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A 100 esztendős Pista bácsit köszöntöttük
Hosszú évek óta Gyarmati István Környe 
legidősebb lakója, aki szeptember 1-jén 
töltötte be 100. életévét. A rendelkezés-
re álló anyakönyvek bejegyzései, az 
idősebb környeiek, de még Pista bácsi 
emlékezete szerint sem élt soha a falu-
ban olyan ember, akit a 100. születés-
napján köszönthettek volna, így már jó 
ideje tartottak az izgatott előkészületek 
a születésnapi meglepetés ünnepség 
kapcsán, amit végül felülírt a korona-
vírus járvány. 

A 100 esztendős ünnepeltet szűk kör-
ben, az Idősek Klubjának teraszán 
köszöntötték a szép napon, Pista 

bácsi pedig ezúttal is ízelítőt adott az évti-
zedek során felhalmozott bölcsességéből, 
és kedves humorából: picit panaszkodott 
az időjárásra, hozzátéve, hogy na azt aztán 
nem lehet befolyásolni, és arra, hogy hallja 
a híradóban: sokan nem viselnek maszkot 
a tömegközlekedési eszközökön, pedig 
mindenkinek vigyáznia kellene magára, 
mert „mindannyiunk érdeke az egészségét 
megvédeni”.

Az ünnepeltet Beke László polgármester 
nem csak a környeiek, hanem minden 
környékbeli nevében köszöntötte. Biztos 
sok titka van, hogy ilyen szép kort megél az 
ember. Az egyik nagy titka lehet, hogy jó 

időben jó döntéseket kell hozni. És a Pista 
bácsi ebben jó példát tud nekünk mutatni, 
és a mai alkalom is, hogy nem ünnepséget, 
hanem köszöntést tartunk, egy jó döntés. 

Elkészült az ISKOLA  
új játszótere

Még ha fájdalmas is, fel kell 
idéznünk az eseményeket…

Õ Cikk a 3. oldalon Õ Cikk a 2. oldalon

Õ 2. oldal
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A 100 esztendős Pista bácsit  
köszöntöttük
…folytatás az első oldalról.

Amikor 90. születésnapot köszöntünk, 
Környe bronzérmet szoktunk átadni, most 
Önnek egy Környe ezüst érmét adunk – fo-
galmazott, egyben ígéretet tett, hogy Pista 
bácsi 110. születésnapjára elkészül az arany 
érme, s hogy a most elmaradt „bulit”, amint 
engedi a járvány, természetesen megtart-
ják. Az ünnepeltet az Idősek Klubja nevé-
ben Halász-Becker Anita, a Vöröskereszt 
helyi szervezete részéről Eisenbart Győzőné, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye képviseletében Tirhold Kármen elnök, 
az Egyesített Szociális Intézménytől Somlói-
Nagy Renáta köszöntötte.

A kedves gondolatokat, jókívánságokat 
Gyarmati István egy kényelmes fotelben, 
mosolyogva hallgatta, majd kiderült, hogy 
az is az ajándékok egyike. Pista bácsi 
ugyanis, aki mindig is két keréken közleke-
dett, egy esztendeje már nem kerékpározik, 
az önkormányzat ajándéka, a masszázsfo-
tel pedig az így kimaradó mozgás hiányát 
ellensúlyozza kicsit. 

Pista bácsi nem titkolta, hiányzik neki a 
kerekezés, hiszen első kerékpárját 15 évesen, 
hitelből vásárolta, és 99 éves koráig valóban 
minden nap felült a drót szamárra. Igaz, 
régen nem volt ekkora forgalom, ma már 
nagy bátorság kell az úton a biciklizéshez 

– mondta, a forgalom nagyságát pedig 
mosolyogva így érzékeltette: 15 percet állok 
az út szélén, ha át akarok menni a szembe 
szomszédhoz. Azt hiszik, hogy stoppolok… 
Mesélt a mögötte álló évtizedekről, és 
szellemi frissességét igazolta, hogy élete 
valamennyi jelentősebb mozzanatát szinte 
napra pontosan idézte fel, és még a neve-
ken sem igen törte a fejét. S hogy Pista bácsi 
szerint mi a hosszú élet titka? A sok mozgás, 
ami számára a kerékpározással maradékta-
lanul megadatott, s hogy – mesélte – mindig 
is tartózkodott az alkoholtól. Megverem a 
csizmám szárát, csókolom az összes jelen-
lévő szép hölgy száját! – hangzott el tőle a 
már jól ismert mondat, és azonnal hozzá is 
tette: az a baj, hogy a járvány miatt nem 
tarthatom be az ígéretem…

Gyarmati István 1920. szeptember 
1-én született Kocson, Cziráki Julianna és 
Gyarmati József első gyermekeként. Du-
naalmáson gyerekeskedett két húgával 
és öccsével, szeretett tanulni, de a mozgás 
volt a mindene. 15 évesen Dunaalmáson 
kisbírói állást vállalt, első fizetéséből és hi-
telből vásárolt egy kerékpárt, a faluban ő 
volt a harmadik biciklitulajdonos. Egy évvel 
később épp emiatt hívták el villanyszerelő 
segédnek, hiszen kerékpárjával járhatta 
a környező településeket. Segédként nem 
kapott fizetést, a négygyermekes édes-
apja viszont úgy tartotta: inkább menjen, 
tanuljon, kigazdálkodják. Neszmély, Süttő, 

Dunaalmás, majd később Oroszlány, 
Kisbér villamosításában vett részt a mes-
terével. 1943-ban behívták katonának és 
rádiósként az orosz frontra vitték. Egy év 
frontszolgálat után vezényelték Környére, itt 
tovább folytathatta a villamosítást. A falun 
kívül a körzetéhez tartozott Vértessomló, 
Várgesztes és Vértestolna. 

Párjával, Bognár Katalinnal egy kömlődi 
bálon ismerkedett meg, a boldogító igent 
1947. október 18-án mondták ki, Környére 
1955-ben költöztek, és kezdtek el építkezni. 
Három gyermekük született: István, Gyöngyi 
és Árpád.

Villanyszerelőként, majd kirendeltség-
vezetőként dolgozott nyugdíjazásáig az 
oroszlányi ÉDÁSZ-nál, s bár kapott ugyan 
az 50-es évektől a munkájához Csepel, 
Danuvia, majd Pannónia P10 motort, a 
kerékpározást nem hagyta abba. Szeretett 
Katóját 2003-ban, István fiát 2017-ben veszí-
tette el. Élete harmadik kerékpárjával a 80. 
születésnapjára lepte meg a család, mert 
a régit teljesen elkoptatta. A mai napig 
aktívan éli a mindennapjait, kertet művel, 
virágot rendez, segít a szomszédoknak, és 
heti egy alkalommal „elszalad” busszal 
bevásárolni, gyógyszert kiváltani. A mozgás 
és mértékletesség mellett Pista bácsi szerint 
a hosszú élet titka az is, hogy nyitottnak kell 
lenni a világra, ápolni kell az emberi kap-
csolatokat, minden napra célt kell kitűzni 
magunk elé.

