizonyos információk már nem aktuálisak. Ezért kérjük, aki teheti, folyamatosan kövesse figyelemmel a  
www.kornye.hu oldalt, melyet folyamatosan frissítünk, a fiatalabbak pedig segítsenek az idősebbeknek, az online 
világban kevésbé járatosabbaknak a tájékozódásban!

Köszönjük! 

Õ Cikk a 2. oldalon

Õ 3. oldal
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Fertőtlenítőszerekkel segít a 
Bridgestone
…folytatás az első oldalról.

F ertőtlenítő szerekkel támogatta a 
környei egészségügyi alapellátás-
ban résztvevőket, a környeieket, a  

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.  A Tata-
bánya-Környe Ipari Park környei közigazga-
tási területén működő társaság május 15-én 
juttatott el a Gyermekorvosi Rendelőbe, az 
I-es számú és a Szent Rókus Háziorvosi Ren-
delőbe egy-egy automata, érintés nélküli, a 
betegek számára kihelyezett kézfertőtlenítő 
adagolót fertőtlenítőszerrel, valamint 200-
200 db orvosi szájmaszkot. 

A gazdasági társaság már a letelepedé-
sétől szoros, mindenben együttműködő 
és segítő kapcsolatot ápol a környei 
önkormányzattal és a faluval. A támoga-
tásukkal készült el – a többi között – pár 
esztendeje az iskola udvarán játszótér, 
segítettek tóparti fa eszközök átfestésében, 
2017 decemberében a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépkocsit 
vásároltak, amit a gyárukban készült új, 
téli abroncsokkal szereltek fel, és szintén 
a tűzoltókat támogatták tavaly is, amikor 
védősisakok beszerzését tették lehetővé 
az egyesület számára. A jelenleg készülő 
új iskolai játszótér elkészültét is támogatja 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.

Két gólyapár is érkezett a falunkba
…folytatás az első oldalról.

A pár által gondosan kiválogatott 
fészekalapanyag folyamatosan 
lehullott, s egyébként is félő volt, 

ha sikerrel is járnak, elbírja-e a műanyag a 
terhet? Ezért is kezdett fészekmentő, fészek-
építő akcióba a környei önkormányzat 
az önkéntes tűzoltókkal karöltve: elsőként 
felmérték a méreteket, a rögzítési, illesztési 
lehetőségeket, majd Geiszt Imre vasle-
mezből készített dorogi ráccsal körbevett 
fészekaljat, amit – később – egy, Varga 
Károly által fonott venyigével fogtak körbe. 
Az igazán látványos „fészekrakás” ideje 

április 27-én jött el, amikor a munkálatok 
segítéséhez létraszerrel érkezett a megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabá-
nyai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának 
gépjárműve. A szakemberek elsőként a 
korábbi műanyag fedelet távolították el, 
majd következett a „fészekrakás”, nagyjá-
ból egy óra alatt. Azonban a végén sem 
sóhajthatott fel megkönnyebbülten min-
denki, hiszen kérdéses volt, visszatérnek-e 
a gólyák a számukra idegen, megbolyga-
tott környezetbe? A válasz több mint két 
óra elteltével, délután 4 óra körül érkezett 
meg a pár személyében, akik láthatóan, 
és hangos kelepelésükkel jól hallhatóan 
is, lakályosnak találták új ot thonukat, 

melyet azóta is szeretettel csinosítgatnak. 
Idősebb környeiek szerint több évtizede, 
már fél évszázada is annak, hogy a faluban 
gólyák fészkeltek, ezért nem csoda, ha az 
egyik közösségi oldalon azonnal felmerült 
a hím és tojó elnevezése, akik végül – nem 
hivatalosan „anyakönyvezve”, a többség 
szavazata alapján – a tűzoltók tiszteletére 
a Flórián és Flóra nevet kapták. 

A műfészek körül már aznap többen 
látták, hogy más gólyapár is szeretne ott 
letelepedni, ezért nem is volt meglepő, 
hogy 28-án dél körül érkezett a hír: a Bem 
József utcában fészekrakáshoz készülődik 
egy pár, ők szintén egy domború, műanyag 
tetejű szirénát szemeltek ki maguknak.

Geiszt Imre azonnal munká-
hoz látott, és pár óra alatt elké-
szítette a második műfészket, 
szőlővenyigéből font koszorút 
ismét Varga Károly, és már az 
önkéntes tűzoltók is – mond-
hatni – rutinosan vágtak bele 
a feladatba, amihez az eme-
lőkosaras autót az F-S Vagyon-
védelmi Kft. biztosította, a da-
rut személyesen az ügyvezető, 
Nagy Zoltán kezelte. 28-án 
este 6 órára a helyére is került 
az oszlop tetején a fészek, s 
ismét kezdődhet az aggódás, 
vajon visszatérnek-e a gólyák?  
A kérdésre a választ egy héttel 
később adták csak meg, de a 
lényeg, hogy visszatértek, így 
sok-sok évtized után akár két 
gólyapárral is dicsekedhet 
Környe. Időközben az is kide-
rült, hogy a hivatal mellett 
fészkelő pár hím tagja gyűrűs, 
Riezing Norbert május első he-
tében adta hírül a közösségi 
oldalon, hogy Flórián 2017-
ben kelt, és fiókaként gyűrűz-
ték a felvidéki Ógyallán.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Kedves Környeiek!

Bár a kormány a hatályos rendeletében 
enyhített a kijárási korlátozások szigorán, 
a falu valamennyi lakójától azt kérjük, 
hogy továbbra is vigyázzunk egymásra! 
A vírusnak jelenleg sincs, és még sokáig 
nem is lesz ellenszere. A betegséget csak 
úgy előzhetjük meg, ha a lehető legmi-
nimálisabbra csökkentjük a családon, 
háztartáson kívüli személyes találkozások 
számát még akkor is, ha az épp aktuális 
szabályozás egyre engedőbb. Kérjük, aki 
teheti, továbbra is maradjon otthon, se-
gítsük az idősebbeket, és ha a feltétlenül 
szükséges dolgunkat intézve bárhol zárt 
térbe lépünk, használjunk maszkot! 

Miért?

Ne váljon hiábavalóvá minden eddigi in-
tézkedés, ne engedjük, hogy elszabaduljon 
a vírus. Hiszem, hogy csak a felelősségteljes, 
és igen, sajnos áldozatvállalással is járó 
magatartás segíthet át mindannyiunkat 
ezen a nehéz időszakon.

A teljesség igénye nélkül néhány, a 
falunkban hozott intézkedés, hiszen va-
lamennyit képtelenség lenne az újság 
hasábjain felsorolni, részletezni.

Településünk március 10-én csatlakozott 
az Operatív Törzs állami ünnepekre vonat-
kozó ajánlásához, így elmaradt a március 
15-ei főhajtás. Az általános iskolások ünnepi 
műsorát a youtube.com Környei Közösség 
oldalán tettük közzé, és jó érzés, hogy a 
megtekintések száma meghaladta a 300-at.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt 
a kormány március 13-án döntött az iskolák 
bezárásáról, a környei önkormányzat pedig 
15-én a Vackor Óvoda és Bölcsőde, a Mű-
velődési Ház, a Községi Könyvtár, a Közös-
ségi és Tájház, a Sportegyesület és az Erdei 
Iskola, valamint a környebányai Közösségi 
Ház visszavonásig érvényes bezárásáról. 
A Polgármesteri Hivatalban szünetel a 
személyes ügyfélfogadás, telefonos és 
elektronikus ügyintézés áll rendelkezésre. 
(A hivatal telefonos elérhetősége 573-100, 
e-mail: info@kornye.hu.)

Védőfelszerelések, berendezések

Az önkormányzatnak a falu egészségügyi 
és szociális alapellátásában résztvevő 
valamennyi rendelő, intézmény számára 
sikerült vásárolni olyan védőfelszereléseket 
és berendezéseket, melyek a védekezési 
protokollban szerepelnek, és segítik a ve-
szélyhelyzetben nélkülözhetetlen feladat-
ellátásuk biztonságát. A közintézmények, 
egészségügyi intézmények közterületi 
bejáratainak és a buszmegállók folya-
matos fertőtlenítése érdekében vírusölő 
fertőtlenítő koncentrátumot vásároltunk, 
mellyel rendszeresen gondoskodunk ezen 
területek fertőtlenítéséről.

Idősellátás

Az idősek ellátásáról a jelzések alapján az 
önkormányzat az Idősek Klubjának mun-
katársaival folyamatosan gondoskodik. Az 
önkormányzat első intézkedései közé tartozott, 
hogy a tópart utcai klubépületben az étkez-
tetést felfüggesztette, és valamennyi ellátást 
kérőnek házhoz szállítja egyszer használatos 
ételdobozban. A közétkeztetést Környén 160-
an veszik igénybe. Március 16-ától május ele-
jéig az ellátás biztosításához napi 320 darab, 
összesen majdnem 12 ezer ételdobozt (leves 
és főétel) használt fel az önkormányzat.  

