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Dr. Szegeczky Zsófia nyílt levele a környei szülőkhöz                         
Kedves környei  

édesanyák, édesapák!

Néhány gondolatot szeretnék megosztani 
a gyermekek szokványos megbetege-
déseivel kapcsolatban. Ezt azért teszem, 
mert a gyerekek egészsége, betegség 
esetén gyógyulása érdekében a szülők és 
az orvos között szoros együttműködésre, 
egyetértésre, bizalomra nagy szükség 
van. Az orvos a szakmai tudását adja, de 
a gyermekeket a szülő ápolja, a javasolt 
gyógyszereket ő adja be, a tüneteket 
ő észleli folyamatosan, percről-percre.  
A bizalmatlanság csak tévedéseket, hibá-
kat eredményez.

A gyermekek megbetegedéseinek 
nagy része légúti és gyomor-
bélrendszeri hurutos betegség. 

A kórokozók ezekben a betegségekben 

vírusok, vagy baktériumok lehetnek. A ví-
rusos megbetegedések jóval gyakoribbak, 
mint a baktérium által okozott betegségek. 
Vírusfertőzés esetén a betegség többnyire 
magától gyógyul, az immunrendszerünk 
győzi le azt. Ilyenkor „csak”  időre és a  
tüneteket enyhítő kezelésre ( pl. lázcsilla-
pító, hurutoldó) van szükség. A betegség 
lefolyását gyorsíthatja pl. a torokfertőtlenítő 
vagy  probiotikum adása. A vírusokat az 
antibiotikum nem öli meg, a vírusos beteg-
ség lefolyását nem enyhíti, az időtartamát 
nem rövidíti le. 

Az enyhe vírusfertőzések többnyire 4-5 
nap alatt lezajlanak. A teljes gyógyulás 
időpontját azonban az orvos sem tudja 
mindig pontosan „megjósolni”, hiszen ez 
számos tényezőtől (pl. a kórokozók fajtájtól, 
számától, erősségétől, a beteg immunrend-
szerének aktuális állapotától, az esetleges 
felülfertőződéstől stb.) függ. Ezért kérem a 
szülőket, ha úgy látják, hogy gyermekük 

nem gyógyult meg néhány nap alatt, akkor 
hozzák vizsgálatra, illetve kontrollvizsgá-
latra. Az ismételt vizsgálatok egyáltalán 
nem feleslegesek, hiszen ahogy a szülő, 
vagy beteg által észlelt panaszok, tünetek 
változnak, úgy az orvos által vizsgálattal 
észlelhető elváltozások is változnak  az idő 
múlásával. 

Az antibiotikum a baktériumokra ható 
gyógyszer, a baktériumot öli meg, vagy 
szaporodását gátolja. Baktérium által 
okozot t betegségekben van szükség 
antibiotikum adására (kivéve az enyhe 
megbetegedéseket, amikor szintén az 
immunrendszer győzi le a kórokozót). Szük-
ség van antibiotikum adására súlyosabb 
bakteriális megbetegedésekben, többek 
között pl. baktérium által okozott közép-
fülgyulladás, tüdőgyulladás, tüszős man-
dulagyulladás, vesemedencegyulladás 
esetén.

Községünk véradóit köszöntötték
Tizennyolc jubiláló, köztük két 60-szoros 
véradót is köszöntöttek községünkben 
május 16-án, a Vöröskereszt helyi szer-
vezetének ünnepségén, melyet Mak-
lári Éva, a tatabányai alapszervezet 
területi vezetője is megtisztelt jelenlétével.  
A Művelődési Házban, a Nemzetközi Vö-
röskereszt Világnapja alkalmából rende-
zett ünnepség kezdetén a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde Nyuszi csoportja ajándékozta 
meg Anyák napi összeállításával a jelen-
lévőket, hiszen hazánkban 1925-ben épp 
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet a májusi Mária-tisztelet 
hagyományaival összekapcsolva. 

K ésőbb Eisenbart Győzőné, a házigaz-
dák elnöke elevenítette fel a nem-
zetközi szervezet 1863-as megalapí-

tásának előzményeit, valamint a Magyar 
Vöröskereszt majdnem 140 esztendővel 
ezelőtt megfogalmazott célkitűzéseit, az az-
óta elért eredményeket. Az elnök a felada-
tok közül a véradások szervezését emelte 
ki, amely Környén Kissné Ágoston Évának 
köszönhetően évek óta nagyon sikeres. 

Örömteli tényként 
elhangzott, hogy a 
visszatérő donorok 
mellet t folyamato-
san érkeznek első-
alkalmas véradók is, 
az önzetlenül nyúj-
tot t segítségért az 
elnök Náhóczki Já-
nos soraival mondott 
valamennyi környei 
önkéntes véradó 
számára köszönetet: 
. . .magadnak légy 
hálás, hogy segítet-
tél élni, reménytele-
neknek életet remél-
ni. Nem lettél ünnepelt, magam is belátom, 
de új életet adtál, s ember vagy barátom!