Elkészült az ISKOLA új játszótere
…folytatás az első oldalról.

Amikor megkaptuk a hírt, hogy iskolánk 
játszóterének helyére az önkormányzatnak 
szüksége lesz, nagyon megijedtünk, hogy 
elveszítjük a számunkra oly kedves teret, hi-
szen évtizedeken át diákjaink körében igen 
népszerűvé vált. Az ijedtség nem tartott 
sokáig, rögtön elhangzott az ígéret, hogy 
fogunk helyette újat, sokkal szebbet és 
nagyobbat kapni – idézte fel a kezdeteket 
augusztus 6-án Magyarits Katalin, a Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója, majd így folytatta: 
aztán jöttek a megvalósítás lépései. Láttuk 
a hatalmas munkafolyamatokat, érkeztek 
a játékok szebbnél szebb elemei, és meg-
néztük a kisfilmet a látványtervekkel. Nem 
akartunk hinni a szemünknek. Ez a csoda 
tényleg ide épül? Nekünk?

A határozott „igen!” válasz tehát a pe-
dagógusok, diákok örömére augusztus 
6-án érkezett el, amikor immáron hivata-
losan is birtokba vehették az új játszóteret.  
A felújítás már korábban indokolttá vált, 
a folyamatot gyorsította a sport-
csarnok építése, hiszen új helyre 
kellet t költöztetni a játékteret. 
A tervek megvalósításához az 
önkormányzat 2018-ban két in-
gatlant vásárolt meg, az Extreme 
Park Környezetépítő Kft. által készí-
tett terveket már abban az évben 
megismerhették a környeiek. 

A fejlesztés eredményeként a 
korábbi 2800-ról 3500 négyzet-
méterre nőtt a tanulók rendelke-
zésére álló játszóterület, melynek 
egy részét kifejezetten a kisebb 
gyermekek számára alakították ki. 
Számukra az ún. kisépület mögött 
a régi hársfák árnyékában hat-
féle mozgás- és egyensúlyfejlesztő játék, 
homokozó, pörgő, és ivókút is található.

A terület szomszédságában kapott he-
lyet az iskolai atlétika pálya is: súlylökő kör, 
távolugró gödör, sprint salakos futópálya.

A nagyobbakat csőcsúszda, földbe épí-
tett trambulin, kötélpálya, többféle hinta, 
több funkciós mászóka, ülődomb, ugróisko-
la, kötélpiramis, álló libikóka, ivókút várja, és 
a kivitelezés során olyan lankás területeket 
is kialakítottak, amelyek télen alkalmasak 
lesznek a szánkózásra.

A játszótér megépítése az ingatlanvá-
sárlással, játszóeszközökkel, öntözőrendszer 
kialakításával, környezetrendezéssel együtt 
összesen 130 millió forintból valósult meg. 
A zöldfelület 2000 négyzetméternyi gyepet, 
17 fát, több mint 70 leilandi ciprust és 3600 
cserjét tartalmaz. A területen az építendő 
sportcsarnok ivóvíz- és csatornarendszerét 
is kialakították, elkerülve a későbbi bontást 
– hangzott el Beke László polgármester-
től, aki kiemelten mondott köszönetet a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. szá-
mára, a társaság ugyanis 20 millió forinttal 
támogatta a fejlesztést. A cég logójával, 
illetve nevével két helyen is találkozhatunk: 
az egyik a súlylökő kör, a másik pedig az 
egyik mászóka felülnézetből autóabron-

csot ábrázoló ütéscsillapító gumiburkola-
ta, melyen a Bridgestone felirat látható.  
A gazdasági társaság a társadalmi szerep-
vállalás keretében már a letelepedésétől 
szoros, mindenben együttműködő és segítő 
kapcsolatot ápol a környei önkormányzat-
tal. A támogatásukkal készült el például 
az iskola udvarán a most megszüntetett 
játszótér, segítettek tóparti fa eszközök át-
festésében, 2017 decemberében a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
gépkocsit vásároltak, amit a gyárukban 
készült új, téli abroncsokkal szereltek fel. 
Szintén a tűzoltókat segítették tavaly is, 
amikor védősisakok beszerzését tették 
lehetővé az egyesület számára, ez év má-
jusában pedig fertőtlenítő szerekkel és or-
vosi szájmaszkokkal támogatták a környei 
egészségügyi alapellátásban résztvevőket.

Ez a cég nagyon komolyan veszi a társa-
dalmi felelősségvállalást, a részvételt azok-
nak a településeknek az életében, ahol 
jelen vannak. Részükről az együttműködés 
nem csak egy kipipálandó rubrikát jelent, 
hiszen valóban együtt élünk – fogalmazott 
Beke László.

Ahogy a polgármester úrtól elhangzott, 
mi igyekszünk mindenben segíteni, de ez 
kölcsönös, hiszen mi is ugyanezt tapasztal-
juk viszont évek óta. Amikor kiderült, hogy 
új csarnok készül, és emiatt új játszótérre 
lesz szükség, nem volt kérdés a részünkről, 
hogy szeretnénk támogatni a projektet 
– kapcsolódott a korábban elhangzot-
takhoz Topolcsik Melinda. A Bridgestone 
Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazga-
tója kiemelte: kisgyermekes szülőként igen 
elismerésre méltónak találja, hogy a ter-
vezés, kivitelezés során hangsúlyt fektettek 
a korosztályokra is, a kicsik is megtalálják 
a saját játszóeszközeiket. Nagyon örülünk, 
hogy részt vehettünk a beruházásban, és 
nagyon remélem, sok örömteli pillanatot 
fog a diákoknak szerezni. És azt is nagyon 
remélem, hogy folytatódik ez a kölcsönös 
együttműködés, hiszen nagyon sok kollé-
gánk környei, tehát azzal, hogy az itt élők 
és a közösség életszínvonalát javítjuk, az 
egész társadalmi jólétet segítjük – zárta az 
igazgató a gondolatait.

A nemzeti színű szalagot Topolcsik Melin-
da, Beke László, Magyarits Katalin, valamint 
a kivitelező Extreme Park Kft. részéről Ercsey 
Áron vágta át, és talán még egy perc sem 
telt el, amikor elsőként a mindössze 2,5 

éves Lein Péter Nimród máris felavatta a 
csőcsúszdát.

Kedves Környeiek!

A játszótér tehát az iskola, a diákok 
számára készült az intézmény területén!  
Az átadásáról készített tudósításban is 
megjelent: arról, hogy a nagyközönség 
számára is látogatható lesz-e később, a 
multifunkciós csarnok elkészülte, és a meg-
közelítési útvonalak kialakítása, az oktatási 
intézmény területének elhatárolása után 
dönt a képviselő-testület. 