Szintén március közepétől jelezhető egy 
elektronikus űrlapon (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap) keresztül az önkormányzat 
felé, ha valaki idős, és segítségre van szüksé-
ge. Fontos, hogy az érintetteken kívül akár 
családtagok, ismerősök, szomszédok is je-
lezhetik, ha egy idős, 65 év feletti embernek 
segítségre van szüksége, és természetesen 
a telefonos bejelentésre is folyamatosan 
lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban 
a 34/573-101-es telefonszámon hétköznapo-
kon 8 és 16 óra (pénteken 8 és 12 óra) között, 
hétvégén a 30/768 1624-es telefonszámon. 

Maszkokkal segítettünk

A Vöröskereszt helyi alapszervezetén ke-
resztül vettük fel a kapcsolatot civil segítőkkel, 
valamint vállalkozó bevonásával március 

harmadik hetétől folyamatosan készültek 
a mosható, fertőtleníthető arcmaszkok. A 
szabás, varrás március 23-án kezdődött, két 
hét alatt 48-an készítették el, hajtogatták, 
gőzölték, vasalták, borítékolták a 3 800 
darab maszkot, melyekből valamennyi 
belterületi, illetve irtáspusztai, tagyospusztai, 
szentgyörgypusztai háztartásba 2-2 dara-
bot juttattunk el önkéntesek segítségével 
még Húsvét előtt, a Homokdűlőben, Hobbi 
kertekben, Fácánkertben, Öreghegyen élő, 
állandó környei lakcímmel rendelkezők a 
Polgármesteri Hivatalban, a környebányaiak 
a Közösségi Házban vehették át.

A falu nevében hálás szívvel köszönöm 
valamennyi önkéntesnek a maszkok elké-
szítését, Önök, Kedves Környeiek, viseljék 
egészséggel!

Kiadások napjainkig

A falu járványhelyzet miatti többletkiadásai 
napjainkig meghaladták a 9 millió forintot. 
Az összeg tartalmazza a háztartások szá-
mára díjmentesen eljuttatott maszkokkal 
kapcsolatos költségeket, védőfelszerelések, 
fertőtlenítő szerek és fertőtlenítő lámpák, 
ózongenerátor, az egyszer használatos 
ételdobozok vásárlását, a kríziskamra fel-
töltését és a polgárőri szolgálatot teljesítők 
ellátását. Március 11-től szociális pénzbeli- és 
gyógyszertámogatásra majdnem 600 ezer, 
élelmiszercsomagok összeállítására 540 ezer 
forintot fordított az önkormányzat.

Bevételkiesés

Természetesen Környét is érinti a gazdaság-
védelmi akcióterv részeként elrendelt gép-
járműadó elvonása. A falu ebből a típusú 
helyi adóból éves szinten 30 milliós bevétellel 
tervezett, a kormányzati védekezési alapba 
eddig több mint 13 millió forintot utalt át.

Halasztva a sportcsarnok építése

Mivel a veszélyhelyzet miatt jelentősen 
lassúbb tempó tapasztalható a gazda-
ságban, az önkormányzat bevételei sem 

a tervezett ütemben realizálódnak, ezért a 
képviselő-testület határozott a sportcsarnok 
építésének elhalasztásáról. Eddig megtör-
tént a csatorna bekötés megépítése és a 
vízrákötés a Beloiannisz utca felől. Még az 
idei esztendőben elkészül a Rózsa utca 
Régi posta utcáig tartó részén az elektro-
mos és hírközlési hálózat föld alá helyezése, 
de hogy a csarnok építése mikor kezdőd-
het meg, még nem ismert. 

„Vírushelyzet” Környén

A faluban házi karanténban lévők szá-
ma folyamatosan változik, volt, amikor 
megközelítette a húszat. A házi karantén 
elrendelésének oka számunkra nem ismert, 
így nem tudjuk, hogy beteg, vagy olyan sze-
mélyről van-e szó, aki érintkezett fertőzöttel, 
esetleg külföldön járt? Kérem Önöket, ha 
a környezetükben él – bármely ok miatt 
elrendelt – házi karanténban személy, 
amennyiben módjuk van rá, azt a kötelező 
távolságtartással a maguk lehetőségei 

szerint segítsék, ne pedig kirekesszék! Oly-
kor elegendő csupán egy „hogy vagy?” 
telefonhívás is…    

KÖSZÖNET! 

Kedves Környeiek!

Mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi, 
és még várható munkáját! Mindenkinek, 
aki akár csak a legcsekélyebb módon is 
segíti a járvány elleni küzdelmet: legyen 
az tényleges segítség, vagy megértő 
együttműködés.

Hogy meddig tart? Továbbra sem tudni. 
A felelősség viszont változatlanul nagy, és 
a jövőben is óriási szükség lesz az egyéni 
áldozatvállalásra.  A közösségi élet csen-
des tavasza után csendes nyár vár ránk. 
Eddig is kedvelt, megszokott rendezvé-
nyek, programok maradtak el, és idén 
– csupán a legjelentősebbeket említve 
– nem mókázhatnak közösen a családok 

a Gyermeknapon, elmarad a közkedvelt, 
hagyományőrző Pünkösdi mulatság, vala-
mint az évről-évre vendégek ezreit vonzó 
Nemzetiségi és Sörfesztivál. 

Nem tudni, hogy a családok segítéseként 
szervezhetünk-e felelőséggel bármilyen 
helyszínen is nyári tábort, és nem tudni, 
tervezhetünk-e augusztus 20-án Gulyás-
partival. 

Nem tudni azt sem, meddig nem él-
hetjük a mindennapjainkat a korábban 
megszokottak szerint az élet minden terü-
letén. De kérem, a sok-sok kérdőjel mellé 
jusson sok-sok további türelem, megértés 
a következő hetekre, hónapokra is, hogy 
mielőbb magunk mögött tudhassuk ezt a 
rendkívül nehéz helyzetet, és valamennyien 
egészségesen várhassuk, fogadhassuk azt 
az időszakot, amikortól lassanként visszatér 
minden a régi kerékvágásba.

Addig is vigyázzanak magukra!

Beke László polgármester
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ÉLET A VACKOR ÓVODÁBAN 
Az országos járványügyi helyzet kiala-
kulása miatt óvodánk március 16-a óta 
zárva tart, március 31-étől az önkormány-
zat a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
működésében határozatlan időre szóló 
rendkívüli szünetet rendelt el, melyről a 
szülőket írásban tájékoztatta. 

E zen időszak alatt csak és kizáró-
lag rendkívüli esetben, korlátozott 
számban, egyedi elbírálás alapján 

biztosítottunk gyermekfelügyeletet azok 
számára, akik semmilyen formában nem 
tudták megoldani gyermekük felügyeletét. 
Az ügyelet biztosítása mellett az intézmény 
dolgozói, (óvodapedagógusok, fejlesztő 
pedagógus, pszichológus, kisgyermek-
nevelők, pedagógiai asszisztens, óvoda 
titkár, dadus nénik, konyhás nénik) részt 
vettek a lakossághoz eljuttatott maszkok 
készítésében.

A Vackor Óvoda és Bölcsőde gyermekeit 
óvodapedagógusaink természetesen nem 
hagyták magukra, bevezettük intézmé-
nyünkben a home office rendszert. 

Minden csoport az interneten keresztül 
vette fel a kapcsolatot a családokkal, 
ahol, hasznos és fontos feladatokkal, ötle-
tekkel segített a szülőknek ebben a nehéz 
helyzetben a gyermekek nevelésében, 
fejlesztésében.

Mint ismert a Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde számára nagyon fontosak a kör-
nyezet Zöld ünnepeinek megünneplése, 
mivel Zöld Óvoda és Madárbarát intéz-
mény vagyunk.

Hagyomány már óvodánkban, hogy 
ebben az időszakban szoktunk látogatást 
tenni  nagycsoportos gyerekeinkkel az 
esztergomi Duna Múzeumba. Sajnos ez 
az idei évben elmaradt. De kárpótolta a 
gyerekeket az óvó nénik által az online 
felületen megosztott sok-sok játék, kísérlet, 
hasznos tudnivaló a vízzel, annak megóvá-
sával kapcsolatban. 

A húsvéti ünnepekre való tekintettel 
megkerestük a legjobb megoldást, hogy 
hogyan is tudnánk néphagyományainkat 

gyermekeinkben még jobban elmélyíteni. 
Az óvónénik által elkészített kedves kis 
húsvéti csomagokat, melyekbe az Önkor-
mányzat biztosította a belevalót, „Nyuszi 
futárral” minden csoport kiszállította a 
Vackor ovi minden egyes kisgyermekének. 
Természetesen betartottuk az egészségügyi 
szabályokat, hiszen maszkban és kesztyű-
ben, kerítésen át adták a nyuszi ajándékát. 
Hatalmas volt a gyerekek boldogsága, 
hogy egy hónap után végre láthatták ked-
venc óvónénijüket. Talán jobban örültek 
nekik, mint a kapott ajándéknak. 

