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A 90 esztendős Magdi nénit köszöntöttük
Ezt a fotelt kaptam a családtól ajándékba, ebben még elücsör-
gök 10 évet, úgyhogy a századik születésnapomra is jöjjenek! 
– mondta mosolyogva június 4-én Pammer Lajosné, sz. Dénes 
Magdolna Beke László polgármesternek és Pankotai Mihályné 
anyakönyvvezetőnek, akik 90. születésnapján köszöntötték az 
önkormányzat és a falu nevében. Magdi néni akár 10-15 esztendőt 
is letagadhatna, a dátumok felidézése egyáltalán nem jelent 
gondot, ahogy fogalmazott, az agya még jól működik, csak a 
lába nem éri utol.

Születésnapja alkalmából az eltelt  
kilenc évtizedet is ő idézte fel, így:

„1931. június 4-én születtem Környén. Nyolcan voltunk testvérek,  
4 fiú és 4 lány, ők már nagyok voltak, amikor én születtem. Kijárták 
az iskolát a fiúk, a bányában dolgoztak, a lányok szolgálni mentek, 
akkor ez a munkalehetőség volt. Édesapám egy földbirtokosnál 
dolgozott, sokan voltunk.

101 év korkülönbség
Kíváncsiságból végignéztem a közösségi oldalon a környei cso-
portban a bejegyzéseket, és picit visszakaptam a hitem, hogy 
elsősorban mégiscsak a szépre, a jóra, az emberire vagyunk 
inkább fogékonyak, mint az acsarkodásra... Pár napja tettem 
közzé egy fotót (Gyarmati Pista bácsi és fia engedélyével), ahol 
Környe legidősebb polgára, a 101. évében járó Pista bácsi sze-
repel a dédunokájával, a legkisebb Gyarmatival, a kis Fannival. 

Interaktív játékok az 
óvoda udvarán

Intézményünk, a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde fontosnak 
tartja a környezeti nevelést. 2014 óta birtokosai a vagyunk a Zöld 
Óvoda címnek, melyet háromévente kell megújítani. 2020-ban 
harmadik alkalommal sikeresen pályáztunk, így 2023-ban már 
az Örökös Zöld Óvoda cím megszerzése lesz a cél.

Azért, hogy még szemléletesebbé tegyük a környezeti nevelést, 
interaktív panorámaforgatók színesítik az óvoda udvarát. Óvo-
dánk Környezeti Munkaközösség vezetője, Sárköziné Troll Katalin 
felajánlásaként egy állatos, a fenntartó önkormányzat jóvoltából 
egy növényes panorámaforgatóval gazdagodott az óvoda. Ezúton 
is köszönjük a felajánlásokat!

Pekár Zita óvodavezető
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A 90 esztendős  
Magdi nénit köszöntöttük
…folytatás az első oldalról.

Édesanyámnak mindig sokat kellett főzni, 
hogy mindenki jóllakjon, mégis volt néha 
olyan eset, amelyik késett, annak nem ju-
tott. Pista bátyám idősebb korában sokszor 
emlegette, hogy sokszor pofont kapott, 
mert nem akarta megenni a téliszalámit, 
meg a banánt, de akkor még azt sem 
tudtuk, hogy mi az egyáltalán.

Telt az idő, iskolába kellett menni, a nem-
rég ünnepelt Annus nénikkel jártam egy 
osztályba, a Fábián Annussal unokatest-
vérek vagyunk, az ő édesapja meg az én 
édesanyám testvérek voltak. A mai napig 
sokszor vagyunk együtt, sokat beszélünk a 
régi szép időkről.

Aztán jött a háború, a fiúkat elvitték kato-
nának, de sikerült nekik hamar hazajönni, 
amikor vége lett a fogságnak. Közben meg-
halt az édesapám és az egyik nővérem 

tüdőbetegségben. Aztán jött a kitelepítés, 
minket is elvittek. Már reggel bedobták a 
batyunkat az üres vagonba, délután meg 
mondták, hogy a bányászokat nem viszik 
el, a fiúk fölmutatták a felvételi lapjukat és 
így hazamehettünk, de reggelig a folyosón 
ültünk, csak reggel kaptuk meg a kulcsot.

Közben a lányok férjhez mentek, a fiúk 
megnősültek, akkoriban Szlovákiából is sok 
családot telepítettek át, és ezek a szlovák 
fiúk mind falubeli leányt vettek feleségül, 
én is egy szlovák fiú felesége let tem.  
A férjem a TSZ-ben dolgozott, én a kerté-
szetben. Született egy kislányunk, az Éva, 
ő is kijárta az iskolát, szakmát tanult, majd 
férjhez ment, született két kislánya, a Krisz-
tina és a Melinda. Ők nekifogtak építkezni, 
de mivel az én férjem akkor már sokat be-
tegeskedett, úgy döntöttünk, hogy eladjuk 
a házunkat és közösen felépítjük az újat. Így 
is lett, beköltöztünk az új házba, a férjem 
a következő évben meghalt, az Éva férje 
is fiatalon meghalt, egyedül maradtunk 

a két kislánnyal. Sokat dolgoztunk, hogy 
fenn tudjuk tartani magunkat. A két lány 
is felnőtt, kijárták az iskolát, majd férjhez 
mentek. A Krisztiék itt laknak velünk, van 
egy fia, a Martin, ő már felső iskolába jár, a 
Kiara most negyedikes. A Kriszti itt dolgozik 
az óvodában, a Melinda Tarjánba ment 
férjhez, ott lakik, ott tanít. Van egy kisfia, a 
Máté. Nekem ők már dédunokák, nagyon 
szeretem őket, sok örömet szereznek ne-
kem, aminek nagyon örülök.

Ebben a 90 évben volt jó és rossz is, öröm 
és bánat is, de a jó Isten mindenen átse-
gített, hogy megélhessem ezt a szép kort. 
Édesanyám 96 éves volt, amikor meghalt, 
megpróbálom, hátha sikerül nekem is 
megélni azt a szép kort.”   

Kedves Magdi Néni!

A falu egész nevében kívánjuk, hogy le-
gyen így, és tíz esztendő múlva a századik 
születésnapján is köszönthessük!

101 év korkülönbség
…folytatás az első oldalról.

Ma bepillantottam a csoportba, hogy 
megnézzem a bejegyzést, amit 275-en 
lájkoltak (fejezték ki tetszésüket) a kép 
láttán. Rengetegen írták le üzenetben is 
jókívánságaikat a kicsi dédunoka és a 
dédi papa számára. 

V olt már a környei csoportban min-
denféle bejegyzés, sok-sok negatív 
vita az elkerülő útról, a nyári „illatok-

ról”, csukás-nyitás, bezárás, óvodai, iskolai 
játszótér problémája stb. stb., de ekkora 
egységet, és ami ennél sokkal jobb, ennyi 
pozitivitást még semmilyen bejegyzés nem 
kapott, ami azt bizonyítja, hogy alapjaiban 
a szépet, az emberit, inkább észrevesszük, 
arra jobban ki vagyunk éhezve. Felhívtam 
Pista bácsit – az év eddig talán legmele-
gebb napján –, hogy elmondjam, meny-
nyire szeretik a környeiek a közzétett fotó 
alapján is. Örömmel vette tudomásul és 
boldogan köszönte meg mindenkinek, aki 
gondolt rá. Mint mindig, csilingelt a hangja 
és dőlt belőle a szó. Kérdésemre, hogy hogy 
telnek a napjai, így közelebb a 101. évéhez, 
mint a 100-hoz, elmondta, hogy már túl 
van a permetezésen, megkapálta a szőlőt, 
de szigorúan a reggeli vagy esti órákban 
merészkedik ki ebben a hőségben. Persze, 

nehéz lenne már a 18 literes permetező, 
de ezt úgy cselezi ki, hogy csak 5 litert rak 
bele, hogy ne kelljen annyit cipelni, aztán 
fordul, és újra tölti. 