Ezek a tények a közösségi oldalon is 
megjelentek a tudósítás révén, a hozzászó-
lásokban mégis többen úgy vélték, hogy a 
döntés helytelen. Az ott megfogalmazott 
ellenvélemények alapján többen „tovább-
mentek”: azt gondolták, hogy „márpedig 
joguk fűződik a játszótér használatához.” 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az iskola ta-
nítási idején kívül a temető és a Beloiannisz 
utca felől is bemennek, bemásznak a játszó-
térre, olyan is előfordult, hogy a nagymama 
emelte át a gyermeket a kerítésen, amelyről 

már törtek le rögzítő elemek. 

Kedves Környeiek!

Még nem készült el a csarnok, 
még nem alakultak ki a megköze-
lítési útvonalai, és – természetesen 
– még az intézmény területének 
elhatárolása sem biztosított. Mind-
ezek mellett a járványhelyzetben 
az iskola és a diákok számára 
rendkívül kedvező, hogy amíg az 
időjárás engedi, a testnevelés 
órák is megtarthatók a szabad-
ban, használhatók a játszótér kü-
lönböző mozgásfejlesztő eszközei. 
Ezért is fontos, hogy kerüljük az 

úgynevezett vegyes használatot, tehát ott 
az intézmény tanulóin, pedagógusain kívül 
más ne tartózkodjon! …a rongálásról nem 
is szólva... Annak érdekében tehát, hogy a 
jövőben megelőzzük a hasonló „külső” hasz-
nálatot, térfigyelő kamerákat szereltünk fel, 
és ha ilyet tapasztalunk, az természetesen 
eljárást von maga után.

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Igen, valószínű, hogy a kisebb gyermekek 
a kerítésen átnézve vágyakoznak az iskolai 
játszótérre, de talán egy kedves mon-
dattal ők is meggyőzhetők: ha majd Te is 
„kisfaludy-s” leszel, minden nap játszhatsz itt!

Úgy gondolom, hogy Környe kifejezetten 
irigylésre méltó a játszóterek közterületi, 
intézményi számát, színvonalát tekintve. 
Az iskolai játszótér nagyközösségi hasz-
nálatának feltételei jelenleg nemhogy 
nem adottak, de még a pandémia is sok 
korlátozást követelt és követel, melyeket 
valamennyiünk érdekében kellett meghoz-
ni, betartani és betartatni. 

Köszönöm a megértésüket, együttműkö-
désüket! Vigyázzunk egymásra!

Beke László polgármester

Még ha fájdalmas is, fel kell  
idéznünk az eseményeket…
…folytatás az első oldalról.

A koronavírus járvány miatt idén nem 
rendezett nagy létszámú megemlékezést 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe, a kitelepítés 73. évfordulójára 
emlékezve a Római Katolikus Templom-
ban Visnyei László plébános mutatott 
be szentmisét, melyet a kitelepítettekért 
ajánlott fel.

A templom melletti oszlopok cson-
kasága mutatja azt a tragédiát, 
melyet 73 évvel ezelőtt, 1947-ben 

éltek át környei sváb családok, és mellet-
tük Európa-szere a nemzeti kisebbséghez 
tartozók milliói. Az egyik oszlop azoknak a 
környeieknek állít emléket, akiket elűztek 
a szülőföldjükről, a másik azoknak, akik 
mára környeiekké váltak, de annak idején 
a Felvidékről telepítették ki őket. A környei 
németek kitelepítését a 2. sz. Kitelepítési Bi-
zottság intézte, melynek a helyi megbízottja 
Bot Tamás kitelepítési kormánybiztos volt.  
A német lakosságot öt kategóriába sorol-
ták: kitelepítendők, felmentettek, kivéte-
lezettek, terhes nők és egyéb korlátozás 
alá esők. Ekkor már nem konkrétan a há-
borús bűnösöket, inkább a gazdagabb 
családokat írták fel a kitelepítési listára. 
Olyanokat is elvit tek, akik magyarnak 
vallották magukat. – hangzott el a mise 
előtt Tirhold Kármen elnöktől, aki egy ki-
telepített visszaemlékezéséből is idézett: 

már mindenhol azt beszélték, hogy kite-
lepítik a svábokat… nem akartuk elhinni, 
hogy ez velünk is megtörténhet… Végül 
1947. augusztus 27-én it t is megkezdő-
dött… a falut ellepték a rendőrök. Minden 
kitelepítendő család háza elé rendőrt 
állítottak… Jött az autó, vagy lovas kocsi 
a családokért és vitte őket az állomásra. 
Marhavagonokba zsúfol ták be őket. 
Rengeteg elkeseredett ember, félelemtől 
síró gyermek és öreg… A Környei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke zárá-
sul így fogalmazott: még ha fájdalmas is, 
fel kell idéznünk az eseményeket, el kell 
mondanunk a gyermekeinknek, ki kell 

nyitnunk a szemeket, hogy soha ilyen ne 
történhessen meg újra! 

A szentmisét követően 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, Dörner 
István képviselők, a Környei Németek 
Baráti Köre részéről Wéber István elnök és 
Kerecsényi József elnökhelyettes, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom 
megyei alcsoportja nevében Vitéz Erdei 
József és Vitéz Dr. Árendás József és hajtott 
fejet és helyezte el a kegyelet virágait.
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„Jó szívvel munkába!” – Környe és Vértessomló 
között a kerékpárúton

Stílszerűen drótszamárral érkezett Környe 
és Vértessomló közigazgatási határához 
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő és Beke László, Környe polgár-
mestere augusztus 6-án. A Széchenyi 2020 
program keretében 240 millió forintos 
európai uniós, vissza nem térítendő támo-
gatás segítségével elkészült ugyanis az a 
kerékpárút, mely Környe és Vértessomló 
belterületi részeit köti össze. A fejlesztés jó-
tékony hatásához, a kerékpárút kihasznált-
ságához nem fér kétség, ezt az ünnepélyes 
átadón résztvevők is megtapasztalhatták, 
akik közül sokan szintén kerékpáron gurul-
tak a helyszínre. 

A Környe és Vértessomló által „Jó 
szívvel munkába” elnevezéssel be-
nyújtott pályázat 2018-ban nyerte 

el a TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című felhí-
váson a támogatást, így készülhetett el a 
kerékpárút Környéről a belterületi utakat 
érintve a falu határáig, onnan Vértessomló 
széléig, a régi bányaútig 2766 méter hosz-
szan, 2 méter szélesen, kétoldali járdasze-
géllyel ellátva. Környén 1100, Vértessomlón 
pedig 1300 méter hosszan jelöltek ki kerék-
pározásra útvonalat.