Másik fontos Zöld ünnepünk április 22-e, 
a Föld napja. Említésre méltó, hogy a 2019-
es Föld napi rendezvényünkön, az óvoda 
udvarán elültetett Vackor fa csemetéink 
virágba borultak, mutatván az óvodai 
élet jeleit. Idén is készültünk a rendezvény 
megszervezésére, de ez sajnos elmaradt. 
Az óvónénik az online felületen inspirálták 
a gyerekeket fa, bokor, virág ültetésére. 
A visszajelzések alapján nagyon sok kis-
gyermek és családja aktívan részt vett a 
kezdeményezésben.

A természet újjászületése folyamatosan 
jelen volt ebben az időszakban. A Vackor 
óvoda udvarán a kismadárkák illetve a 
falu gólyája sem tétlenkedett. Elfoglalták az 
általunk már előző évben kirakott odúkat, 
és kis fiókáikat boldogan etették az óvoda 
bokrainak terméseiből. Ennek megfigyelé-
sét az otthoni környezetben is elvégezték 
gyermekeink. Kis állat mentésre is volt 
példa, a nagyon hasznos vakond mentése 
biztos sikerekkel járt, melyet a szülők és a 
gyermekeik a réten szabadon engedtek.

A hónap folyamán a bölcsődei és 
óvodai beíratás is megvalósult. A szülők 
számára és számunkra is új volt a helyzet, 
hiszen ők is online felületen tehették meg 
gyermekeik beíratását. Ezt egy komoly elő-
készület előzte meg az intézmény részéről: 
megfelelő tájékoztatással, dokumentáci-
óval segítettük a szülőket, így a beíratás 
teljesen  zökkenőmentesen zajlott le. 

Május első vasárnapja mindig az édes-
anyákról és nagymamákról szól. Nagyon 

fontos szerepe volt most azonban az 
édesapáknak is, hiszen a titoktartásban 
és a gyermekek felkészítésében fontos 
„cinkosai” voltak az óvónéniknek.  Örömmel 
vettük tudomásul az interneten visszakül-
dött fényképekből, videókból, hogy milyen 
szépen elsajátították a pedagógusok által 
ajánlott verseket, dalokat.  Az óvónénik 
még bensőségesebbé tették ezt a szép ün-
nepet a gyermekekről készült zenés ppt-vel. 

Utazó logopédusaink is nagy hangsúlyt 
fektettek a fejlesztésre szoruló gyermekek on-
line felzárkóztatására, visszajelzéseik alapján 
a tatabányai és környéki intézményekből a 
környei Vackor Óvoda szülei és gyermekei ki-
emelkedően aktívak voltak. Ezt megerősítette 
az óvoda fejlesztő pedagógusa is.

A home office-t a mai napig folyamato-
san működtetjük a Zöld óvodai illetve az 
évkör  hagyományai szerint. Sajátos helyzet 
ez, hiszen kezdetben mindenki számára új 
és idegen volt. Először kicsit döcögősen 
indult, de pedagógusaink hamar ráéreztek 
a feladat fontosságára. Ahogy telt az idő, 
megmutatkozott, hogy óvónőink meny-
nyire kreatívak, innovatívak és igyekeztek 
mindent maximálisan kihozni ebből a 
helyzetből gyermekeik fejlesztése érdeké-
ben. A szülők hozzáállása nélkül azonban 
nem működhetne ez ilyen sikeresen a mai 
napig. Gondosak, figyelmesek, átlagon 
felül teljesítenek, öröm velük dolgozni. Ezért 
hála és köszönet a szülőknek! 

A járvány természetesen az intézmény 
főzőkonyhájának működését is érintette, a 
készített ételmennyiség napi 700 adagról 
170-180 főre csökkent. A konyha főként 
időseket és rászoruló gyerekeket lát el az 
ESZI segítségével, hiszen ők szállítják házhoz 
a meleg ebédet, a vírus miatt nem étel-
hordókban, hanem egyszer használatos 
dobozokban.

A dobozokat az önkormányzat biztosítja 
folyamatosan, az étkezést igénybe vevők 
számára nem jelent plusz anyagi terhet. 
A konyhánkat rendszeresen fertőtlenítjük, 
kétszer volt ózongenerátoros fertőtlenítés. 

Pekár Zita óvodavezető

Nekünk is hiányoznak Önök!
Kedves Vendégeink!

A környei Művelődési Ház továbbra is 
zárva tart. Az enyhítést követően érkezett 
több érdeklődő hívás, tudható-e, mikor 
pótoljuk az elmaradt színházi előadáso-
kat. A válaszunk sajnos továbbra is vál-
tozatlan: nem tudjuk, miként alakul a jár-
ványhelyzet, nem tudjuk, mikor, és milyen 
kormányrendelet várható a Művelődési 
Házakra, a közművelődési intézmények 
zárt tereiben tartandó, tartható rendez-

vények kapcsán, így még jóslásokba 
sem merünk bocsátkozni, mikor, milyen 
programok, események helyszíne lehet 
ismét az intézmény…

A társulatokkal karöltve „ugrásra ké-
szen” várjuk a folytatást, ami még a „sza-
bad jelzés” megérkezése után sem lesz 
egyszerű, hiszen az előadások időpont-
jának kiválasztása nagyban függ majd 
az úgynevezett „színészegyeztetéstől”, s 
attól, hogy a más településeken szintén 
elmaradt előadásaikat (szintén) mikor tud-

ják pótolni. Abban valamennyi társulattal 
elkötelezettek vagyunk, hogy egyetlen, a 
környei Művelődési Házban meghirdetett 
előadás sem marad el végleg, ezért 
továbbra is kérjük, mindenki őrizze meg 
a belépőjegyét, hiszen azzal lesz majd 
látogatható az új időpontban. A „mikor?” 
kérdésre sajnos nem tudunk válaszolni…

Ami biztos, hogy Önök is  
hiányoznak nekünk!

Salamon Gyöngyi

Kesztyűvel, maszkkal, fertőtlenítővel hogy álltok?
A veszélyhelyzet kihirdetése óta a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai 6 és 18 óra között folyamatosan hat 
fővel biztosítják a szolgálatot, éjjel hárman 
vannak készenlétben. Március 23-ától 
egyetlen hónap alatt elérte az 1200-at 
a teljesített polgárőr órák száma, ebből 
738 órát töltöttek szolgálatban azokon a 
hétvégeken, melyeken a kormány a pol-
gármesterek hatáskörébe utalta a helyi 
korlátozások meghozatalát. Március 15-
étől április 28-áig a gépjárműveikkel 3 850 
km-et tettek meg, az érintett hétvégeken 
napi 10-12 alkalommal kellett figyelmez-
tetniük személyeket a kijárási korlátozások 
megszegése miatt. 

A munkájukat korábban két robogó 
segítet te, amihez Szent György 
napja alkalmából újabb kettőt 

vásárolt a környei önkormányzat termé-
szetesen teljes felszereléssel, sisakkal, kesz-
tyűvel együtt. Amikor felmerült a robogók 
megvásárlásának gondolata, valamennyi 
képviselő azonnal támogatta, sőt! A jelzett 
járványveszély miatt már az év elején 
konszenzus született arról, hogy a civil 
szervezetek pályázati forrásából kiemelt 
támogatást biztosítsunk az egyesület szá-
mára – mondta el Beke László polgármes-
ter április 28-án a szervezet székhelyén a 
robogók átadásakor. 

A szabályokat a kormány felhatal -
mazása alapján megalkothatjuk, de a 
betartatásukról az önkormányzat önál-
lóan nem tud gondoskodni. A harmadik 
hétvégén vagyunk túl, és látjuk, hogy az 
ellenőrzés gyakorlatilag 100 százalékban 
rátok hárul, ez a teher rátok nehezedik, 
hiszen Ti vagytok itt napi 24 órás szolgá-
latban, és Ti tudtok segíteni a szabályok 

betartatásában, a vírus elszabadulásának 
megelőzésében. Mindenki tudja, hogy 
a kontakt jelenti a legnagyobb veszélyt.  
Ha elkezdenek összejönni az emberek, 
„ha bandáznak”, abból nagyon csúnya 
fer tőzés lehet. Szerintem nagyon sok 
környei család nem is tudja, mennyit jelent 
a munkátok, milyen szerepe van abban, 
hogy ők egészségesek maradhatnak – 
fogalmazott a polgármester, s fejezte ki a 
falu egésze nevében köszönetét az olykor 
erőn felüli helytállásért, amely a környei 
önkéntes tűzoltókat és polgárőröket egy-
aránt jellemzi. Ezt követően, már a május 
1-jei hosszú hétvégére készülve hangzott 
el a címbéli kérdés, majd intelem: kesztyű-
vel, maszkkal, fertőtlenítővel hogy álltok? 
Bármire szükségetek van, szóljatok, és ha 
olyan helyzet adódik, hogy bárki szállíta-

ni kell az autóval, utána fertőtlenítés és 
ózongenerátor! 