Jó sokáig beszélgettünk, mindenről. 
Képben van a covid vírustól az oltásokon, 
a kerékpárút meglétén át az elviselhetetlen 
forgalom miatti elkerülő útig, mindenről. 
Sajnálja, hogy nem tud úgy futni, bicózni, 
ahogy szeretne, – nevetve mondta, hogy 
ez a legnagyobb baja –, de azért elintézi 
a bevásárlásait, praktikusan. Felszáll a 
pár háznyira lévő buszmegállóban a 
buszra, majd a faluban leszáll, bevásárol 
a következő busszal megy is haza. Aztán 
nosztalgiával gondolt a villanyszerelő 
éveinek kezdetére, amikor még biciklivel 
járták a falvakat, Somlótól Gesztesig, Dadig 
mindenhova, és mosollyal a hangjában 
nosztalgiázott, hogy akkor még vígan ke-
rekezhettek akár az út közepén is, ha úgy 
tartotta kedvük, mert ha két autót láttak 
egy nap, az is sok volt. Ma percekig kell 
állnia, hogy a szemben lévő szomszédhoz 
eljuthasson. Jó szívvel emlékezett vissza a 
100. születésnapján tartott ünnepségre, és 
az ajándékára, amit kapott a falutól. Ha 
beül kicsit felfrissülni a masszázsfotelba, 
mindig elcsodálkozik, hogy micsoda talál-
mány, hogy aki ezt felfedezte, hogyan is 
alkotta meg, hogy őt a talpától a nyakáig 
tudja végig masszírozni a kis szerkezet. Nem 

viszi túlzásba a felfrissülést, hiszen már nem 
tud 20 évest varázsolni belőle a masina, 
de nagyon jólesik a csontjainak mérték-
kel is a masszírozás. Sokat beszélget a 
szomszédokkal, de betartják a biztonsági 
szabályokat, a szabadban, az udvaron 
ülve beszélgetnek, tudnak egymásról, 
megbeszélik az élet dolgait. Most persze 
a napjait az EB tölti ki, hiszen mindig is 
nagyon szerette a sportot, a focit, fiatal 
korában maga is rúgta a bőrt. Ahogy elkö-
szöntem tőle és letettem a telefont, az jutott 
eszembe, hogy vannak emberek, – nem 
kevesen –, akik ha beszélnek velünk, egy 
idő után azt érezzük, hogy a beszélgetés 
előre haladtával egyre fogy az energiánk, 
mintha merítenék az „akkumulátorainkat”. 
Pista bácsival történő beszélgetésem után 
éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. A po-
zitivitása átragad az emberre, az élethez 
való optimista hozzáállása, az életigenlő, 
sosem panaszkodó természete példaérté-
kű. Van mit tanulni tőle, akit így életének 
101. éve felé araszolva sok-sok ember 
megirigyelhetne, és elsősorban nem a 
koráért, hanem azért a mentalitásért, 
aminek jutalmául ilyen szép kort élvezhet 
erőben, egészségben. 

További nagyon-nagyon jó egészséget 
és sok szép, örömteli pillanatot kívánunk 
még drága Pista bácsi!

Varga Katalin 

Meditációk, melyek a hitről, csöndről, a lélek 
csöndjéről vallanak

Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező 
alkotásaiból nyíl t kiállítás „Passió” 
címmel a Háromkirályok Alapítvány 
szervezésében június 19-én a környei 
Római Katolikus Plébánián. A – számos 
más magas rangú elismerés, díj mel-
lett – Magyarország Érdemes Művésze 
címmel is kitüntetett alkotó 1976 óta 
több mint 100 önálló fotókiállításon 
mutatkozott be a nagyérdemű előtt 
Keszthelytől, Párizson, Rómán, Assi -
sin át Krakkóig, a környei megnyitón 
egészségi állapota miatt sajnos nem 
lehetett jelen.

Ö rülök, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, s eljöttek töltekezni 
ebben az ínséges világban. 

Kérem, ne vegyék zokon, hogy ínséges-
nek neveztem világunkat, hiszen bizony 
az utóbbi bő egy esztendő alatt sokat 
kellet t nélkülöznünk a rokonainkkal 
együtt töltött minőségi időt, barátainkkal 
a nagy beszélgetéseket, a színház vará-
zsát, a kiállítások, koncertek élményét, 
s még hosszan lehetne a sort folytatni. 
A ma megnyíló kiállítást eredetileg ta-
valy a nagyböjtre szerveztük, de sajnos 
az élet felülírta terveinket. A képek, a 
téma szerencsére azonban nem veszítik 
aktualitásukat, így kultúrára kiéhezett lel-
künk most gyönyörködhet Olasz Ferenc 
munkáiban – köszöntötte a plébánia 
udvarán megjelenteket Láng Éva, akitől 
a vendégek azt is megtudhatták, hogy 
a művész Zombai Istvánné, Zsuzsa néni 
gimnazista osztálytársa volt, a tárlat 
gondolata benne született meg, hogy 
a környeiek, környékbeliek is megis-

merkedhessenek a képeivel, értékes 
gondolataival.

Olasz Ferenc első filmjét Fejfák címmel 
készítette 1973-ban a reformátustemetők 
sírjeleiről, első fotókiállítását is abban az 
évben rendezte a Ferencvárosi Pince-
tárlatban. Az elmúlt évtizedekben 101 
művészeti filmet készített.  Értékmentő fel-
adatának tekinti a népi vallásosság tárgyi 
emlékeinek bemutatását: Harangtornyok, 
Famennyezetes templomok, Kiskun ma-
donnák, Kőkrisztus, Üvegképek, Kálvária, 
Mindenszentek, Tákos… 

Hitvallása szerint kincseket örökített meg 
az elmúlt 50 évben. A könyvjeiben, film-
jeiben, fotóin összegyűjtött szakrális em-
lékek felvillantják kereszténységünk ezer 

esztendejét a legnyugatibb középkori 
templomoktól a Felvidék szárnyasoltárain 
át a legkeletibb reneszánszig, örökre 
emlékeztetve a többnyire ismeretlen 
mesterek Isten-dicséretére. Ezek a művé-
szeti emlékek az egyetemes kultúra részei, 
egy hittel és tehetséggel megáldott nép, 
a magyarság üzenetét hordozzák. Képei 
meditációk, melyek a hitről, csöndről, a 
lélek csöndjéről vallanak.

Olasz Ferenc kiállítása október 31-ig 
tekinthető meg vasárnaponként 10 és 
11 óra között, valamint előzetes telefonos 
egyeztetés (06/20-592-9393) alapján a 
hatályos járványügyi korlátozások betar-
tásával a környei Római Katolikus Plébá-
nia épületében.

Trianonra emlékeztünk
Magyar idő szerint 1920. június 4-én 
16.32-kor írták alá a versaillesi Nagy 
Trianon-kastély 52 méter hosszú és  
7 méter széles folyosóján a trianoni bé-
kediktátumot. Kihirdetésekor az egész 
Nagy-Magyarország területén egy 
órán át zúgtak a templomok harangjai.  
101 esztendővel később ugyanebben 
az időpontban kondultak meg a környei 
Római Katolikus Templom harangjai, és 
szóltak egy percig. A járvány miatt a 
környei önkormányzat idén sem szer-
vezett közös főhajtást, 2021. június 4-én, 
délután fél ötkor mégis többen gyüle-
keztek a 2018 nyarán átadott Trianoni 
Emlékműnél.