Mint Beke László, Környe polgármestere 
elmondta, végül bővült a tervezett műszaki 
tartalom, hiszen kiderült, hogy a Vértessom-

lóra érkező ivóvízvezeték Környe végétől 
több mint 1 kilométer hosszan egyezik a 
nyomvonallal. Mivel a 240 millió forintos ren-
delkezésre álló forrásnál alacsonyabb, 211 
milliós ajánlattal nyerte el a közbeszerzést a 
Vértes Út Kft., a kerékpárúthoz kapcsolódó 
beruházásként engedélyt kaptak a vezeték 
cseréjére, így Vértessomló ivóvízellátása is 
jobb, biztonságosabb lett, ami szintén a 
sikeres TOP-os pályázat pozitív eredménye. 
Jó szívvel munkába! – a projekt elnevezését 
idézve a polgármester elmondta, hogy a 
környei intézményekbe több dolgozó már 
a kerékpárutat használva érkezik, majd tér 
haza Vértessomlóra, azaz igazolhatóan 
egy valós alternatív közlekedési lehetősé-
get teremtett a fejlesztés. Elhangzott az is, 
hogy szeretnék folytatni, hiszen Környe a 
legújabb szabályozási tervében már egy új 
nyomvonalat vett fel Tata irányába, miután 
Kecskédre, Vértessomlóra, Tatabányára, 
Oroszlányba már közlekedhetnek kerék-
párúton a falubeliek.

Vértessomló a köztudatban méltán 
szerepel úgy, hogy sportos falu, hiszen 
sok olyan tevékenység zajl ik nálunk, 
ami tőlünk nagyobb településen sem 
feltétlenül hagyomány. A kerékpározás 
lehetősége eddig is adott volt a községen 
belül és a tavak körül, de ez most más. Ez 
egy klasszikusan kerékpározásra épített 
út, amivel nem csak Környét lehet elérni, 

hanem az összeköttetések kapcsán Kecs-
kédet, Oroszlányt, Majkot, Tatabányát, és 
azon keresztül Tatát is – fejezte ki örömét 
Igó István, Vértessomló polgármestere. 
A településvezető úgy vélte, hogy a falu 
többszörösen érintett, hiszen Vértessomló 
Sarlós Boldogasszony Temploma a négy, 
kerékpárral is megközelíthető szakrális 
megyei helyszín egyike, a templom köz-
vetlen környezetében találhatók a turista 
utak, és a Mária út is. Tehát a falu számára 
több funkciót is betölt a kerékpárút, nem 
szólva az egészségre gyakorolt jótékony 
hatásáról. A projekthez kapcsolódot t 
Vértessomló részéről a szemléletformálás, 
ennek keretében a rendelkezésre álló 
forrásból olyan, különböző méretű kerék-
párokat vásároltak, melyek kerékpáros 
túrák alkalmával is használhatók. Ha tehát 
valaki nem rendelkezik biciklivel, vagy 
az övé éppen meghibásodott, az hasz-
nálhatja ezeket – mondta el Igó István, 
aki reményét fejezte ki, hogy ezzel az új 
lehetőséggel megnövekszik a települé-
sen a szervezett kerékpártúrák száma.  
A falut érintő további pozitív perspek-
tívaként értékelte, hogy jelenleg tart a 
Velence-Nadap szakasz tervezése, és az 
első változat szerint a kerékpárút Környé-
ről Környebánya felé elágazna, onnan a 
Vértes gyönyörű gerincén, az erdészeti fel-
táró úton haladna tovább, azaz biciklivel látogatható lenne a Szarvaskút, Vitányvár, 

és az erdőben található kirándulóhelyek, 
folytatásként pedig Vérteskozma, Csákvár 
és Lovasberény. A kiváló útminőségért 
köszönetét fejezte ki a kivitelező számára, 
s hogy a beruházással párhuzamosan a 
vértessomlói csapadékvíz tározó áthelye-
zéséről, stabilizálásáról is gondoskodtak.

Kancz Csaba kormánymegbízott be-
széde elején az ünnepség „mögöttes” 
eseménysorára hívta fel a figyelmet, amely 
– ahogy fogalmazott – mindent elmondott: 
láthatjuk, milyen forgalmas az út, nagyon 
sokan erre közlekednek, most, műszakvál-
táskor pedig megtapasztalhattuk, mennyi 
jármű haladt el. Fontos tehát, hogy a kor-
mányzat fejleszti és fejlessze a közutakat, 
de legalább ilyen fontos az egészséges 
életmód, a kerékpáros turizmus, ezért is 
nagy öröm, hogy ezt az utat ma jelképe-
sen is átadjuk. Azért jelképesen, mert azt 
is láthattuk, hogy már jó ideje használják 
felnőttek, gyerekek, családok, munkába 
igyekvők. Bízom benne, hogy a kerékpáros 
úthálózat további fejlesztésére irányuló 
tervek megvalósulnak a közeljövőben, és 
a megyén belül, illetve annak határain 
túlnyúlva is egyre több természeti kincset, 
kulturális értéket érhetünk el kerékpáron – 
fogalmazott.  

Popovics György elnök a megyei ön-
kormányzat kerékpárutakkal kapcsolatos 
törekvéseit, eredményeit ismertette. Mint 
mondta, a TOP-ban elsősorban, 65 szá-
zalékban gazdaságfejlesztési célt kell 

megvalósítani a beruházásnak, és a most 
átadott kerékpárút is gazdaságpolitikai 
fejlesztést szolgál azzal, hogy mind többen 
juthatnak el két keréken a munkahelyükre, 
mindamellett, hogy természetesen a tu-
risztikai érintettséget is figyelembe vették. 
Az elnök összegzéséből kiderült, hogy 
a megyében eddig 44 kilométer kerék-
párút épült 3 milliárd 775 millió forintból, 
elkészültek a tervei a Tarján és Esztergom 
közötti, 26 kilométeres kerékpárútnak, és a 
Tarján Agostyán közötti szakasz tervezése 
is folyamatban van. Ehhez hozzáadódik a 
Majk-Nadap közötti további 44 kilométer, 
tehát a megyei önkormányzat összessé-
gében 120-130 kilométernyi kerékpárút 
tervezésében, kivitelezésében érintett kü-
lönböző projektek révén. Popovics György 
egy egészen friss döntésről is beszámolt. 
E szerint a „SacraVelo – határon átnyúló 
kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna 
térségében” projekt keretében összesen 
336 ezer euróból épül a megyében 241 
kilométer kerékpárút. 

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő az esetleges kétkedéseket elosz-
latva leszögezte: nem az esemény „kedvé-
ért” pattant nyeregbe, ő egyetemista korá-
tól rótta a kilométereket, az volt számára a 
szellemi feltöltődés, igaz, abban az időben 
a gépjárművek száma és a forgalom sem 
volt ekkora, mint most. Épp ezért úgy vélte, 
hogy számára elsősorban a biztonság 
miatt fontos a bringautak megléte, hiszen 
egyre több kerékpárost lát az utakon, vi-

szont akkor örül igazán, ha nem közúton, 
hanem a számukra kijelölt úton látja őket. 
Az országgyűlési képviselő is hangsúlyozta 
a kerékpározás, mint egészségmegőrző 
sport fontosságát, és örömét fejezte ki, 
hogy mára a kerékpáros turizmus is szépen 
fejlődik az országban, ugyanakkor – idézve 
a megyei közgyűlés elnöke által elmon-
dottakat – kiemelte: a gazdasági övezetek 
ilyen módú összekapcsolása is rendkívül 
fontos. A TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00003 azo-
nosító számú projekt elnevezésére utalva 
zárásul így fogalmazott: kívánom, hogy jó 
szívvel használják a két település között, 
jó szívvel fogadják az ideérkezőket, és le-
gyenek méltán büszkék arra, hogy van mit 
megmutatni Környén és Vértessomlón, van 
mit összekapcsolni az épített és természeti 
örökségeik között. 