Bene Zsolt elnök megnyugtató válasza 
után az is kiderült, hogy nem csak az 
önkormányzat igyekszik maradéktalanul 
biztosítani minden szükséges feltételt 
az önkéntesek számára. A május 1-jén 
szolgálatban lévőket – természetesen a 
helyhatóság által biztosított egyszer hasz-
nálatos ételszállítókban – Tirhold Kármen 
bográcsos gulyással, Dörner István és fe-
lesége baconos kiflivel, másodikán Glász 
Béláné langallóval, harmadikán pedig 
Bartisné Wittman Mónika pincepörkölttel 
vendégelte meg, valamint háromszor 
ajánlot t fel más hétvégén „szolgálati 
ebédet” az Avia Benzinkút Környe, egy 
alkalommal szendvicseket, pogácsákat 
a TOM Market.

Digitális otthoni oktatás a környei iskolában
Iskolánkban is, mint az ország összes 
iskolájában március 16-a óta tantermen 
kívüli digitális oktatás formájában folyik a 
munka. A váratlan helyzet rendkívül nehéz 
feladat elé állította a szülőket, gyerekeket 
és a pedagógusokat. 

A z első fontos lépés az volt, hogy 
minden diákunk számára biztosítva 
legyenek azok a technikai feltételek, 

amelyek segítségével mindenki számára 
elérhetővé válnak az oktatás feltételei.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
környei Katolikus Caritas és egy önzetlen 
édesapa felajánlása révén hat családba 
került laptop, táblagép, amelyek segítségé-
vel mindegyik családban három gyermek 
számára is lehetővé vált az otthoni tanulás. 
Bár a technikai feltételek nem azonosak diák-
jaink esetében, a közel 350 tanulónk be tudott 
kapcsolódni a digitális otthoni tanulásba.

Az osztályfőnökök, a szaktanárok a szü-
lőkkel és a diákokkal folytatott állandó 
kapcsolat tar tás segítségével végzik 
munkájukat. Továbbra is számítunk a 
szülők visszajelzéseire, hogy a felmerülő 
nehézségeket, esetleges döccenőket 
orvosolni tudjuk. Rendkívül nehéz időszak 
ez mindenki számára, különösen a csalá-
dokra nehezedik most aránytalanul sok, 
megerőltető feladat. Köszönjük a szülők-
nek az eddigi munkájukat, és az iskola felé 
tanúsított bizalmukat. Még egy kis kitartást 
kérünk mind tőlük, mind diákjainktól. Már 
látjuk a tanév végét, és talán ez még 
ad egy kis erőt az előttünk álló teendők 
elvégzéséhez.

Eközben természetesen zajlik a következő 
tanév előkészítése, folyik az első évfolya-
mosok beíratása, leendő foglalkozásaink 
felmérése stb. Természetesen ez is máskép-
pen, mint ahogy eddig megszoktuk.

Kedves Végzősök!

Tudom, hogy ez az időszak talán számotok-
ra a legnehezebb, hiszen lehet, elmarad 
a könnyes, személyes búcsú az iskolától, 
tanáraiktól, a társaktól. Elmaradnak az 
ölelések… 

Több nyitott kérdés van még előttünk a 
tanév végéig, amelyekre egyelőre nem 
tudunk válaszolni, így azt sem tudjuk sajnos, 
ha elmarad, milyen formában „pótoljuk” 
a ballagási ünnepséget, az évzárót, vagy 
legalább idézzük a hangulatát. Kérjük, 
legyetek türelemmel, a szülőktől pedig 
azt, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot 
az osztályfőnökökkel, figyeljék az iskola 
honlapján megjelenő tájékoztatásainkat.

Kívánunk mindenkinek kitartást a hátra-
lévő időszakhoz és jó egészséget!

Magyarits Katalin  

intézményvezető
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Az Idősek klubjának működése  
a koronavírus járvány idején

A járvány teljesen új változásokat hozott 
számunkra és az ellátottjaink minden-
napjaiban is. Mivel a koronavírus az 
idősebb korosztályra a legveszélyesebb, 
ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy 
az időseket megfelelően tájékoztassuk 
arról, hogy maradjanak otthon, mert így 
védekezhetnek a leghatékonyabban a 
fertőzés ellen. 

A legelső intézkedésekkel az idősek 
klubját kellett bezárnunk. Termé-
szetesen nehéz volt elmondani 

az időseinknek, hogy nem jöhetnek be a 
klubba, ahova egyébként rendszeresen 
ellátogatnak. A tervezett rendezvényeink 
elmaradtak, nem volt lehetőségünk meg-
ünnepelni a tavaszváró, húsvéti ünnepkört. 
De ennek ellenére általunk készített húsvéti 
üdvözlő lapokkal kívántunk időseinknek 
áldott ünnepet, ezzel is jelezve, hogy gon-
dolunk rájuk, és fontosak a számunkra.  
A május végére tervezett hagyomány-
teremtő nyárköszöntő rendezvényünket 
is a helyzetre való tekintettel el fogjuk 
halasztani. 

Az első napokban az étkeztetés kizá-
rólag elvitellel és kiszállítással működött, 
majd pár napra rá, áttértünk mindenkinél 
a házhozszállításra, amiről mindenkit tá-
jékoztatni kellett. Folyamatosan bővül az 
étkezők létszáma, szinte naponta kötünk 
új megállapodásokat. Napi szinten több 

mint 100 adag ételt szállítunk ki. Higiéniai 
okokból most csak egyszer használatos 
edényeket használhatunk, melyet Környe 
Község Önkormányzata biztosít az időseink 
számára.

Az elmúlt időszakban, napról napra ér-
keztek az új rendeletek, amelyekre egyből 
reagálni kellett. Ez nehéz volt, de mostanra 
már beállt egy rendszer. Problémákba 
ütköztünk a kijárási korlátozások betartá-
sában is, hiszen 9 és 12 óra között csak a 
hatvanöt év felettiek mehetnek vásárolni, 
gyógyszertárba stb. Ebben az időinterval-
lumban – hiába vásárolunk az ellátottak 
számára, nekik váltjuk ki a gyógyszert – mi 
nem mehetünk be az üzletekbe. Nehezen 
tudtuk ezt kialakítani úgy, hogy ez alatt 
lépést kellett tartani a mindennapos vál-
tozásokkal is, és közben igyekeztünk min-
denben eleget tenni az idősek kéréseinek. 

A községben élő azon időseinknek is 
próbálunk segíteni, akik nincsenek az ellátó 
rendszerünkben, de vállalják, hogy nem 
hagyják el az otthonaikat, és nincsen olyan 
családtagjuk, rokonuk, ismerősük, akik segí-
teni tudnának nekik a mindennapokban. 

A házi segítségnyújtás során nagyon 
figyelünk a folyamatos fertőtlenítésre, 
illetve arra, hogy minden védőfelszerelést 
megfelelően használjunk. Fontosnak tartjuk 
a gondozás és segítés mellett a beszélge-
téseket, lelki támogatást, hiszen a magány 
és a kilátástalanság sokszor elkeseredéshez 

vezet. Vannak, akik, a jelenlegi helyzetben 
szüneteltetik a szolgáltatást, mivel a család-
tagok bevonásával próbálják minimumra 
csökkenteni az érintkezéseket.

Az ellátottakkal folyamatosan telefonon 
tartjuk a kapcsolatot, érdeklődünk kinek, 
miben tudunk segíteni. Sokszor az ilyen 
telefonbeszélgetések során nem csak mi 
érdeklődünk hogylétük felől, hanem idő-
seink is érdeklődnek, hogy mi hogy bírjuk 
a jelenlegi helyzetet. Az egyik telefonhívás 
alkalmával a klubtagunk azért hívott, hogy 
elmondja, aznap miértünk fog imádkozni, 
ezzel jelezve, hogy sokat gondol ránk. Volt 
olyan alkalom is, hogy ételszállítás alkal-
mával tapsoltak nekünk, ezzel fejezve ki 
köszönetüket.

Jóleső érzés, ha arra gondolok, hogy 
községünkben mennyire működik az ösz-
szefogás, az egymás segítése, és a másikra 
való odafigyelés. Ezt bizonyítják azok a fel-
ajánlások is, amikkel a gondozottainkat, az 
ő ellátásukat segítették, segítik környeiek.

Hálásan köszönjük Környe Község 
Önkormányzatának, a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Csáki 
Csabának, a Magyar Vöröskereszt Környei 
Alapszervezetének,  a Simon Méhészet-
nek, Becker Istvánnénak, valamint a Vac-
kor Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának 
a támogatását, segítségét!