A békeszerződés következtében a 
Magyar Királyság lakóinak száma 
18,2 millióról 7,6 millióra esett visz-

sza, a királyság elveszítette területének 
több mint kétharmadát: a termőföld 61,4, 
a faállomány 88, a vasúthálózat 62,2, a 
kiépített utak 64,5, a nyersvas 83,1, az 
ipartelepek 55,7, a hitel- és bankintéze-
tek 67 százalékát. Gróf Apponyi Albert a 
diktátum kényszerű tudomásulvételekor 
így fogalmazott: Önök most megásták 
Magyarország sírját, de Magyarország ott 
lesz a temetésén mindazon országoknak, 
amelyek most itt megásták Magyaror-
szág sírját.

A Trianoni Emlékmű alapja, talapzata a 
történelmi Magyarország hiteles térképe, 
amely érzékletesen mutatja be a széttöre-
dezettségét. Az alkotó az alapon egy nagy 
oszlopot helyezett el, amin a Szent Korona 
ábrázolása látható. Az oszlop négy oldala 
a négy világtáj felé fájdalmas asszonyo-
kat jelenít meg, a fájdalom emlékeztet: a 

politika szét tud szakítani embereket, de 
nemzetet nem. Az emlékműnél a környei 
önkormányzat, a Történelmi Vitézi Rend 
Komárom-Esztergom megyei Székkapi-
tányság, a Környei Római Katolikus Plébá-
nia képviselői, valamint magánszemélyek 
helyezték el a kegyelet koszorúit, az örök 
emlékezés mécseseit.
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Búcsúzunk…
Dr. Nagy Gyula Lehel† (1937 – 2021) ifjú 
állatorvosként Környén kezdte pálya-
futását és nyugdíjazásáig, sőt még azt 
követően is a faluban működő cégeknél 
dolgozott. 

A mikrobiológiai laboratórium állat-
orvosaként hosszú ideig vizsgálta 
a beküldött takarmánymintákat 

és egyéb állati szerveket, 1998-tól egyéni 
állatorvosként látta el imádott feladatát. 
A gombák és bacillusok világában ha-
talmas tudásával nagyon otthonosan 
mozgott. Penicilliumokat, Aspergillusokat 
és Fusariumokat szemlélte naphosszat a 
mikroszkópja fölé hajolva, a petricsészék 
csörömpölése hozzátartozott a labor 
életéhez. Ha ezt hallottuk, tudtuk, hogy 
megérkezett a Doktor Úr. Munkaköréből 
és mérhetetlen emberi hozzáállásából 

adódóan nagyon sok helybéli lakosnak 
segített önzetlenül. Kollégái állatait is 
számon tartotta. Minden alkalommal 
figyelmeztetett bennünket, hogy oltani 
kell a kutyusokat: Rebit, Bodzát és Zsömit. 
Mindenkinek szívesen, örömmel segített, 
mindenkinek jutott jó tanács, jó szó. Nem 

volt olyan kérés, kérdés, amiben nem 
fordulhattunk volna hozzá. A Doktor úr 
segítségével talált nem is olyan régen 
újra gazdájához egy tatabányai kutyus, 
amelyet a saját chipleolvasójával azono-
sított. Rendkívül tájékozott volt. A rádióból, 
televízióból és az internetről megtudott 
hírekről reggelenként már ő tájékozta-
tott bennünket, így a napi történésekről, 
eseményekről a munkahelyünkön előbb 
szereztünk információt, mint az újságok-
ból a munkaidő után.

Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy 
ismerhettük, hogy sok éven keresztül 
együtt dolgozhattunk vele.

Emlékeinkben örökké élni fog!

Hóborné Szántó Judit  

laborvezető

Lara, Misi, Félix: 
gólyagyűrűzés fiókamentéssel, névadással 

13 megyebeli helyszínen tartott nyilvá-
nos gólyagyűrűzési akciót június 21-én a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és a Száz Völgy Természet-
védelmi Egyesület az E-ON Zrt-vel, és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködve, a fehérgólya gyűrűzés 
Környét is érintette: a Posta mellett ta-
lálható fészeknél három fiókát neveztek 
el és gyűrűztek meg a megye 29 fiókája 
közül.

K örnyén tavaly áprilisban egy hasz-
nálaton kívüli légvédelmi sziréna 
tetején igyekezett megteremteni 

családi fészkét egy gólyapár a polgár-
mesteri hivatal szomszédságában, a 
domború, s egyébként is kis teherbírású 
műanyag fedélen sajnos sikertelenül, 
hiszen a pár által gondosan kiválogatott 
fészekalapanyag folyamatosan lehullott, 
s egyébként is félő volt, ha sikerrel is 
járnak, elbírja-e a műanyag a terhet? 
A környei önkormányzat az önkéntes 
tűzoltókkal karöltve azonnal fészekmen-
tő, fészeképítő akcióba kezdett: dorogi 
ráccsal, fonot t venyigével körbevet t 
fészekalj készült, amit a megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Tatabányai 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának 
létraszerével helyeztek el. Idősebb hely-
beliek emlékezete szerint legalább 50 
éve nem volt gólyapár a faluban, ezért 
mindenki aggodalommal figyelte, hogy 
visszatelepednek-e az új „otthonukba”? 
Végül több mint két óra elteltével visz-
szatér tek, idén pedig három fiókával 
gyarapodtak. 

A tavaly Flóra és Flórián névre keresztelt pár 
3-4 hetes fiókái a gyűrűzés során a Lara, 
Misi, Félix nevet kapták. Üröm az örömben, 
hogy a gólyagyűrűzésnek induló program 
egyben gólyamentéssé is vált, hiszen a 
szakemberek a fészekben nagyon sok 
horgászzsinórt találtak, amikbe az egyik 
fióka olyannyira belegabalyodott, hogy a 
fészekhez láncolta magát a lábánál fogva. 
Csak metszőollóval tudták kiszabadítani, 
a lábát több helyen mélyen megvágta a 
damil. Bátky Gellért, a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület megyei 

csoportjának alelnöke szerint a fióka nagy 
valószínűséggel elpusztult volna, ha most 
nem érkezik Környére a gyűrűzés. A hor-
gászzsinórokat Flóra és Flórián feltehetően 
a fészkük csinosítása közben gyűjthette 
össze az Által-ér mentén, vagy a tóparton, 
és ez az „aprócska” műanyag hulladék 
majdnem a fióka életét követelte. Ő most 
nagyon szerencsésnek bizonyult, de a 
példája is jelzi, hogy mi, emberek mennyit 
ártunk, árthatunk a környezetünknek, a 
természetnek, az élővilágnak a – szerintünk 
– „aprónak” vélt szemeteléssel… 

Fokozatosan nyithatnak az intézmények
Június 21-étől ismét fogadhat látogatókat 
hétfőnként és csütörtökönként 16-tól 18 órá-
ig a környei Községi Könyvtár, ugyanettől 
az időponttól bérelhető családi rendezvé-
nyekre a Környebányai Művelődési Ház és 
a Közösségi és Tájház, valamint a helytörté-
neti gyűjteményeik is megtekinthetők előre 
egyeztetett időpontban – döntött Beke 
László polgármester a képviselő-testülettel 
való egyeztetést követően. 