A nemzeti színű szalagot Czunyiné 
Bertalan Judit országgyűlési képviselő, 
Kancz Csaba kormánymegbízott, Popovics 
György, a megyei önkormányzat elnöke, 
Igó István Vértessomló, valamint Beke 
László, Környe polgármestere, Patányi Ger-
gely, a kivitelező Vértes Út Kft. ügyvezetője 
vágta át, majd, akik azzal érkeztek, ismét 
kerékpárra pat tantak. A vértessomlói 
gyerekek a környei tó partja felé vették 
az irány t, ahol örömmel állapítot ták 
meg, hogy a kerékpárút átadására az 
önkormányzatok által készíttetett ajándék 
kulacs és karabineres nyakpánt, valamint 
üdítő mellett frissítő jégkrém is várta őket 
a hűst adók fák alatt.
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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:

100 esztendős
Gyarmati István (szeptember 1.)

80 esztendős
Rendes Gábor Imre (szeptember 8.) 

Wiszt Györgyné  sz. Sátor Edit Éva (szeptember 15.)
Vanya Jánosné sz. Hák Zsuzsanna (szeptember 27.)

75 esztendős
Tasi Béláné sz. Gyetvai Margit (szeptember 4.) 

Auer János (szeptember 11.) 
Pintér Sándor Pál (szeptember 13.) 

Wittman Istvánné sz. Décsy Jolán Mária (szeptember 21.)
70 esztendős

Domina  József (szeptember 9.) 
Kőhalmi Tibor Gyula (szeptember 11.) 

Szabó Sándorné sz. Bucsai Zsuzsanna (szeptember 20.) 
Fekete József (szeptember 21.) 

Bányi Simonné sz. Schlepp Franciska (szeptember 22.)
Gács György (szeptember 27.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

A szépkorúakat köszöntjük!
Október 1- je az Idősek Világnapja.  
Az idősek napja az idős emberekről, az 
ő tiszteletükről szól. Szép, és egyre gaz-
dagodó, több tíz éves hagyomány, hogy 
községünkben minden esztendőben szá-
mon tartjuk az Idősek napját, és kisebb-
nagyobb ajándékkal, virággal, versekkel, 
dalokkal kedveskedünk nekik.

S ajnos az idei évben a vírushelyzetre 
való tekintettel ez elmarad. Ám, ha 
személyes találkozásunk el is marad, 

szeretettel gondolunk községünk időseire, 
a „szépkorúakra”. Mi mindannyian köszö-
nettel tartozunk azért, hogy verítékükkel, 
könnyeikkel, szorgos munkájukkal, a nehéz 
időkben áldozattal megteremtették és biz-
tosították nekünk, fiatalabbaknak, gyerme-
keiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, 
dolgozhassunk, gyarapodhassunk és 
nyomukba léphessünk.

Köszönjük mindazokat az értékeket, 
amelyeket önök megőriztek, és amivel 
minket gazdagítanak. Feladatunk lehetővé 
tenni az idősek, a szépkorúak számára az 
öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani 

nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, 
segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. 
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek.

Szüleink és nagyszüleink mosolya és 
gondolkodása rengeteg erőt sugároz 
felénk. A kitartásuk, szeretetük felbecsül-
hetetlen kincs számunkra. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
amire tanítanak, nevelnek bennünket. Sze-
retettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a 
napon, hanem az év minden napján, hisz 
szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig 
rendelkezésünkre állnak.

Hagyományunkhoz híven ezen a kis ün-
nepségen virággal szoktuk köszönteni köz-
ségünk legidősebb lakosait. A legidősebb 
hölgy: Eck Józsefné, született Böhm Teréz, 
94 éves. A legidősebb férfi: Gyarmati István, 
100 éves. A legrégebben házasságot kötött 
házaspár: Nagy Istvánné, született Eck Te-
réz, és Nagy István, akik 1952. április 13-án, 
68 éve kötöttek házasságot.

Kedves Idősek, kedves Szépkorúak! 

Egy ismeretlen szerző gondolataival, tiszta 
szívből kívánunk önöknek hosszú, békés, 
nyugodt öregkort, erőt, egészséget, még 
sok örömöt, boldogságot életük alkonyán.

„Hideg szél borzolja hajunkat,
az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.
Elmúlt a nyár, itt van az ősz.
Köszöntünk most minden időset, ki élhet.
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort, 
hozzá jó egészséget.
Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,
drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell, mert dolgos két kezük
elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül.
Legyenek boldogok, s élvezzék az életet,
a jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
S a szeretet lángja töltse be szívüket.”

Eisenbart Győzőné

a Magyar Vöröskereszt  

Környei Alapszervezetének elnöke

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

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisfiú érkezése 
ragyogta be környei családok életét.  

Sok szeretettel köszöntjük: 

Sztancsik Zsolt és Tremmel Kata  
kisfiát, Pétert!

Péternek, és szüleinek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Kedves Vendégeink!
A környei képviselő-testület az augusztus 
27-ei ülésén fogadta el a Művelődési Ház 
tavalyi működéséről készített beszámolót, 
amiben örömmel summáztuk, hogy az 
intézmény 870 aktivitást „könyvelhetett” 
el 2019-ben, a látogatók száma pedig az 
év során meghaladta a 25 ezret. Nagyon 
köszönjük mindenkinek, aki bármely ren-
dezvényen részt vett, melynek a Művelő-
dési Ház adott otthont! 

A z idei évi s tat isz t ika sajnos a 
pandemia miatt messze nem lesz 
ilyen irigylésre méltó, de emiatt 

fájjon a legkevésbé a fejünk, találkozzunk – 
amint lehet – valamennyien egészségesen! 

Szintén az augusztus 27-ei ülésen hangzott 
el, hogy a döntéshozók véleménye szerint 
várhatóan a 2020-as esztendő végéig nem 
nyithatnak ki a közösségi zárt terek Környén: a 
Közösségi és Tájház, a Környebányai Közösségi 
Ház, a Községi Könyvtár, és a Művelődési Ház. 