Halász-Becker Anita 

nappali ellátás vezető

Környe is részt vett a programban
Komárom-Esztergom megyében 22 tele-
pülés, köztük Környe is részt vett abban 
a tudományos megalapozottságú, or-
szágos reprezentatív szűrővizsgálatban, 
melyet négy orvosképző egyetem, a Sem-
melweis Egyetem, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Debreceni Tudományegyetem indított 
el a 14 év feletti korosztály körében má-
jus első hetében. A vizsgálat célja, hogy 
pontosan feltérképezzék hazánk átfer-
tőzöttségét az újtípusú koronavírussal, 
így fontos adatokkal támogathassák a 
kutatásaikat, és segítsenek a járvánnyal 
kapcsolatos megalapozott döntések 
meghozatalában. 

A Semmelweis Egyetem szakemberei 
két hét alatt a fővárosban és az 
ország 6 megyéjének közel 160 

településén, mintegy 7000 ember szűrését 
végezték el. A szűrési programba bevont 
lakosokat a KSH reprezentatív mintavé-
tellel választotta ki. A program sikerének 
alapfeltétele volt, hogy a vizsgálatra 
meghívót kapott lakosok minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a szűrőállomá-
sokon, vagy az otthonukban fogadják 
mintavételezőket. Minden, a szűrésen részt 
vevő állampolgár nemcsak saját maga és 
közvetlen környezete biztonságához járult 
hozzá, hanem további 500-1000 honfitársát 

is képviselte a reprezentatív mintán belül, 
ezáltal elősegítette a járvány megfékezését 
Magyarországon.  A szűrés minden résztve-
vő számára ingyenes volt. 

Aki meghívót kapott, és részt vet t a 
szűrésen, megtudhat ta, hogy jelen -
leg fertőzött-e, vagy már korábban át-

esett-e az újtípusú koronavírus fertőzésen. 
Az országos programban 803 kiválasztott 
megyebeli, köztük két szűrési napon 27 
környei vett részt. Ők már kézhez is vehet-
ték az eredményüket, az országos, illetve 
megyei összesítés lapzártánkkor még nem 
készült el.

Tisztelt környei lakosok!
Az enyhítő intézkedések nem a járvány 
megszűnését jelentik. A láthatatlan ellen-
ség (COVID 19 vírus) nem tűnt el, továbbra 
is közöttünk van és a veszély továbbra is 
fennáll!

A z elmúlt közel 8 hét szigorú kor-
mányzati és helyhatósági intézke-
déseinek köszönhetően a járvány 

nem növekedett kontrollálhatatlan módon.
A korlátozó intézkedések enyhítése rész-

ben a járvány nagyon súlyos gazdasági 
következményeinek enyhítését szolgálja.  
A lazítással viszont növekszik a személyes ta-
lálkozások száma, ami a megbetegedések 
és a halálozások számának emelkedését 
okozhatja.  De miért is?

Mert a coronavírus továbbra is  
cseppfertőzéssel terjed  

emberről-emberre. 

Mit jelent a cseppfertőzés? 

Amikor levegőt veszünk, beszélünk, köhö-
günk, tüsszentünk, mikroaeroszol kerül a 
levegőbe, amely tartalmazhatja a vírust 
is. Ha valaki ezt a levegőt belélegzi, nagy 
eséllyel megfertőződik.

Mikor és hol nagyobb  
a fertőzés kockázata?

Ha másik emberrel vagy emberekkel sze-
mélyes kontaktusba kerülünk nyílt vagy 
zárt térben. Ha zárt térben egyszerre több 
személy tartózkodik, az kifejezetten koc-
kázatos.

Miért veszélyes a coronavírus?

Mert jelenleg sincsen rá hatásos gyógyszer 
vagy oltás. Nagyon sok embert úgy fertőz 
meg, hogy az illető teljesen tünet és pa-
naszmentes, viszont nagyon sok embernek 
adhatja át a fertőzést (főleg a gyerekek és 
fiatalok). A nagyobb fertőzésszám maga 
után vonja a tüneteket és panaszokat okozó 
súlyosabb esetek emelkedését (idősek, króni-
kus betegek), a járvány súlyosabbá válását.

Mit tehetünk, hogy a járvány  
ne fokozódjon?

Tartózkodjunk továbbra is minden nem 
létfontosságú személyes kontaktustól, ahol 
a cseppfertőzés kockázata fennáll! Tartsuk 
be továbbra is az elmúlt hetek hatásos 
óvintézkedéseit!

Hogyan tudjuk ezt elérni?

Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol 
az emberek csoportosan kerülhetnek egy-
mással kapcsolatba! Csak oda menjünk, 
ahova feltétlenül szükséges és halasztha-
tatlan (bevásárlás, munka, orvos, stb)! Ha 
lehet, kerüljük a tömegközlekedést! Tartsuk 
más emberektől továbbra is a 1,5-2 méte-
res védőtávolságot! Ha zárt térbe lépünk 
be, viseljünk védőmaszkot (a gyerekek is)! 
Észszerűsítsük a bevásárlást! (Ne naponta, 
hanem hetente egyszer vagy ritkábban 
menjünk boltba!) Aki teheti, továbbra is dol-
gozzon távmunkában! Ügyintézéskor, ahol 
lehet, válasszuk a személyes kontaktussal 
nem járó elektronikus formát!

Lássuk meg, hogy a következő napokban 
miként változik az újonnan megbetegedők 
száma, és akkor ismét gondolkodhatunk 
a célszerű és biztonságosnak tűnő teen-
dőkről!

Mindannyiunk érdekében, mindenki ré-
széről nagyobb önfegyelem és személyes 
felelősség szükséges!

Dr. Árendás József és  

Dr. Bublovics Péter

Vért adtak és esélyt
Nem titkoltan aggódva várták az április 
20-ai, környei véradást a Vöröskereszt 
megyei és helyi aktivistái, hiszen felme-
rült a lehetőség, hogy a járvány sokakat 
visszatart majd, miközben épp ez az 
időszak az, amikor minden eddiginél fon-
tosabb a vérkészletek pótlása, biztosítása, 
mindemellett két onkológiai műtéthez is 
gyűjtöttek irányítottan vért ezen a napon. 

A veszélyhelyzetnek megfelelően 
alakítot ták ki a körülményeket  
a Művelődési Házban, az érkezőt 

részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, test-
hőmérséklet mérés fogadta, díjmentesen 
biztosították mindenki számára a szájmasz-
kot, saját használatú tollat, és a csokoládé, 
sör, üdítő, ajándék neszeszer, receptes füzet 
mellett gondosan előrecsomagolt péksü-
teménnyel, szendviccsel hálálták meg az 
önkéntesek számára a véradást.

A donorok végül felülmúlták a várakozá-
sokat: folyamatosan érkeztek, s bár akadt, 
aki a közelmúltbeli külföldi útja, más a 
magas vérnyomása miatt nem adhatott 
vért, 12.30 és 17.30 között összesen 52-en 

nyújtották karjukat, pont ugyanannyian, 
mint tavaly ilyenkor, és az első alkalmas 
véradók száma is megegyezett az előző 
évivel. Ezúttal Bódi Vivien, Kongyik Kinga és 
Tomayer Roland vehette át a véradó iga-

zolványát a szervezők azon reményében, 
hogy visszatérő donorok lesznek.

A környei Művelődési Házban legköze-
lebb július 27-én, majd októberben szintén 
27-én tart véradást a Vöröskereszt.
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A HÁZIORVOSI RENDELÉSEKET ÉRINTŐ  
VÁLTOZÁSOK MÁJUS 4-ÉTŐL

Környe háziorvosai május 4-étől is a ko-
rábban alkalmazott eljárásrendet követik. 
A magán-orvosi ellátások mindkét rende-
lőben szünetelnek, Dr. Árendás József a 
Szent Rókus Rendelőben továbbra is csak 
távkonzultációt nyújt, Dr. Bublovics Péter az 
I. sz. Rendelőben távkonzultációt, valamint 
személyes betegvizsgálatot biztosít.

Továbbra sincs lakáson betegvizsgálat, 
jogosítvány meghosszabbítás, régi leletek 
értékelése, szűrés, az orvos szakmailag 
sürgős esetet leszámítva általános kivizs-
gálás indítása. A rendelet nevesíti és elő-
térbe helyezi  a távkonzultációt és ennek 
formáit, amely rendelési időben Környén 
a következők:

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

Az 1. sz. Orvosi Rendelőnél folytatódik a 
személyes betegvizsgálat korábbi gyakor-
lata: a rendelő ajtaja zárva, csengetni kell, 
várakozás a rendelő előtti sátor alatt, és  
Dr. Bublovics Péter orvos szakmai szempont-
ból dönti el, hogy ki mehet be, kit kell sze-
mélyesen megvizsgálna. Lakcímre (kivéve 
a halott vizsgálatot) nem mehet!