A jelenleg is hatályos kormányrendelet 
alapján mindhárom helyszínre kizárólag 
védet tségi igazolvánnyal rendelkező 
felnőt t, illetve 18 év alat ti fiatal csak 
védet tségi igazolvánnyal rendelkező 
kísérővel léphet be, valamint a Köz-
ségi Könyvtárban kötelező az orrot és 
szájat eltakaró maszk viselése. Családi 
rendezvények a fenti feltételek mellett 
legfeljebb 50 fő részvételével tarthatók 

a Környebányai Művelődési Házban, 
valamint a Közösségi és Tájházban. 
A szökőkút mellet ti óvodai játszótér a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde nyári gye-
reklétszámának ismerete alapján július 
2-án délutántól lesz látogatható a falu 
családjai számára is, a Környebányai 
Erdei Iskola a szükséges engedélyek be-
szerzését követően, július 19-től fogadhat 
csoportokat.

Virtuális kiállítás 
A világjárvány miatt 2020 után 2021-ben 
is elmaradt a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskolában a névadó tiszteletére 
hagyományosan rendezett programsoro-
zat, gálaműsor, és ezzel együtt a grafika 
tanszakos diákok alkotásaiból készült 
kiállítás is. A tanszak vezetője, Soltész 
László idén gondolt egy merészet, és 
virtuális tárlat keretében mutatja be a 
környei honlapon a tanulók munkáit.  
A virtuális kiállítás virtuális vendégköny-
vében Soltész László tollából ezek a 
gondolatok olvashatók: 

Kedves Látogató! 

A z idei tanév rendhagyó volt, nem 
csak a normál oktatás tekinteté-
ben, de a művészeti oktatásban is. 

Nem tudtunk órákat tartani, a grafika pedig 
online nem oktatható, nem kerülhető meg 
a személyesség. Éppen ezért szerveztünk 
az év végére tábort, aminek az eredmé-
nyeit, elkészült alkotásait szándékunk szerint 
szintén közzétesszük az interneten, ezen a 
felületen. A most látható munkákat a kicsik 
készítették, jellemzően a januári, februári 

időszakban. A képek változatos témájúak, 
változatos technikával készültek, az első 
félév tematikáját tükrözik. Színhasználat, 
színkeverési gyakorlat, felületek felbontása 
foltokra: ebben ügyeskedtek a gyerekek. 
A nyári táborban igyekszünk pótolni az el-
maradt festési gyakorlatokat, és ha az idő 
kegyes lesz hozzánk, akkor a szabadban 
dolgozunk. Köszönöm, hogy megnézi a 
képeket, és bízom abban, hogy olyan 
öröme telik bennük, mint a gyerekeknek 
az alkotásban. A tárlat internetes elérhe-
tősége: http://kornye.hu/virtualis-kiallitas/
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Születésnaposok

Megérkeztünk!

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

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

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

90 esztendős
Pammer  Lajosné sz. Dénes Magdolna (június 4.)

85 esztendős
Wéber József Ádám (június 5.) 

Tumó Józsefné sz. Holicska Anna (június 15.)
80 esztendős

Szabó Ferencné sz. Szlovicsák Mária (június 21.) 
Horváth Mihályné sz. Salamon Ilona (július 1.) 

Dr. Nagy Gyula Lehelné sz. Lunczer Ilona (július 9.)
Vucsics József (július 10.)

75 esztendős
Valakovics Györgyné sz. Várkonyi Irén (június 7.) 
Gábor Istvánné sz. Méhes Zsuzsanna (június 21.) 

Eck István (július 11.) 
Popovics József (július 28.)

70 esztendős
Linczmaier András (június 13.) 

Lieserné Veres Rozália (június 18.) 
Fiedler József (július 12.) 

Zaja István (július 16.) 
Jónási Jenőné sz. Hetzmann Edit (július 19.) 

Somhegyi Antalné sz. Puck Erzsébet (július 25.) 
Vámos Istvánné sz. Kanyó Julianna (július 26.) 
Venter Józsefné sz. Csonka Ilona (július 28.) 

Daróczy Béláné sz. Osváth Erzsébet (július 30.) 
Pittich István (július 31.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

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

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

Sok szeretettel köszöntjük  

Mohos Tibor és Mohos Tiborné,  
sz. Gottschi Viktória Diána

kisfiát Tibort!
Szüleinek és Tibornak hosszú, boldog életet kívánunk!

Rövid hírek

Gyermekorvosi  
rendelés

 
Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos július 13-ától 
23-áig, valamint augusztus 2-ától 6-áig és 23-ától 
27-éig szabadságát tölti. A szabadsága alatt  
Dr. Bognár Ágnes rendel hétfőn, szerdán, csütör-
tökön és pénteken 10.30-tól 12 óráig, keddenként 
8-tól 9.30-ig.

Mobilizált  
ügyfélszolgálat Környén

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
értesíti ügyfeleit, hogy a Tatabányai Járási Hivatal 
illetékességi területén júliusban is folytatja műkö-
dését a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat.  
A KAB-BUSZ ügyintézői július 15-én (csütörtök) 10.45-
től 12.45-ig, valamint július 31-én (szombat) 8.30-tól 
10.30-ig Környén, a Művelődési Ház parkolójában 
várják az ügyfeleket. Intézhető ügyek – a többi 
között – lejárt okmányok cseréje, például személyi 
igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány.  
A KAB-BUSZ-on illetékfizetésre csak bankkártyával 
van lehetőség.

Tóparti fitnesz:  
tanúsítványra várunk

Többen érdeklődtek, hogy miért nem használ-
hatók a tóparti fitnesz eszközök. Ahogy a lezárt 
területen elhelyezett tájékoztatón is olvasható, a 
kültéri fitnesz eszközök kapcsán egy rendelet új 
szabványossági ellenőrzést, illetve új tanúsítvány 
beszerzését tette kötelezővé. Országszerte több 
tízezer ilyen kültéri park működik, miközben a jog-
szabályban előírt ellenőrzésre és a tanúsítvány 
kiállítására csupán négy cég jogosult, tehát Környe 
esetében is sajnos hosszabb időt vesz igénybe a 
tanúsítvány megszerzése, amely nélkül rendeleti-
leg tiltott a park használata.

Kérjük mindenki türelmét és megértését!

Beke László  

polgármester

Irtáspuszta: több mint félszázan fogalmazták 
meg véleményüket

Környéről a legtöbb, de mellette Vér-
tessomlóról és Kecskédről is érkezett a 
megadott június 4-ei határidőig magán-
személyektől írásos véleménynyilvánítás, 
mellyel a Környei Agráripari Zrt. Irtáspusztai 
telephelyén tervezett állatlétszám emelés 
ellen emelik fel szavukat. Összesen 53-an 
fogalmazták meg írásban véleményüket 
és aggályaikat a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környe-
zetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya által elrendelt, 
a veszélyhelyzetre való tekintettel az 
érintettek személyes megjelenése nélkül 
tartandó közmeghallgatásra.

M int arról korábban is olvashattak, 
Irtáspusztán az éves hízókibo-
csátás átlagosan majdnem 200 

ezer darabra növekedne. A társaság tavaly 
benyújtott engedélyeztetési eljárásában 
Környe jegyzője jelentős környezeti terhelés-
re hivatkozva megtagadta a szakhatósági 
hozzájárulás kiadását, valamint az önkor-
mányzat is kifejtette aggályát ügyfélként 
a telep ilyen mérvű fejlesztése kapcsán.  
Az érvek között szerepelt például az irtás-
pusztai lakóházak közelsége, a keletkezen-

dő hígtrágya mennyisége, és a környei tóba 
torkolló Irtáspusztai vízfolyás közelsége. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Osztálya környezeti hatásvizsgá-
latot indított, melynek része a június 4-ére 
elrendelt, személyes megjelenés nélküli köz-
meghallgatás is, az osztály tájékoztatása 
szerint a határozathozatal során az e-mail-
ben beérkezett lakossági véleményeket, 
kérdéseket is figyelembe veszik. 