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 
megyénk a fertőzésszám tekintetében a 
járvány első szakaszában is kiemelkedett  
a népességszámhoz viszonyítva, és az elmúlt 
időszakban folyamatosan növekszik a meg-
betegedések száma, így abszolút érthető 
és alátámasztott az aggodalom. Ígérjük, 
hogy amennyiben lehetséges, igyekszünk 
virtuálisan „megmozgatni” önöket a ha-
gyományos rendezvényeink kapcsán, 

ezek kidolgozása még folyamatban van.  
Az elmaradt színházi előadásokat sajnos 
nem tudjuk az online térben „pótolni”, 
ugyanakkor abban valamennyi társulattal 
továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy 
egyetlen, a környei Művelődési Házban 
meghirdetett előadás sem marad el végleg! 
Ismét kérjük tehát, hogy mindenki őrizze 
meg a megvásárolt belépőjegyét, hiszen 
azzal lesz majd látogatható az előadás az 
új időpontban. A „mikor?” kérdésre sajnos 
továbbra sem tudunk válaszolni…

Ami biztos, hogy önök is nagyon-nagyon 
hiányoznak nekünk! A viszontlátásig min-
denki nagyon-nagyon vigyázzon magára!

Salamon Gyöngyi intézményvezető

Kedves Környeiek!
 Magyarországon az elmúlt héten jelentősen megugrott az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Az új kór roha-
mosan terjed a kisebb közösségekben, közintézményekben és a sportolók körében is. 

Ahhoz, hogy óvni tudjuk gyermekeink és hozzátartozóik egészségét, sajnos meg kellett hoznunk bizonyos óvintézke-
déseket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel úgy döntöttünk, hogy a pandémiás időszakban nem 
indítjuk el a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport működését szeptemberben. A vezetőjükkel Krállné 
Mózer Nikolettával egyeztetve, ha javul a vírushelyzet, akár évközben is elindítjuk, de addig is az önök egészségét 
szem előtt tartva a csoport nem fog működni. Testületünk hasonlóképpen rendelkezett a Német Nemzetiségi Dalkörrel 
kapcsolatban is, megkértük a tagokat, hogy jelen helyzetben ne találkozzanak, ne tartsanak próbákat, hiszen az 
ő korosztályuk a legveszélyeztetettebb. Vigyázzanak magukra és tartsák be az előírásokat, hogy a veszélyhelyzetet 
követően újra együtt lehessünk! Egyben szeretnénk köszönetet mondani Erl Erikának, aki a koronavírus első hullámá-
ban 5 karton tartós élelmiszert, édességet valamint fertőtlenítőszert küldött Németországból, melyet az önkormányzat 
munkatársai a nehéz helyzetbe került családok között osztottak szét!

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

NNÖK nevében Tirhold Kármen elnök

Megkezdődött az Ady Endre utca  
járdájának felújítása

Az Ady Endre utcai járda bizonyos szakaszai már szinte járhatatla-
nok, ezért ennek a felújításáról is döntött az önkormányzat a költség-
vetés elfogadásakor – mindez a márciusi falugyűlésen hangzott el 
az idei évi fejlesztések ismertetésekor Beke László polgármestertől. 
A bejelentését a jelenlévők helyeslő bólogatással fogadták, hiszen 
a járda rendkívül rossz állapotával kapcsolatban korábban folya-
matosan érkeztek a lakossági panaszok. 

A munkálatok már megkezdődtek, a 12 millió forint értékű 
beruházás során több mint 500 méter hosszban épül meg 
az új, térköves járda. A kivitelező Vértes-Út Kft. a helyhiány 

miatt a felbontott építési törmeléket a kapubejárókban helyezi el, 
és este szállíttatja el. Az ott élők számára további kényelmetlensé-
get okoz majd, hogy a felbontás és a térkövezés befejezése közötti 
időben a kapubejárók nem lesznek használhatók, az önkormányzat 
viszont bízik az együttműködésükben és megértésükben, hiszen 
az új járda elsősorban az ő érdekükben és számukra épül meg. A kivitelezést a munkaterület szűkössége mellett a közút jelentős 
gépjárműforgalma is nehezíti, így nem határozható meg, hogy a munkálatok milyen ütemben haladnak majd és meddig tartanak, 
ezért az önkormányzat a felújítás idejére az arra közlekedők türelmét és megértését is kéri! 
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Hat pedagógus köszönt el
A koronavírus járvány miatt az évzáróval 
egyetemben a nyugdíjba vonuló pedagó-
gusok köszöntése is elmaradt júniusban 
a környei Kisfaludy Mihály Általános Isko-
lában, a kollektíva családias hangulatú 
összejövetelen, augusztus 28-án köszönt el 
a kollégáktól: Csóra Jánosnétól, Gondek 
Katalintól, Királyné Kollerits Valériától, 
Láng Évától, Szarka Katalintól és Sárköziné 
Kovács Máriától.

A változások, életünk fordulópontjai 
mindig izgalommal, és a legtöbb-
ször talán félelemmel is töltenek 

el bennünket. Miért is? Talán azért, mert 
megijedünk, tartunk az előttünk álló, a ránk 
váró ismeretlen helyzettől. Ez a mostani 
változás bizonyosan nem a könnyebbek 
közé tartozik az ember életében, életetek-
ben. Különösen igaz ez akkor, amikor az 
ember munkája, nemcsak a mindennapok 
szükséges kötelessége, hanem a hivatása 
is. Olyan pedagógusok vagytok, akiknek, 
már bizonyosan voltak a pályáján hullám-
völgyek, nehezebb időszakok a szépek 
mellett, de mindvégig meg tudtátok őrizni 
személyiségeteket, kitartottatok azok mel-
lett az elvek mellett, amelyeket fontosnak 
tartotok. Akkor is, ha az esetleg nem min-
denkinek tetszett. 

Birtokoljátok azt az értéket, amely a tanári 
pályán a szakmai tudás mellett legalább 
olyan fontos, a gyermekek iránti szeretetet. 
Különleges értéknek tartom, s ezt kívánom 

minden pályán lévő társamnak, s jóma-
gamnak is, hogy a megújulás, amelyhez 
idővel természetesen némi fáradtság is 
társul, a szakmai életünk teljes időszakán 
kitartson. Ti képesek voltatok erre… Még 
egy utolsó próba elé állított benneteket 
az utolsó félév is, a digitális tanrend beve-
zetésével. De ezt is megcsináltátok! – így 
búcsúzott a kollégák nevében Magyarits 
Katalin intézményvezető, aki valamennyi 
elköszönő pedagógus számára azt kívánta, 
hogy találják meg a pihenő idő alatt azt az 

örömöt, lelki nyugalmat, amely boldoggá, 
teljessé teheti az életüket, s mindehhez 
párosuljon jó egészség.

Királyné Kollerits Valéria 39, Csóra János-
né 38, Gondek Katalin szintén 38, Szarka Ka-
talin 34, Láng Éva 28, Sárköziné Kovács Má-
ria 10 év után búcsúzott a környei iskolától, 
a kollégáktól és a diákoktól. Valamennyien 
szívvel-lélekkel, teljes odaadással végezték 
a munkájukat, nevelték, oktatták elkötele-
zetten, lelkiismeretesen az általános iskolai 
korosztályt, tudásuk legjavát adva.