FONTOS VÁLTOZÁS, hogy a május 4-étől 
hatályos rendelet csak előzetes telefonos 
orvosi konzultációt követően engedélyezi  
a rendelő személyes felkeresését, kötelező 
lázmérést ír elő, és óránként legfeljebb 
4 beteg vizsgálatát engedélyezi napi 3 
órában.

A személyes kontaktust nem érintő ellátási 
módoknál (például táppénzes papír, iga-
zolás kiadása) az online kommunikációt 
(e-mail) teszi szükségessé.

A receptírás és rendelés az eddigiek szerint 
rendelési időben telefonon lehetséges. Új-
donság, hogy májustól egyes gyógyászati 
segédeszközök, mint például az inzulinos 
tű, tesztcsík és inkontinentia betétek és 
pelenkák a gyógyszerekhez hasonlóan fel-
írhatóak e-receptre, kiváltani így azonban 
csak gyógyszertárban lehet, gyógyászati 
segédeszköz boltban nem.

Dr. Bublovics Péter a betegek türelmét 
kéri, mivel a rendelési időben egyszerre 
történik a  személyes betegvizsgálat és 
a telefonos konzultáció is, ezért előfor-
dulhat, hogy nem tudnak azonnal ajtót 
nyitni. A telefon foglaltsága esetén lehet, 
hogy többször és hosszan kell tárcsázni 
a háziorvosi rendelőket, és az aktuális 
leterhel tségtől függően nem biz tos, 
hogy receptírás a telefonos kérés esetén 
azonnal megtörténik, tehát nem célszerű 
a gyógyszertárban sorban állás közben 
vényt kérni telefonon.

A háziorvosok kérése, hogy aki teheti, 
e-mailben küldje el – a kért gyógyszerek 
tételes felsorolásával – a recept igényét, 
mert részükre az orvosi program a gyógy-
szer felírása után automatikus válaszérte-
sítést küld. 

Gyermekorvosi Rendelő
Rendelési idő

hétfő: 9.00-12.00 
– iskolaorvosi rendelés:  

13.00-14.00  
(ideiglenesen felfüggesztve)

kedd: 9.00-12.00 – páros hetente 
Környebányán 13.00-14.00  

(ideiglenesen felfüggesztve)
szerda: 9.00-12.00   

– tanácsadás: 13.00-14.00
csütörtök: 12.00-15.00

péntek: 9.00-12.00

Csak telefonos egyeztetés  
után jöjjenek!  

Tel.: 34 473 095, 20 967 4054  
– hétköznapokon 8 és 16 óra  

között hívható.

A járvány lassítása érdekében a szemé-
lyes találkozások számát mi is a minimális-
ra csökkentettük, csak a feltétlen szüksé-
ges vizsgálatra jelentkeztek személyesen 
a gyermekek a rendelőben. Előzetes 
telefonos megbeszélés alapján, a meg-
beszélt időpontban, egyszerre csak egy 
gyermek és egy szülő tartózkodhatott és 
tartózkodhat most is bent a rendelőben. 
Rendelési idő alatt telefonon tartjuk a 
kapcsolatot a betegekkel. Lehetőség van 
email-ben, vagy messengeren fénykép, 
vagy videó küldésére is, amennyiben ez 
szükséges.

A szükséges védőeszközökkel (szájmaszk, 
kesztyű, védőköpeny), felület- és kézfertőt-

lenítővel rendelkezünk. Ezek nagy részét 
az önkormányzat biztosította. A rendelő 
légterének és a tárgyak, felületek kórokozó-
mentesítésére szolgáló ózongenerátort is 
vett az önkormányzat a gyermekrendelő 
számára.

Február végén, március elején nagyszá-
mú lázas, légúti vírusos betegség zajlott a 
gyermekek körében. Koronavírus irányá-
ban ekkor még nem végeztek vizsgálatot, 
így ezekről a megbetegedésekről nem 
tudjuk, hogy koronavírus, influenzavírus, 
vagy egyéb kórokozó okozta-e.  Felső 
légúti hurutos betegség, influenzaszerű 
megbetegedés és tüdőgyulladás is elő-
fordult a betegek között.  A gyermekek 
otthonukban gyógyultak, kórházi kezelés-
re nem volt szükség, súlyos megbetegedés 
nem volt.  Amióta a gyermekek nem járnak 
közösségbe, lázas betegség csak elvétve 
fordult elő.

A csecsemőtanácsadást, a védőoltások 
beadását a megfelelő óvintézkedések 
betartása mellett a járvány alatt sem szü-
neteltettük.

Köszönjük a szülők, gyermekek együtt-
működését, hogy a jelenlegi szabályok 
betartásával segítik munkánkat!

Dr. Szegeczky Zsófia,  

házi gyermekorvos

Védőnői szaktanácsadás  
– Jenei Zita

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a 
védőnői ellátás továbbra is az eddigi sza-
bályok szerint működik: a személyes talál-
kozásokat minimálisra kell csökkentenünk. 
A kapcsolatot, amennyiben megoldható, 
telefonon, e-mailben, video chat formájá-
ban tartjuk.

A tanácsadót mindenki kizárólag csak 
előzetes telefonos időpont egyeztetés után 
keresheti fel, a tanácsadóban egyszerre 
csak egy várandós illetve a kisgyerekkel 
csak egy szülő tartózkodhat. Belépés előtt 
mindenkinek hőmérsékletet mérünk.

Terhesgondozási kiskönyv  
kiállításának a folyamata:

Törekednem kell, hogy 15 percnél többet 
senki ne töltsön a tanácsadóban. Így az új 
kismamákat megkérem, hogy telefonon ve-
gyék fel velem a kapcsolatot, majd e-mail 
címemre küldjék el a nőgyógyászati leletü-
ket és a személyes adataikat, ami alapján 
kitöltöm a kiskönyvet és ezután találkozunk 
a tanácsadóban, ahol átadom a kisköny-
vet és elvégzem a szükséges vizsgálatokat. 
Megértésüket előre is köszönöm!

 
Jenei Zita, védőnő

email: jeneizita@gmail.com
Tel: 06 303972400

Fogorvosi Rendelő  
– Wiszt Dent Kft.

Környe, Alkotmány utca 32.
Telefon: 473-601 vagy 06-20/256-02-77

Tisztelt Páciensek!

A 17/2020. EMMI rendelet értelmében a 
fogászati ellátás 2020. május 4-től újra-
indulhatott Környén is. Ennek feltételei a 
következők:

Csak telefonon előre  
egyeztetett időpontban  
lehet beteget fogadni  

(ez sürgősségi ellátásra is vonatkozik). 

A rendelőbe belépéskor maszk viselése köte-
lező a kezelés megkezdéséig, valamint kéz-
fertőtlenítés. A váróban a személyek között  
2 méter távolságtartás. Hőmérsékletmérés 
és COVID-19 kockázatfelmérő kérdőív 
kitöltése. A Koronavírus tesztet (PCR) csak 
az orvos által covid-19 fertőzöttségre utaló 
gyanús esetekben kell elvégeztetni.

A hatóságok előírásainak eleget téve 
rendelőnk a régi rendelési időben újból 
elérhető. Számolni kell azzal, hogy minden 
kezelés más időtartamú és mivel a két 
beteg közötti megfelelő fertőtlenítés idő-
igényes, ezért kérjük a páciensek türelmét 
és megértését! Mindannyiunk érdeke, hogy 
vigyázzunk egymásra! 

Rendelési idő:
Környe I. sz. fogorvosi körzet – fogorvos: 

Dr. Sipos Enikő
hétfő: 12.30 - 18.00
kedd: 7.00 – 13.00

szerda: 12.30 – 18.00
csütörtök: 12.00 – 18.00

péntek: 7.00 – 13.00

Környe II. sz. fogorvosi körzet – fogorvos: 
Dr. Jancsik Veronika Ágnes

hétfő: 7.00 - 12.00
kedd: 13.00 - 18.00
szerda: 7.00 – 12.00

csütörtök: 7.00 – 12.00
péntek: 13.00 – 18.00

Változott az ellátási rend a tatabányai  
Szent Borbála Kórházban!

A tatabányai Szent Borbála Kórház va-
lamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán 
zárlatot, és valamennyi járóbeteg-szak-
rendelés szüneteltetését rendelte el dr. 
Müller Cecília országos tisztifőorvos. A ha-
tározat a tatabányai központi telephelyen 
működő egységeket érinti. Az intézkedés 
visszavonásig érvényes, addig változik az 
ellátási rend a tatabányai Szent Borbála 
Kórházban!