Korábban a környei önkormányzat ügy-
félként jelentkezett be, mert továbbra is úgy 
véli, hogy a telep ilyen mérvű fejlesztése 
jelentős környezetterheléssel járna, a terve-
zett tevékenység ütközik a helyi környezet- 
és természetvédelmi érdekekkel, és nem 
felel meg maradéktalanul mindenben a 
környezetterhelést szabályozó jogszabályi 
követelményeknek. Az önkormányzati 
álláspont azt is kiemeli, hogy az állatszám 
ilyen mértékű növelésének engedélyezése 
nem csak a sertéstelep közvetlen környe-
zetében lakók életterére gyakorol jelentős 
terhelést, hanem közvetlenül és közvetve is 
veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségét és a talaj állapotát.

A lakossági vélemények maradéktala-
nul alátámasztják az önkormányzat által 
megfogalmazottakat. Többen a keletkező 
jelentős mennyiségű hígtrágya miatt fe-
jezték ki aggodalmukat, s amiatt, hogy a 
trágyát nem injektálással juttatják majd a 
földekre, így a jelenleginél is elviselhetetle-
nebbé válik a bűzhatás. Sokan vélték úgy, 
hogy a nitrát az Által-érbe is eljut, valamint 
a mélyebben lévő karsztvíz rétegeket is 
veszélyezteti, miközben a telep működése 
már így is jelentős kockázatokat rejt.

A gazdasági érdekeket ebben az eset-
ben felülírja a lakók és a környezet érdeke, 
ezért hangsúlyosan kijelentem, hogy nem 
értek egyet a bővítéssel – summázott az 
egyik levél írója.

A környei önkormányzat ügyfélként 
kifej tet t álláspontja mellet t tehát az 
e-mailben beérkezett több mint félszáz 
lakossági véleményt is figyelembe veszi 
a Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Osztálya a határozathozatalkor, 
melynek tartalmáról – annak megszületé-
sét követően – természetesen tájékoztató 
készül. 

Közlekedjünk okosan  
– mert mindenkit hazavárnak

Kedves Környeiek!

Az Által -ér völgyi kerékpárút 
átadására két éve, a Környét 
Vértessomlóval összekötőre pe-
dig tavaly került sor, mindkettő 
része az Európai Kerékpárút Há-
lózatnak. 

A hogy korábbi polgármes-
teri tájékoztatómban is 
hallhatták, olvashatták, 

ehhez szeretnénk a településről 
biztonságos csatlakozási lehe-
tőségeket kialakítani a kerékpározás 
szerelmesei számára, ennek érdekében 
pályázatot nyújtottunk be. A terveink sze-
rint a déli csatlakozás a Sportpálya mel-
lett, az Alkotmány utca mentén haladó 
kerékpárosok által használt burkolathoz 
biztosítja majd az átjárást, az északi bekö-
tés pedig az Alkotmány utca - Ady Endre 
utca és Tatai utca csomópont irányában 
biztosít majd összeköttetést.

Pályázati siker esetén a megvalósítást 
követően elmondhatjuk majd, hogy a 
község valamennyi lakója szinte egyenlő 

eséllyel használhatja a korábban meg-
épült kerékpárutakat, azonban sajnos ez 
a tervezett fejlesztés sem segíti a falun 
belül, adott esetben a faluközpontban 
kerékpározók biztonságos közlekedését. 

A Környét terhelő gépjárműforgalom 
mindannyiunk számára jól ismert teher, 
így érthető, ha sokan a drótszamarukkal 
a balesetveszély miatt a forgalmas köz-
út helyett gyakran a járdát választják. 
Azonban a kerekezők számára a járda 
is lehet nagyon veszélyes, ha nem körül-
tekintőek. Sajnos már több, szerencsére 

csak kisebb sérüléssel járó baleset 
történt, amikor valaki autójával 
az udvarából tolatott ki, a járdán 
sebesen érkező kerékpáros pedig 
(mondhatni) elütötte.

Mivel a falut terhelő gépjár-
műforgalmat csökkenteni nem 
tudjuk, egyet tehetünk: közleked-
jünk mindannyian akár autóval, 
akár kerékpárral okosan, elővi-
gyázatosan! Hívjuk fel a gyerekek 
figyelmét is, hogy a járdán az 
autókihajtóknál lassan, óvatosan 
kerekezzenek, ha nyitott kaput 

látnak, a biztonság kedvéért szálljanak 
le a kerékpárról, és gyalog haladjanak 
el előtte, az autósok pedig segítsék a 
kerékpárosokat, és egyáltalán nem utol-
só sorban a gyalogosokat, a babakocsit 
tolókat azzal, hogy nem parkolnak a 
járdán!

Valamennyi környei nevében  
köszönettel:

Beke László  

polgármester
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Idén is rendhagyó év, rendhagyó évzáró(k)
A koronavírus járvány miatt tavaly elmaradt 
az iskola hagyományos évzáró ünnepsé-
ge, a tanulók osztályszinteken, különböző 
szabadtéri helyszíneken és időpontokban 
vehették át a bizonyítványaikat az osztály-
főnökeiktől, és később az a visszajelzés 
érkezett a szülőktől, hogy családiasabb-
nak, kedvesebbnek érezték a rendhagyó 
évzárókat. Az elmúlt évi visszajelzések 
alapján úgy határoztunk, hogy ezúttal is 
osztályszinten tartjuk meg az év zárását. 

A z évzáró mellett a tanév is rendha-
gyó volt… A tanév elején elkészült 
járványügyi intézkedési terv ren-

geteg új szabályt írt elő számunkra, amely 
nagyon meghatározta mindennapjainkat. 
A gyerekek nagyon ügyesen, rugalmasan 
alkalmazkodtak a sok, s talán számukra 
nehezen érthető elváráshoz.

A tavalyi év tavaszán ránk törő tantermen 
kívüli digitális tanrend rendkívül váratlanul 
érintett mindannyiunkat, pedagógusokat, 
gyerekeket, szülőket. 

Az idei tanév elején már tudatosan 
készültünk, készítettünk diákjainkat arra 
az időszakra, ha újra digitális tanrendre 
kell átállnunk. Sajnos ez többször is bekö-
vetkezett a tanév során. Osztályaink nyolc 
alkalommal kerültek karanténba, egy-egy 
alkalommal legalább két osztály. Olyan is 
előfordult, hogy az egész felső tagozat ott-
honról tanult. Tavasszal, kísértetiesen ha-
sonlóan a tavalyi esethez, ismét bezártak 
az iskolák, mindenki digitális tanrendbe 
kényszerült. Az idén sokkal felkészültebben 
vettük az akadályokat. A gyerekek az előre 
egyeztetett digitális órarendjüket használ-

va, csaknem hiánytalanul részt vettek a 
digitális órákon. A támogató szülői háttér 
nélkül idén is nagyon nehéz lett volna ez 
az időszak. A pedagógusok és a szülők 
együttműködése is segítette tanulóinkat 
abban, hogy eredményesen fejezzék be 
ezt a tanévet. Szerencsére májusban lehe-
tővé vált, hogy habár csak egy rövid időre 
is, de újra vissza tudtunk mindannyian térni 
az iskolába. A gyerekek rendkívül hálásak 
voltak minden olyan programért, tanórá-
ért, amikor együtt lehettek, lehettünk.