Megkezdődött a tanév
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 351 diákja 
számára is megkezdődött a tanév, bár az 
augusztus 31-ei évnyitó egyáltalán nem 
tükrözte a magas létszámot, hiszen az 
intézmény ünnepségén a koronavírus jár-
vány miatt csak az alsó tagozatos diákok 
és szüleik vettek részt.

A z iskolába 43 kis elsős érkezett, ők 
és a „nagyok”, a 2.a osztályosok 
versekkel meséltek arról, hogy a 

sok-sok játék és nyári élmény után már 
milyen nagyon várták a találkozást az osz-
tálytársakkal, s hogy kezdődhet a tanítás. 

Ha körbenéztek, látjátok, hogy miben 
különböztök a többiektől? – kérdezte a 
legkisebbektől Magyarits Katalin igazgató, 
ők pedig ismerték a helyes választ: „hogy 
nincs rajtunk nyakkendő!”. A Kisfaludy címe-
res sálakat, nyakkendőket a kicsik ezúttal 
nem a nyolcadikos, hanem a negyedikes 
diákoktól vették át, a járvány miatt egye-
sével becsomagolva, majd elérkeztek 

azok a percek, amiket már annyira vártak: 
megismerkedhettek az osztálytermeikkel, 
ahol olyan sokat fognak hallani a számok, 
betűk világáról.

Az intézményben a diákokkal együtt a 
nyugdíjba vonuló nevelők helyén több új pe-
dagógus is megkezdte a tanévet: Kenessey 
Ildikó tanító (1.a), Szécsiné Rajnai Fatime tanító 
(1.b), Rajcsány Miriam tanító (2.a), Kovácsné 
Vas Ágnes tanító (4.a), Szelőczei Ferencné 
ének-zenére, Borbélyné Grebely Éva kémiára 
és matematikára, Víg Regina német nyelvre 
oktatja majd a diákokat. 

Az ötödik és hatodik, valamint hetedik és 
nyolcadik évfolyamosok számára külön-
külön, szeptember 1-jén tartott igazgatói 
tájékoztatót Magyarits Katalin. Ekkor adták át 
a Kisfaludy Okleveleket is az arra érdemes, 
az elmúlt tanévben még negyedikes diákok 
számára, miután nemcsak a Kisfaludy Gála, 
de a tanévzáró is elmaradt az iskolában. 
A Kisfaludy Oklevelet Balogh Lili Anna és 
Dóczi Dániel vehette át. Balogh Lili Anna 
első osztály óta kitűnő vagy jeles tanuló. 

Az osztály aktív tagja. Szívesen vállal fel-
adatokat, szervez, irányít, végrehajt. Min-
den szorgalmi vagy gyűjtőmunka esetén 
kötelességének érzi, hogy azt megcsinálja. 
Iskolai és iskolán kívüli versenyeken is szíve-
sen részt vesz. Csoportban és egyénileg is 
versenyzett a Hebe Kft. Böngész matemati-
ka versenyén. Második osztályban előkelő 
helyezést ért el az országos versenyen. 
Harmadik évfolyamon csapatával benne 
volt az első tizenötben több száz csapat 
közül. Minden évben indul a szavaló és a 
szépolvasási versenyen. A grafika tanszak 
lelkes tanulója, minden meghirdetett rajz-
pályázaton rész vesz, gyakran ér el dobo-
gós helyezést. A távoktatás alatt is nevezett 
a József Attila Megyei Könyvtár távoktatás 
otthon pályázatán, ahol második helyezést 
ért el. A kézimunka szakkör egyik legügye-
sebb tagja, aki a tanév során szebbnél 
szebb horgolt állatokat, használati tárgya-
kat készített. Lelkes, szorgalmas, hatalmas 
feladattudattal rendelkező tanuló.

40 év után, 130 millió forintból újult meg a konyha
Összességében majdnem 130 millió forint-
ból újult meg a Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde által a Kisfaludy Mihály Általá-
nos Iskolában üzemeltetett főzőkonyha. A 
teljes körű – a többi között a gépészetet, 
szerelvényeket, burkolatot, konyhatech-
nológiát érintő – rekonstrukció 40 millió 
forint értékű, vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatásban részesült.

A főzőkonyha augusztus 27-ei ünne-
pélyes átadásán résztvevők, köztük 
Czunyiné Bertalan Judit országgyű-

lési képviselő, az iskola ebédlőjében meg 
is ízlelhette a legújabb konyhatechnológi-
ával percek alatt elkészült tükörtojást, és 
a napi menüt, az egyben sült fasírtot és 
túrókockát.

Az iskola épülete, és vele együtt a konyha 
1980-ban, tehát épp négy évtizede készült 
el, így amikor a 2020-as költségvetés össze-
állításakor a környei képviselők tudomást 
szereztek az önkormányzati étkeztetések-
hez igényelhető központi költségvetési 
támogatás lehetőségéről, nem volt kérdés 
számukra: benyújtják a pályázatot. A nyolc-
vanas években legfeljebb 300 főre készült 
étel a konyhában, ma már ez a létszám 
napi 700-720 között mozog, hiszen az isko-
lások mellett az óvodások, bölcsődések, a 
falubeli és vértessomlói szociális étkeztetést 
igénylők számára is itt főznek úgy, hogy az 
ételérzékenységben szenvedők részére kü-
lön diétáskonyhában, személyre szabottan 
– hangzott el Beke Lászlótól. A polgármester 
a legmodernebb konyhatechnológia kap-
csán elmondta: bár a Nagykonyha Szerviz 
Kft. javaslata 5-6 millió forinttal megha-

ladta az eredetileg 
tervezet t összeget, 
az általuk ajánlot t 
innovatív eszközök, 
berendezések nagy 
segítséget jelente-
nek a dolgozóknak, 
nem szólva az ener-
giahatékonyságról, 
mivel sokkal keve-
sebb energiával , 
sokka l  kevesebb 
hozzáadot t alap -
anyaggal, (például 
étolaj) lehet ugyanazokat az ételeket 
nagyon ízletesen elkészíteni. A kivitelezői 
közbeszerzési eljárást elnyerő Csömöri szék-
helyű REST-O-SUP Kft. június 15-én vette át 
a munkaterületet, és a polgármester nem 
titkolta: eleinte aggódott, de mivel nem 
akadt olyan nap, hogy legalább 15 mester 
ne dolgozott volna, végül kiváló minőségű 
munkát végezve készültek el határidőre. 
Több beruházásban vettem már részt, de 
ez ajándék volt a számomra – fejezte ki 
köszönetét a kivitelező, valamint a konyhai 
dolgozók részére is, akik Péli Réka élelme-
zésvezetővel az élen derekasan kivették a 
részüket a teendőkből. 