A kik jelenleg fekvőbeteg ellátásban 
részesülnek Tatabányán, gyógy-
ulásukig ott is maradnak, csak 

negatív COVID teszttel engedik őket haza, 
vagy másik intézménybe, ha további (utó)
kezelésre van szükségük. Új betegeket nem 
fogad a Szent Borbála Kórház. A mentők és 
a háziorvosok már az új rend szerint szállít-
ják, illetve utalják a betegeket.
Az alábbi járóbeteg ellátási területek Tatán 
működnek a továbbiakban: Tata, Hősök 
tere 2.: belgyógyászat, gasztroenterológia, 
diabetológia, sebészet, szülészet-nőgyógy-
ászat (terhes tanácsadás is), csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, fül -orr-gégészet, 
audiológia, szemészet, bőr- és nemibeteg 
ellátás, neurológia, urológia, pszichiátria, 
tüdőgyógyászat, kardiológia, ultrahang, 
gyógytorna. Tata, Almási utca 8.: ortopédia 
és gyógytorna. Tata, Fürdő utca 21.: orvosi 
laboratóriumi diagnosztika.

A szakorvosi javaslatok (emelt és kiemelt 
támogatással rendelhető gyógyszerekre 
és gyógyászati segédeszközökre kiállított) 
érvényesek maradnak a veszélyhelyzet 
időszakában és utána 90 napig, így azok 
megújítása miatt nem kell felkeresni a 
szakorvost!

Minden háziorvos értesítést kapott, így 
ők telefonon segítséget tudnak nyújtani az 
eligazodásban – melyik település melyik 
szakrendelése hol működik átmenetileg. 
Azok a szakorvosok, akik eddig is telefonon 
voltak elérhetők a tatabányai kórházban – 
pl. receptek írása – továbbra is ilyen módon 
végzik a rendelést. 

A kardiológiai és a bőrgyógyászati betegek 
számára telefonos és e-mailes konzultáció 
indult a tatabányai Szent Borbála kór-
házban. Kardiológia: Dr. Csőkör György 
kardiológus főorvos munkanapokon 
10.00-14.00 óra között a 06 30 654-0305-as 
telefonszámon, illetve írásban a kardinfo@
tatabanyakorhaz.hu e-mail címen. Bőr-
gyógyászat: dr. Kovács Antal bőrgyógyász 
munkanapokon a 06 34 515-488-as (/137-es 
mellék) telefonszámon.

SZEMÉSZETI RENDELÉS  
TATÁN ÉS OROSZLÁNYBAN 

A személyzet negatív vírusteszttel rendel-
kezik. Kérik, hogy a szakrendelésen megje-
lent betegek vigyázzanak a dolgozókra a 
vizsgálat ideje alatt (is) viseljenek maszkot!  
A két kijelölt intézmény elérhetőségei: Tata 
(Hősök tere 2.) Rendelési idő: hétfő – péntek: 
08.00-16.00, hétvégén és ünnepnapokon: 
08.00-12.00 Telefonszám: 586-721; 487-155/126. 
Oroszlány (Szakrendelő) Rendelési idő: 
hétfő-kedd: 07:30-14.00, szerda 9:30-14:30, 
péntek: 07:30-14.00 Telefonszám: 34-560-655

TERHESGONDOZÁS ÉS SZÜLŐ NŐK  
ELLÁTÁSA, NŐGYÓGYÁSZAT 

Az ellátást Kisbéren, a tatai és az orosz-
lányi szakrendelőben folytatják a kórház 
által megerősített orvosi és szakdolgozói 
csapattal. A vizsgálatokhoz időpontkérés 
szükséges! 

Terhesség megállapítása. Kötelező orvosi 
kontroll vizsgálatok (pl. vércukormérésre 
laborbeutaló). Kardiotokográfia (magzati 
szívhangmonitorozás). Ultrahangszűrés 
I-II-III-IV trimeszterben. Szülésvezetésre és 
a szülőnő ellátására kijelölt intézmények: 
Fejér Megyei Szent György Oktató kórház, 
Petz Aladár megyei Oktató Kórház, Észak-
Közép-budai Centrum, Új Szent János 
Kórház és Szakrendelő. 

Akut szülészeti és nőgyógyászati vizsgá-
latok ezeken a helyszíneken folyamatosak, 

ezér t akut problémával fordulhatnak 
közvetlenül a nőgyógyászati-szülészeti 
osztályhoz. 

TATA 
Központi szám: 586-725

Nőgyógyászati szakrendelő:  
487-155/143-as mellék

Terhestanácsadás: 487-155/113-as mellék
Rendelési idő: hétfő-péntek 08.00-12.00 

OROSZLÁNY 
Központi szám: 560-660; 560-679
Rendelési idő: hétfő-csütörtök  
07.00-15.00, péntek: 07.00-14.30 

KISBÉR 
Nőgyógyászati Szakrendelő: 352-338

Terhestanácsadó: 352-338
Rendelési idő:  

kedd: 10:00-17:00, szerda: 08.00-18:30

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK HELYSZÍNEI 
KÖRNYE ESETÉBEN:

Haematológia – Semmelweis Egyetem 
(1085 Budapest, Ülői út 26.).

Nefrológia, érsebészet, CT diagnosztika, 
MRI diagnosztika, echokardiográfia, izo-
tópdiagnosztika – Szent Imre Kórház (1115 
Budapest, Tétényi út 12-16.)

Allergológia és klinikai immunológia, 
idegsebészet, gyermekszemészet, csecse-
mő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat, 
kézsebészet, dento-alveoláris sebészet, 
fogászati röntgen, traumatológia – Észak-
Közép-budai Centrum, Új Szent János 
Kórház és Szakrendelő (1125 Budapest, 
Diós árok 1-3.

Klinikai onkológia, menopauza és 
oszteoporózis rendelés, aneszteziológia 
– Vaszary Kolos Kórház Esztergom (2500 
Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.)

Addiktológia – Nyírő Gyula Országos 
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 
Budapest, Lehel u. 9.)

Mammográfia – „Klinikus” Egészségügyi 
és Szolgáltató Bt. (2890 Tata, Komáromi u. 7.)

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszicho-
lógia – Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási 
Intézet (2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Az otthonainkban is emlékezzünk A vasárnapi szentmisékről lapzártánk 
után született döntés

Gerendai Sándor esperes, plébános, valamint a Kör-
nyei Római Katolikus Plébánia tájékoztatja a kedves 
testvéreket, hogy Spányi Antal székesfehérvári püspök 
május 15-én kelt tájékoztatása alapján (ebben értesíti 
a plébánosokat a Kormány járványügyi rendelkezése-
inek országos enyhítéséről) május 18-ától engedélye-
zett a hétköznapi szentmisék hívek részvételével törté-
nő bemutatása. A vasárnapi szentmisékről lapzártánk 
után, május 22-én született döntés. 

Ismét tartanak  
Istentiszteleteket

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökség 
állásfoglalását figyelembe véve a Környei Református 
Missziói Egyházközség úgy határozott, hogy az előírt 
higiéniai és biztonsági szabályok betartásával Környén 
is tartanak ismét Istentiszteleteket – tudatta Nagy Péter 
lelkipásztor. A tervezett nyári táborokat, konferenciá-
kat, találkozókat az elnökség korábbi útmutatásainak 
megfelelően nem szervezik meg.

Kedves Ünnepeltek!

Mint bizonyára Önök is megtapasztalták, a járványhelyzet miatt márciusban különszámmal jelentkezett a Környei Hírhozó, áprilisban 
azonban nem lapozhatták a megszokottak szerint. Ezért az áprilisban, májusban kerek születésnapjukat ünneplő Kedves Szépkorúakat, 
és az érkező gyermekeket most együtt köszöntjük.

Köszönjük megértésüket! 

„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 
Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik májusban ünne-
pelték kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Bánáti Istvánné sz. Bangó Magdolna (április 28.)

80 esztendős
Varga Istvánné sz. Encz Reinholda (április 17.) 
Stamler Dezsőné sz. Encz Romula (április 17.) 

Tasi Béla (április 23.) 
Berkes Gyuláné sz. Molnár Anna (április 28.) 

Stamler Dezső (május 12.) 
Seres Jánosné sz. Kirschner Teréz (május 21.)

75 esztendős
Linczmaier Jánosné sz. Zavaczki Katalin (április 11.)

Wéber István György (április 24.) 
Erdei József (május 12.)

70 esztendős
Pócza Mihály (április1.) 

Tromposch Mihály (április 2.) 
Tóth Ferencné sz. Wittman Erzsébet (április 3.)

Lincmayer Dezsőné sz. Zantleitner Mária (április 4.)
Kretti Kálmán (április 8.) 

Dr. Dodony István (április 14.) 
Viski Józsefné sz. Rácz Anna (május 7.) 

Forintos János (május 16.) 
Ferge János (május 18.) 