Bízunk abban, hogy szeptembertől 
még több közösen átélt élményben lehet 
részünk!

Magyarits Katalin  

igazgató

A tanév kitűnő tanulói

Első évfolyam:

Gyalogos Dominik, Halmai Roland, Hamza 
Zoé Rebeka, Jakab Adelina Zoé, Járfás 
Zalán, Jordán Dávid, Kámán Antal Tibor, 
Pirityi Eliza Eszter, Riezing Bence, Szűcs 
Hanna Rebeka, Uher Dávid, Vona Éva 
Viktória, Ács-Hafner Noel, Csík Emília 
Mirella, Dóczi Dávid, Hartman Dóra, Iványi 
Henrietta, Iványi Noémi, Pankotai Levente, 
Ravasz Bercel, Somogyi Ádám, Spilman 
Enikő, Szilicsán Péter, Szommer Flóra, Tóth 
Lili, Tóth – Fazekas Boglárka, Turi László Dávid

Második évfolyam:

Juhász Gergely, Kubinger Borbála, Ruff 
Botond, Szemethi Al íz , T ímár Hanna, 

Baracskai Lia, Deli Zoé, Iván Eszter, Kertész 
József, Nagy Dorina, Nagy Ivett, Román Lili, 
Tiba András, Tiba Emma

Harmadik évfolyam:

Futó Dorka, Kun Jázmin, Sztancsik Mátyás, 
Veilandics Vendel, Flór Levente, Hornyák 
Karolina, Molnár Gergely, Palkó Szonja Lídia, 
Sternhardt Dalma

Negyedik évfolyam:

Bokodi Róbert, Both Emília, Juhász Enikő, 
Kovács Réka, Laki Lili, Süli Péter, Tisch 
Adrienn

 
Ötödik évfolyam:

Goldschmidt Gergely, Har tman Ákos, 
Riezing Réka, Bukta Viktória, Dóczi Dániel 

Hatodik évfolyam:

Kiss Hanna, Rajcsány Gréta, Fóthi Mia, Lein 
Liliána Réka, Pfiszterer Éva, Szommer Péter, 
Varga Péter, Zombai Réka 

Hetedik évfolyam:

Domán Dóra, Kovács Zsófia, Sayah Hani, 
Bokodi Szilvia

Nyolcadik évfolyam:

Köpe Adrienn, Borbély Sándor, Köpe András, 
Riezing Csongor, Salamon Zsuzsanna Léna, 
Végh Viktória

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet  

SZAKÁCS ÉS KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkakörök betöltésére

Intézményünk főzőkonyhájára 1 fő szakácsot és 1 fő konyhai kisegítőt keresünk,  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye intézményünk főzőkonyhája: 2851 Környe, Beloiannisz utca 1.

Pályázati feltételek szakács munkakör esetén:
• szakács végzettség, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a diétás szakács szakképesítés, és a szakács munkakörben szerzett tapasztalat.

Pályázati feltételek konyhai kisegítő munkakör esetén:
• 8 általános iskolai végzettség • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázatok részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló 
nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakörök betölthetőségének időpontja: • A munkakörök legkorábban 2021. augusztus 9. napjától tölthetők be.
A pályázatok benyújtásának határideje: • 2021. július 16.
A pályázatok benyújtásának módja: • Elektronikus úton Pekár Zita intézményvezető részére a kornyevackor@gmail.com e-mail 
címen keresztül.

Sütőolajgyűjtő 
Környén is

Környére is megér-
keztek azok a gyűj-
tőtartályok, ame-
lyekben a használt 
sütőolajat, zsiradé-
kot lehet elhelyezni 
műanyag f lakon-
ban. Az egyik tartály 
a falu központjá-
ban, az Április utca 
elején, a szelektív üveggyűjtő mellett, a 
másik a tömböknél található, szintén a 
szelektív szigetnél. Fontos, hogy a tartá-
lyokban csak csavarzáras PET palack-
ban helyezhető el a vaj, zsír, margarin, 
romlott és lejárt étolaj, használt sütőolaj 
és sütőzsír, pácolásból visszamaradt 
étolaj. TILOS a majonéz, szószok, dressz-
ingek, egyéb hulladék, folyadék, kemi-
kália, motorolaj, gépzsír, ásványi olaj és 
kenőolaj elhelyezése! 

A háztartásokban leggyakrabban 
keletkező veszélyes hulladék 
a használt sütőolaj. Sokan ezt 

nem is tudják, csak rutinból kiöntik a 
szemetesbe vagy a wc-be, mosoga-
tóba. Pedig ez a lehető legrosszabb 
megoldás, hiszen nagyobb pusztítást 
okoz a környezetben, mint hinnénk: 
egyetlen csatornába öntött liter hasz-
nált olaj akár százezer liter élővizet is 
képes elszennyezni.

Az olaj a csatornába kerülve nem 
keveredik a vízzel, és idővel valahol a 
csőrendszerben dugulást okoz. Ha be-
kerül a természetes vizekbe, drasztikusan 
csökkenti az oxigénszintet, és felborítja a 
vizek természetes egyensúlyát. Az olaj a 
talajba kerülve gátolja annak légáteresz-
tő képességét, illetve záróréteget képez-
ve megakadályozza a víz feljebbjutását, 
ezáltal károsítja a talajflórát. Ha pedig 
a kukába öntjük, akkor a kommunális 
hulladékba kerülve nehezen lebontható 
anyagként jelenik meg. Kérjük önöket, 
éljenek a lehetőséggel, hiszen a jövőnk 
érdekében minden csepp számít!

Miért késik az építési telkek  
értékesítése?

A hatályos jogszabályok szerint ivóvíz- és 
szennyvízhálózatot csak vízmű társaság 
üzemeltethet, új rendszer kialakítása 
esetében azt követően, hogy annak tulaj-
donjoga térítésmentesen a Magyar Állam 
kezébe került, miközben a hálózatok kiépí-
tésének költsége nem őt terheli. A környei 
Bajcsy lakópark II. üteménél – például – a 
környei önkormányzatot.

K özségünk önkormányzata a Bajcsy 
lakópark II. ütem építési telkeinek 
közművesítésére a közbeszerzési eljá-

rásban kiválasztott STRABAG Általános Építő-
ipari Kft.-vel kötött szerződést, amely a vállalt 
határidőn belül teljesítette kötelezettségét. 
Az önkormányzat a műszaki átadás-átvé-
teli eljárás lezárását követően beszerezte az 
üzemeltetéshez szükséges hatósági enge-

délyeket, áprilisban pedig kezdeményezte 
a Tatabányai Vízművek vállalatnál a saját 
forrásból kiépített víziközművek ingyenes 
állami tulajdonba adását. 

A háromoldalú megállapodás azonban 
a magyar állam, a vízmű, és az önkormány-
zat között a mai napig nem született meg, 
ezért az ivóvíz- és szennyvízvezeték élőre kö-
tése, azaz rendszerbe állítása nem történhet 
meg. A késlekedés oka sajnos nem ismert 
az önkormányzat számára, hiszen minden 
feltételt teljesített, és minden feltétel teljesült, 
viszont csak akkor kezdődhet meg az építési 
telkek értékesítése, ha elhárul ez az akadály, 
azaz létrejön a háromoldalú megállapodás.

Köszönjük türelmüket!