Bár a konyha területe nem bővült a fej-
lesztéssel, átalakították a tereket, így három 
hűtőkamra is készült, mindenhol megújultak 
a szerelvények, a burkolatok, a belső víz- és 
csatornarendszer, a fűtés, hűtés, szellőzte-
tés, gázellátás, korszerűsítették a villanyhá-
lózatot, korszerű sütő-főző berendezéseket 
építettek be, és a technológiához szüksé-
ges oltórendszert alakítottak ki.

A konyhatechnológia beszerzése 46,3 millió 
forintba került, az építési munkálatok 83,4 
millióba, így közelítette meg a 130 milliót a 
beruházás teljes költsége. 

700 adag étel gyermekeknek, időseknek, 
étel-érzékenyeknek különböző ellátási for-
mákban, hatalmas mennyiség! Rendkívül 
magas szintű szakmai irányítást és odafi-
gyelést igényel, és az ehhez társuló konyha-
technika adja meg a biztonságát, hogy az 
itt elkészült ételek minőségileg még inkább 
tudják a közétkeztetést szolgálni – emelte 
ki Czunyiné Bertalan Judit. Az országgyűlési 
képviselő a 40 millió forintos támogatás 
kapcsán így fogalmazott: mondhatjuk, 
hogy az önerő több mint a duplája, mint 
amit elnyert az önkormányzat, tehát a 
környeiek és az it t befolyó adóforintok 
vállalták a nagyobb részt a beruházásból. 
Környe azon települések közé tartozik, – sze-
rencsére egyre több településsel együtt – 
akik az ideérkező állami forintokat ki tudják, 
és ki akarják egészíteni saját forrással. 
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Beiskolázási támogatás
Környe Község Önkormányzata beiskoláz-
tatási támogatással segíti a tanévkezdést. 
A támogatásra azon nappali tagozatos 
diákok és óvodások is jogosultak, akik 
nem Környén folytatják tanulmányaikat, 
vagy nem a községben részesülnek óvo-
dai ellátásban. A támogatás mértéke 
óvodások esetében 4 ezer, az általános is-
kolai tanulmányaikat folytató diákok szá-
mára 5 ezer, a közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények nappali tagozatos hallgatói 
részére 6 ezer Ft. A támogatások október 
22-éig vehetők át a polgármesteri hivatal 
pénztárában eredeti iskolalátogatási 
illetve hallgatói jogviszony igazolással  
hétfőnként 10 és 16 óra, szerdánként 10 
és 15 óra között, péntekenként 10-től 11.30 
óráig. A beiskolázási támogatást óvodá-
sok és általános iskolások esetében csak 
a szülő veheti át.



Megkezdődött a tanév
…folytatás az előző oldalról.

Dóczi Dániel négy éve töretlenül 
példamutató magatartásával, szor-
galmával, tanulmányi eredményé-
vel kiemelkedik társai közül. Több 
helyi, körzeti és megyei tanulmányi 
versenyen indult magyarból és ma-
tematikából, s mindig kimagasló 
teljesítményt ért el mind egyénileg, 
mind a csapat megmérettetéseken.  
A tavalyi évben a Bolyai anya-
nyelvi csapatversenyen az országos 
döntőbe is bekerült csapatával, idén 
a Bolyai Matematikaverseny megyei 
döntőjében harmadik helyezést ért el.  
Az énekkarnak, az iskola kosárlabda csa-
patának oszlopos tagja, rendszeresen sze-
repel az iskolai ünnepélyeken, különórában 

40 év után, 130 millió forintból  
újult meg a konyha
…folytatás az előző oldalról.

És bár a falu szerencsés csillagzat alatt 
található az iparűzési adó tekintetében, a 
sok pénzzel jól is kell gazdálkodni, márpe-
dig a környei fejlesztések, az, hogy azokhoz 
ilyen volumenű önerőt tudnak biztosítani, 
azt igazolják, hogy jól gazdálkodnak a 
beérkező forintokkal.

A nemzeti színű szalagot Czunyiné Ber-
talan Judit országgyűlési képviselő, Beke 
László polgármester és Péli Réka élelme-
zésvezető vágta át, majd következhetett 
az ízlelés az iskola ebédlőjében.

Péli Réka élelmezésvezetőtől megtud-
tuk, hogy korábban a hűtőkamrák hiánya 
is milyen jelentősen befolyásolta a menü 
összeállítását. Tej ugyanis például hétfőn, 
szerdán, pénteken érkezik, 700 adag 
ételnél a mákos gubához 100 litert hasz-
nálnak fel, tehát ennyit kellett a hűtőben 
tárolniuk, azaz előző nap a reggelihez 
már nem tervezhetett a tápláló italból, 
hiszen az +55 liter elhelyezését jelentette 
volna. De számos kényszerű szempontot 
kellett eddig követniük, nem tervezhettek 

trombitálni tanul. Lelkes, fáradhatatlan és 
roppant kreatív, mindenkinek szívesen segít.

A 2019/20-as tanévben legjobb tanulmá-
nyi eredményt elérő osztálynak az 5b. (idén 
már 6b.) bizonyult, ők 4,53-as átlaggal emel-
kedtek a felső tagozatosok közül az élre, és 
vehették át azt a Vándorserleget, melyet a 

tavaly ballagó végzősök alapítottak.
Az idei tanév a járvány miatt ter-
mészetesen nem csak az iskolai 
rendezvények tekintetében indult 
változásokkal. Az iskola pedagógu-
sai elkészítették a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és AMI járványügyi 
intézkedési tervét és a hozzá kap-
csolódó mindennapi szabályokat, 
amelyek az iskola diákjainak és 
dolgozóinak egészségét védik. 

Az intézmény folyamatosan tá-
jékoztatja a szülőket az aktuális 

helyzetről, kérik, hogy kövessék mind-
ezeket az  intézményi honlapon, illetve 
elek tronikusan tar tsák folyamatosan 
a kapcsolatot az osz tály főnökökkel.  
Az iskola vezetése és minden pedagó-
gusa számít a szülők együttműködésére 
és megértésére.

egy napra bizonyos ételeket és süteményt 
is, mert nem volt annyi sütő, de mostantól 
megszűntek ezek a gondok is. A sütő-pá-
roló szekrényben akár rántott húst is ké-
szíthetnek úgy, hogy nem bő zsiradékban 
sül, csupán picit megspriccelik étolajjal a 
panírozott húsokat. Mindemellett a gép 
rendkívül gyorsan dolgozik, nem kell rá 
figyelni, van benne egy maghőmérő, 
amit az ételbe tűznek, és készülék csi-

pog, jelzi, ha elkészült. Sőt, egy appliká-
cióval telefonon is elérhető, és látható, 
hogy épp milyen készültségben van 
az étel. Az élelmezésvezető hozzátette: 
természetesen korábban is törekedtek a 
változatosságra, de a jelenlegi techniká-
val még tovább színesíthetik a kínálatot, 
mindamellett, hogy egészséges, minden 
követelményeknek megfelelő ételeket 
készíthetnek.