Farkas Ignácné sz. Gódány Dagmár Mária (május 23.)
Hoffmann Pál (május 25.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap,  

mint a délutánra jő az alkonyat,  
mint ha szellő jelzi a förgeteget  

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta öt kislánnyal és két 
kisfiúval gyarapodott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Auer János Róbert és Tóth Renáta  
kislányát Hanna Emmát,

Bartók Csaba és Horváth Krisztina  
kislányát Annát,

Tóth Ákos és Fekete Mariann  
kisfiát Ákost,

Kovács Gergő és Kubicza Evelin  
kislányát Lanát,

Kassai Gábor és Nyilas Mária  
kisfiát Tibort,

Csóti Attila és Kovács Mária  
kislányát Natasát,

Németh Gábor és Ibi Barbara  
kislányát Zsófiát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyerme-
kei 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 ot thonteremtésre, önkormány-
zati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha 
a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy 
ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített 
pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni kell a 
polgármesteri hivatalban!

Kapitális fogás a környei tavon

K ét méter tizenhét centis, hetven-
öt k i logrammos harcsa akadt 
Jeszenovics Mihály  horgára a 

környei tavon április 21-én este nyolc óra 
körül. Ha nem íváskor fogja ki, a kapitális 
példány még többet nyom, hiszen ebben 
az időszakban fészket raknak a halak, és 
veszítenek a súlyukból. De a horgász még 
így is megdöntötte a falubeli rekordot, és 

nagy valószínűséggel az országos fogási 
listán is előkelő helyet szerzett.

Jeszenovics Mihály természetesen cél-
zottan harcsázni indult aznap stupekos 
szerelékével a nádfal elé, és ahogy 
fogalmazot t, a hal „intenzív kapással 
jelentkezet t be”. A fárasztás laikusok 
számára kevésnek tűnő ideig, mindössze 
25 percig tartott, azzal meg is birkózott 

egyedül, a kiemeléshez azonban már 
elkélt a horgásztárs, Kiss Mihály segítsége. 
A környei horgász életében nem ez az első 
termetes harcsa siker, 6-7 évvel ezelőtt egy 
másik tavon egy 65 kilós, 2 méter 8 centis 
példányt fogott ki. Mivel a környei tavon a 
ragadozó halakra nincs elviteli súlykorlát, 
a harcsából bőven jutott a család, bará-
tok asztalára.   

A történelmi Magyarország hiteles térképe 
településünkön a Trianoni Emlékmű alap-
ja, talapzata, amely érzékletesen mutatja 
be a széttöredezettségét. Az alkotó M. 
Nagy József az alapon egy nagy oszlopot 
helyezett el, amin a Szent Korona ábrázo-
lása látható. Az oszlop négy oldalára a 
négy világtáj felé fájdalmas asszonyokat 
faragott, hogy ez a fájdalom mindig is 
emlékeztessen bennünket arra, hogy a 
politika szét tud szakítani embereket, de 
nemzetet nem.

A z emlékművet 2018 nyarán állítot-
tuk fel, a tavalyi évfordulón is ott 
gyűltünk össze emlékezni, hogy 

soha ne feledjük Trianon békediktátumát, 
Trianon bűnét, melyet száz esztendeje 
követtek el. Bár emberi szemmel nem 
látható, az átadási ünnepség résztvevői 
minden bizonnyal örökre az emlékeze-
tükbe vésték, hogy az emlékmű szom-
szédságában elültetett barátságfa olyan 
földben növekszik, melyben a környei ke-
veredik az elszakított területekről érkezett 
termőfölddel... 

1920. június 4-e a magyar történelem 
fekete órája, gyászos napja, és a jövő re-

ménységének odaveszett illúziója. Politikai 
erők, a háborúban magukat győztesnek 
kikiáltó hatalmak, árulóból vált győztesek 
belemarkoltak Magyarországba, és mintha 
csak a szívünket szakították volna százfelé. 
Leszakították Magyarország csodáit: Erdély-
országot, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátal-
ját, és mindazt, ahol magyar szív született, 
ahol magyar szó csengett, és ahol a mai 
napig magyar szív dobog, és a gyermekek 
ezreit magyar népdallal tanítják ékes, cso-
dálatos magyar nyelvünkre.

Idén a Nemzeti Összetartozás Napján, 
Trianon századik évfordulóján elmarad a 
közös főhajtás, de egyénileg megtehetjük 
az emlékműnél, meggyújthatjuk ott, és az 
otthonainkban is a fájdalom mécseseit. 
Kérem, tegyünk így! 

A szerződést a felek 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. 2020. 
június 4-én 16 óra 32 perckor 100 másod-
percen át zúgnak majd a harangok.

Beke László  

polgármester  

Szentmihályi Szabó Péter:  
Trianon sebei

Trianon sebeit az idő bekötözte, 
de a vér átüt még mindig a sebeken. 

Idegenek özönlöttek be a földre, 
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen. 
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver, 

aki fegyvertelenül, azt befogadtuk, 
fedéllel, földdel, szeretettel, 

nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.

Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded 
hófödte hegyeid, kincses városaid - 
még a fejfákról is letörölték a neved, 

templomaidban más nyelven szólal a hit.

Mint gazda, kit ősi házából kivetettek, 
s megjelennek a rablók, fosztogatók, 
gyorsan leverik a címert s a keresztet, 

s a magyarnak bottal osztanak útravalót, 
szomorú szemmel néz vissza a gazda, 

letérdel, megcsókolja ősei földjét, 
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja, 
néhány régi írás, fakult kép az örökség.

Trianon sebeit az idő bekötözte, 
de a vér átüt még mindig a sebeken. 

Régi gazdaként lépek a magyar földre, 
és szent szavait sohasem feledem.
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Barbara és Gabi hódította el a Vándor Fakanalat
Majdnem hatezerötszázan követték figye-
lemmel az első környei Virtuális Főzőverseny 
fotóit a Művelődési Ház facebook oldalán 
május 2-án kora délutántól 5-én délig. 

B ár a Vándor Fakanálon 2009-es az 
első dátum, valójában az előző esz-
tendőben indult útjára Süli Sándorné 

kezdeményezésére, s azóta a főzőverseny 
a hagyományos Családi Majális legna-
gyobb attrakciójává vált. Az idei évben a 
járványhelyzet miatt elmaradt a majális, 
a szervezők azonban Dörner István javas-
latára gondoltak egy merészet: miért ne 
hirdethetné meg az önkormányzat az első, 
és a remények szerint egyben az utolsó 
virtuális főzőversenyt környei családok, 
háztartások részére?

A felhívásra a május 2-ai, déli határidőig 
pontosan 11 formáció juttatta el a kért négy 
darab fotót, tehát ezúttal nem az ízlelőbim-

bók döntöttek, hanem a külcsín, azaz a ké-
pekkel begyűjtött lájkok száma, ami a május 
5-ei, déli határidőben pontosan 3706 volt.

A legtöbb szavazatot,  1049-et Barbara és 
Gabi, azaz Bublovicsné Rajeczky Gabriella 
és lánya gyűjtötte be, ők egy sok-sok fogásos 
ételsorral neveztek. A menü, amellyel elnyer-
ték a Vándor Fakanál 2020-as szalagját: 
zöldborsós sertésragu leves, Viktor kedvence. 
Sertésjava gazdagon, zöldséges rizs, kakaós 
csiga, mogyorókrémes csiga, kenyérlángos 
díszítve, métereskalács torta, békebeli kifli és 
cipó, kis csibék, hattyú almából.

A második legtöbb, 621 lá jkot a 
SüTeam, Szappanos Jánosné „Tavaszváró” 
Focacciája és tönköly kenyere kapta, 434 
lájkkal végeztek a harmadik helyen a Ková-
szosok, azaz Matics Olivér és felesége, akik 
Főtt sonkával töltött burgonyagombócos 
bablevest készítettek kovászos rozsos ke-
nyérrel és kovászos kakaós csigával. 

Különdíjat nyertek el a Vita-Séfek legkreatí-
vabb, leghumorosabb fotójukkal, a modellt 
„álló” kakasukkal, valamint Erl Zoltánné, aki 
egyedül készített el tekintélyes mennyiségű 
halászlevet és rántott halat, amiből a családi 
asztal mellett házhoz szállítva juttatott el 
nyolc 65 év feletti rokonnak, szomszédnak is.

A Vándor Fakanalat, a helyezet tek 
ajándékait és a különdíjakat a nyertesek 
várhatóan az augusztus 20-ai Gulyásparti 
keretén belül vehetik át, amennyiben a 
rendezvény a járványhelyzet miatt elma-
rad, úgy egy későbbi időpontban, melyről 
mindenkit értesítenek a szervezők!

Valamennyi további nevezőnek, a 
BBQ Koronázatlan királyainak, a Gulyás 
King-nek, a Kodály Triónak, a Spilman 
családnak, a Sváblegénynek , és a 
#hanyerekfeleségülvesznek# csapatnak 
gratulálunk, találkozzunk jövő május 1-jén 
ismét a környei tó partján! 

1. Barbara és Gabi konyhája 2. SüTeam 3. Kovászosok

Különdíj: Vita-Séfek

Különdíj: Erl Zoltánné