Orlovits Tímea jegyző

COVID elleni oltás Környén
Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter 
környei házorvosok értesítik az érintetteket, 
hogy a rendelőikben már nem adnak első 
körös COVID elleni oltásokat, azt már csak 
oltóponton  lehet elkezdeni. A mindkét 
rendelőre vonatkozó egységes háziorvosi 
rendelésmenet továbbra is hatályos, kérik 
az abban foglaltak betartását. 

COVID elleni oltásra regisztrálni  
a következő linken lehet: 

https://vakcinainfo.gov.hu/ 
regisztracio-oltasra,  

oltópontra jelentkezni pedig itt:  
https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/

covid-oltas-idopontfoglalas

Az egységes háziorvosi  
rendelésmenet a következő:

A rendeléseken kizárólag előjegyzés alap-
ján fogadunk beteget. Időpontot kérni csak 
rendelési időben, a rendelő vezetékes 
számán lehet.

Dr. Árendás József: 34/473-093  
Dr. Bublovics Péter: 34/473-064

Soron kívül csak a heveny rosszullétes ese-
tet fogadjuk. Kérjük, hogy az előjegyzett 
időpontra pontosan érkezzen! Sem az 
előjegyzett időpont előtt, sem utána nem 
tudjuk fogadni. Rendelési időn kívül recept 
és beutaló írás, időpontkérés nincs. Recep-
tet csak elektronikusan írunk. Receptet, 
beutalót vagy igazolást kérni elsősorban 
e-mailen, vagy a vezetékes telefonon lehet. 
Személyesen, valamint az orvosi mobilon 
ilyen kéréseket nem fogadunk.

A rendelők email címei: 
1rendelokornye@gmail.com

szentrokuskornye@gmail.com

Az előzetesen egyeztetett beutalót, iga-
zolást és a táppénzes papírt legalább 1 
munkanappal a kérés után, kizárólag a 
rendelés első fél órájában adjuk ki. A ko-
rábban elrendelt vizsgálatok eredményeit 
a rendelés alatt időpontra előjegyezve 
telefonos konzultáció keretében értékeljük. 
Leleteket konzultáció nélkül nem értéke-
lünk, és nem töltjük le az EESZT-ből.

A rendelési idő szakaszai:

    • 0-30 perc dokumentumok kiadása
    • 30 perctől a rendelési idő  

első feléig: előzetesen egyeztetett  
kontrollok, jogosítvány stb.

    • rendelési idő második fele:  
aznapi előjegyzések

A betegellátás helye jogszabálynak meg-
felelően a háziorvosi rendelő. Lakcímen 
csak orvosszakmai szempontból indokolt 
esetben látunk el beteget. Kényelmi szem-
pontból lakcímen betegellátásra nincsen 
mód! Az aktuális járványügyi szabályok 
betartása mindenki számára kötelező.

A megnövekedett telefonos forgalom és 
a betegellátás rendje miatt szíves türelmü-
ket kérjük, hosszabb tárcsázás (legalább 
8-10 tárcsahang) és esetleg többszöri 
próbálkozás szükséges lehet. Az orvosi 
mobilokon rendelési időben csak előze-
tesen egyeztetett telefonos konzultációs 
hívásokat tudjuk fogadni.

Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter
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Adjatok időt a világ megismerésére!
Utolsó alkalommal szólalt meg június 15-
én a csengőszó a 47 végzős diák számára 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Művészeti Iskolában. A ballagó fiatalok 
Sárosiné Rácz Gabriella és Viskovics 
Andrea osztályfőnökökkel utoljára sétál-
ták körbe a virágoktól pompázó folyo-
sókat, termeket. Mosolyogva, könnyezve 
búcsúztak általános iskolás éveiktől, 
pedagógusaiktól, társaiktól, barátaiktól. 
A végzősök – folytatva a tavaly elindított 
hagyományt – pár nappal korábban egy-
egy fát ültettek el a Tatabánya irányába 
vezető kerékpárút mentén, ahol a fasor a 
Kisfaludy nevet viseli. 

M a számotokra véget érnek az 
általános iskolás évek. A követ-
kező tanévben mindannyian új 

közösségbe kerültök, melyet nagyon vártok 
ugyan, de egy kis félelem is lehet bennetek. 
Kívánom Nektek, hogy új közösségetek is 
hasonlóan jó legyen, de amit most ma-
gatok mögött hagytok, sose felejtsétek el! 
Vannak köztetek, akik nagyon szeretnék 
az időt siettetni, s felnőtt életet élni. De ne 
rohanjatok! Az élet megvár! Vigyázzatok fi-
atalságotokra, szépségetekre, adjatok időt 
saját magatok és a világ megismerésére! 
– fogalmazott beszédében Horti Károlyné, 
aki a diákoktól azt kérte, hogy gondolja-
nak a szüleikre, akik segítették, biztatták, 
bátorították őket. Kevesebb szebb ajándék 
lehet egy családnak, mint látni felnőni gyer-
mekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és 
tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigor, 
odaadás nem volt hiábavaló, megérte! – 
hangzott el az igazgatóhelyettestől.

Az intézményben minden tanév végén, 
ballagáskor jutalmazzák azokat a 8. osztá-
lyos tanulókat, akik tanulmányi munkájuk-
ban, illetve a sportban kiemelkedő ered-
ményeket értek el. Az iskola egyik rangos 
elismerésében, a Kisfaludy díjban Riezing 
Csongor részesült. Csongor 8 éven át kitűnő 
tanuló volt. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
felső tagozaton német nyelvből, biológiából 
és informatikából. Az iskolát gyakran képvi-
selte kiváló eredménnyel történelem, infor-
matika és német tanulmányi versenyeken. 
Tagja volt a megyei döntőbe jutott Vigyázz, 
kész, pénz pénzügyi verseny csapatának is. 
Országos madarász verseny jutalmazottja-
ként 1 hetes táborban vett részt. Kiemelkedő 
eredményei ellenére is megmaradt ugyan-
annak a kedves, segítőkész fiatalembernek, 
akinek kisgyermekként megismerhették a 
pedagógusok. Tudását osztálytársai is elis-
merik, felnéznek rá. Szívesen segíti társait. Az 
osztályközösség aktív tagja.

A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésben 
Borbély Sándor részesült, aki hetedikben 
érkezett az iskolába. Hamar beilleszkedett 
az osztályba, magatartása és szorgalma 
példamutató.  Tanulmányi eredménye 
kitűnő, biológia, kémia, informatika és 
testnevelés tárgyakból tantárgyi kitűnő sze-
repel a bizonyítványában. Elkötelezett spor-

toló: az U15-ös Vízilabda Válogatott tagja.  
A ballagás időpontjában Montenegróban, 
egy nemzetközi vízilabda tornán vett részt, 
amely része a 6 hetes EB-re való felkészü-
lésnek, ezért a díjat édesanyja, Borbélyné 
Grebely Éva vette át.

Az iskola Művészeti díját egy sokoldalú 
„művészpalánta”, Végh Viktória érdemelte 
ki. Ő óvodás kora óta aktív tagja a néptánc 
tanszaknak, a helyi rendezvények állandó 
szereplője. Az osztály közösségének szíve-
lelke, motorja, szervezője, irányítója. Tagja 
a Kadarka színjátszó csoportnak is.

Nevelőtestületi dicséretben részesült 
Köpe Adrienn, akinek a tanulmányi ered-
ménye nyolc éve kitűnő, tantárgyi kitűnőt 
7 tárgyból szerzett. Magatartása és szor-
galma is példamutató, feladatait mindig 
határidőre és kifogástalan minőségben 
készíti el. Kedves személyiség, társaival 
együttműködő, szívesen dolgozik a közös-
ségért. A hátrányosabb helyzetű társait 
pártfogolja. Szabadidejében rendszeresen 
sportol.

Szintén nevelőtestületi dicséretet vehetett 
át Köpe András, akinek kitűnő a tanulmányi 
eredménye, tantárgyi kitűnőt 6 tantárgyból 
szerzett. A történelem csapatversenyeken 
eredményesen képviselte az iskolát, ma-
gatartása és szorgalma példamutató. Sza-
badidejében szívesen olvas, rendszeresen 
sportol, teniszezik. Társaival együttműködő, 
igen aktív a közösségi munkában. 

Salamon Zsuzsanna 2 éve csatlakozott 
az iskolához, mégis kiérdemelte a neve-
lőtestületi dicséretet. Kitűnő tanulmányi 
eredménnyel büszkélkedhet, angol nyelv, 
kémia és ének-zene tantárgyakból megér-
demelten kapott kitűnő minősítést. Példa-
mutató magatartásával, személyiségével, 
segítőkészségével, közösségi munkájával 
emelkedik ki társai közül.

Az intézményben idén megalapították 
„Az Évfolyam Tanulója Díjat”, melyet a 
végzősök közül Köpe Adrienn vehetett át.

Jutalomban részesült példamutató 
magatartásáért, jeles tanulmányi eredmé-

nyéért, közösségi munkájáért Pulai Boglárka 
Andrea, példamutató magatartásáért, 
jó tanulmányi eredményéért, közösségi 
munkájáért Grega Nikoletta, Horváth Kris-
tóf, Matics Gergely Zoltán, példamutató 
szorgalmáért és az Olvasni jó! versenyen 
való eredményes szerepléséért Troll Viktó-
ria Ágnes, a Lego-robot szakkörön nyújtott 
lelkes, kitartó munkájáért Matics Gergely 
Zoltán és Riezing Csongor, 8 éven át tartó 
közösségi munkájáért Skrinyár Zsófia, a 
néptánc tanszakon végzett kiemelkedő 
munkájáért Lelkes Petra.

Több éves kitartó csapatmunkájáért és 
kiemelkedő teljesítményéért a Környe SE 
vezetője dicséretben részesítette Balas-
kó Patrikot és Kohl Dánielt, az egyesület 
labdarúgóedzője pedig kiemelkedő 
teljesítményéért, a bajnokságban elért jó 
helyezéséért Nagy Miksa Tamást.

Az AIRNERGY FC női futballcsapatban 
elért eredményekért, az osztályközösségért 
végzett munkájáért Horváth Leonetta, 
Horthy Ákos 8 éve tartó kiváló sportteljesít-
ményéért, közösségi munkájáért vehetett 
át elismerést. Ákos az iskolában töltött évei 
alatt lépésről lépésre érte el a párszáz 
méteres távoktól a 30 kilométer feletti ver-
senyeken való részvételt. Eredményesen 
szerepelt az iskolai atlétikai versenyeken, 
számos nemzetközi és hazai, többnyire 
felnőtteknek hirdetett akadály- és futó-
versenyeken. Többször is dobogós helyen 
végzett. A futás mellett ebben a tanévben 
egyesületi keretek között kézilabdázott is. 

A szülői közösségben nyolc éven át 
végzett áldozatos munkája elismeréseként 
Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség 
elnöke Sabjánné Menyhárt Piroskának, 
Csánki Krisztinának, Balaskóné Becker 
Anikónak, Skrinyárné Varga Melindának, 
Vadas Renátának, Wiszt Mártának és 
Matics Olivérnek nyújtott át emléklapot és 
a köszönet virágait.

 A két ballagó osztály csoportképe  
a következő oldalon.

Amigurumi: szerelem első látásra
2016-ban „szembejött velem” egy kis 
elefánt. Beleszerettem, és azonnal meg-
horgoltam. Azóta mindent meghorgolok, 
ami megtetszik. Szerintem függő lettem. 
Mindig van egy következő projekt, amit 
meg kell csinálni – így vall az amigurumi 
imádatáról Csóra Jánosné, akinek az 
alkotásaiból gyereknap alkalmából nyílt 
kiállítás a Kisfaludy Mihály Általános Isko-
lában. A tárlat megálmodója, Maticsné 
Szabó-Kovács Ágnes egyben játékra is 
hívta a gyerekeket: a gyönyörködés mel-
lett alaposan véssék a fejükbe a majd-
nem 80 amigurumi figurát, később pedig 
írják le, hogy milyen állatokat láttak.

A z amigurumi egy japán technika, 
a szó horgolt, illetve kötött játékot 
jelent. 2003-ban kezdte vonzani 

rajongóit, népszerűsége azóta is töretlen. 
Leginkább állatokat készítenek ezzel a 
technikával, de más bábuk, tárgyak meg-
alkotásához is kedvelt módszer. Az eredeti 
japán figurák aránytalanul nagy fejjel és 
bájos arccal rendelkeznek, de az egyre 
szélesebb körű terjedésnek köszönhetően 
ez már nem számít alapkövetelmény-

nek. Csóra János-
nénak 2016 óta 
rengeteg fonala, 
mintája gyűlt ösz-
sze, ez utóbbinak 
egy részét terve-
zőktől vásárolta, 
de mára olyan 
szintre fejlesztette 
a tudását, hogy 
fotóról, minta nél-
kül bármit meg-
ho rgo l .  E z t  az 
amigurumi tech-
nika elsajátítása 
tet te lehetővé, 
amely – szerinte – egyszerű: körkörösen kell 
horgolni, szaporítani és fogyasztani… és ki-
alakul a figura. A kiállításra a családtagok-
tól, barátnőktől, közelben élőktől gyűjtötte 
be az alkotásait, melyek száma jelentősen 
meghaladja a tárlaton bemutatott nyolc-
vanat, hiszen nagyon sok talált új otthonra 
távolabb, no meg az unokájánál, melyeket 
még pár napra sem volt szíve kölcsönkérni. 
A ma már nyugdíjas pedagógus az utolsó 
osztályát a kézimunka szakkör keretében 

megtanította amigurumizni, amit rendkí-
vül élveztek a gyerekek, és számára az a 
legmeghatóbb, hogy az egyik anyuka a 
mai napig elküldi neki a kislánya munkáiról 
készített képeket. 

Nyuszi, láma, szamár, kacsa, oroszlán, 
béka, delfin, rénszarvas, bárány, tehén, kis-
csibe, csiga, liba, bagoly – csupán néhány 
példa a kiállításon bemutatott állatfigurák 
közül, ezekből kellett a tárlat megtekintése 
után minél több nevét papírra vetniük a 
diákoknak. A gyerekek lelkesedését növelte, 
hogy a legügyesebbekre cerbona szelet és 
toll mellett amigurumi is várt. Egy, a japán 
technikával készült figurát vehetett át végül 
a másodikos Szabó Emma, aki 23 állatot 
sorolt fel kisebb hibákkal, valamint az elsős 
Tóth-Fazekas Boglárka, aki igaz, hogy 18-at, vi-
szont mindet helyesen. Az alsósoknál további 
nyertesnek bizonyult Iván Eszter, Lipót Csenge, 
Tanácsi Nóra, Nagy Ivett és Vona Viktória. 

A felsős nevezők átlagosan 20-25 állat-
nevet soroltak fel. A legtöbb jót az ötödikes 
Bukta Viktória, aki ezzel a lámát nyerte el, 
valamint amigurumi kulcstartót két nyol-
cadikos, Pethő Hanna és Troll Viktória, míg 
cerbonát és tollat az ötödikes Tóth Anita, 
Giczi Laura, Fekete Dorina.
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