Az eseményen mégis ünnepeltté váltak 
a donorok, bár a jubilálók közül sajnos 
többen nem vettek részt a programon. 
A legtöbbször, hatvan alkalommal Faze-
kasné Csicsák Irma és Kolozsvári József 
nyújtotta karját, félszázszoros véradásáért 
Májer Tamást és Tremmel Józsefet, negy-

venszeres jubilálóként Kerecsényi Antalt 
és Takács Ferencet köszöntötte Kissné 
Ágoston Éva. 30-szor adott vért Baknák 
József, Simon József és Zajácz Jánosné, 
25 alkalommal Sztancsik Zsolt, 20 -szor 
Csákiné Brenner Mária, Czirkosné Lendvai 
Zsuzsanna, Oláh Ferenc, Vanya Balázs és 
Végh Dezső, tízszer Andor Ildikó, Kiss László 
és Nagyné Polgár Judit.
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Dr. Szegeczky Zsófia nyílt levele  
a környei szülőkhöz
…folytatás az első oldalról

A baktériumok jelenléte a szervezetünkben 
azonban nem egyenlő a betegséggel.  
A torokban, orrban, bőrön, belekben élnek 
baktériumok, melyek betegséget nem 
okoznak, a normál baktériumflóra részei. 
Ezen kívül még kórokozó baktériumok is 
jelen lehetnek a nyálkahártyáinkon anél-
kül, hogy betegséget okoznának, mivel 
az immunrendszerünk véd a betegség 
kialakulása ellen.

Fordítva is igaz, hogy egy betegség, vagy 
tünet nem egyenlő baktérium jelenlétével. 
Pl. köhögést okozhat vírusbetegség, vagy 
annak lezajlása után a károsodott légúti 
nyálkahártya irritációja, allergia, asthma, 
passzív dohányzás is. 

 Az immunrendszerünk a lezajlott, át-
vészelt betegségek, illetve a védőoltások 
által válik erőssé, edzetté, ellenállóvá a kór-
okozók ellen.  Az újszülött immunrendszere 

még „nem ismeri” a kórokozókat, nem tud 
azonnal védekezni ellenük.  Ahogy életünk 
során egyre több kórokozóval találkozunk, 
úgy válik az immunrendszerünk ellenállóvá, 
erőssé. Ezért van az, hogy a közösséget kez-
dő kisgyermekek, bölcsődések, óvodások 
még gyakran betegszenek meg, de az idő 
múlásával ezek a szokványos légúti, vagy 
gyomor-bélrendszeri megbetegedések 
egyre ritkábbá válnak.

Az indokolatlan antibiotikum-keze-
lésnek több veszélye, hátulütője is van. 
Egyrészt, mivel az antibiotikum nem csak 
a kórokozó baktériumra hat, hanem a nor-
mál baktérium-flórára is, azt elpusztítva 
hasmenést, hasfájást, gombás megbe-
tegedéseket eredményezhet. Másrészt, 
ha minden enyhe megbetegedésre az 
első tünetek jelentkezésekor azonnal an-
tibiotikumot adunk, az immunrendszerünk 
nem tud dolgozni, így nem válik erőssé, 
ellenállóvá. Ha az immunrendszerünk a 
kórokozók ellen nem dolgozik, a műkö-
dése eltolódhat olyan irányba, amely 

allergiás betegségeket eredményezhet. 
Az felesleges antibiotikum-kezelés leg-
nagyobb veszélye azonban az, hogy a 
baktériumok, amikor antibiotikummal 
találkoznak, olyan mechanizmusokat 
fejlesztenek ki és adnak át egymásnak, 
amelyek által ellenállóvá, rezisztenssé 
válnak az antibiotikumokkal szemben. 
Korunkban ez az antibiotikum-reziszten-
cia igen nagy ütemben terjed a bak-
tériumok között. Ez azt eredményezheti, 
hogy néhány évtized múlva nem fogunk 
rendelkezni hatásos antibiotikumokkal. 

Köszönöm, hogy időt szántak a fentiek 
elolvasására, amely egyébként nem csak 
az én véleményem, hanem korunk orvos-
tudományának álláspontja, szemlélete. 
Szeretném munkámat továbbra is szakmai 
tudásomnak megfelelően végezni, annak 
érdekében, hogy a praxisomban felnö-
vekvő gyermekek egészséges felnőttekké 
váljanak. 

 Dr. Szegeczky Zsófia                                                                                  
házi gyermekorvos 

Az eső ellenére sem lehet ok panaszra
Januárban az előző évhez mérten kicsivel kevesebben vettek részt a Kör-
nyén szervezett véradáson, ám a szervezők már akkor és azóta is folyama-
tosan jelzik: a részvétel mindig is meglehetősen kiszámíthatatlan volt. Előfor-
dul, hogy a rossz idő tartja távol a donorokat, s volt olyan áprilisi véradás, 
amikor épp a kedvező időjárás miatt választották többen a kerti munkát. 

A z április 28-ai részvétel végül átlagosnak bizonyult, hiszen az esős 
és szeles időjárás ellenére az öt óra alatt 52 véradó nyújtotta karját, 
falatozott a szokásosan ízletes vendéglátásból, s vehette át a Ma-

gyar Vöröskereszt extra ajándékát, egy-egy 10 000 forint értékű, utazásra 
fordítható vásárlási utalványt a Művelődési Házban. Az áprilisi részvétel öttel 
haladta meg a januárit, s örömteli, hogy három első alkalmas véradót is 
köszönhetett Kissné Ágoston Éva véradófelelős és Andor Ildikó titkár Szemeti 
Dóra, Németh Zsófia és Libényi Dávid személyében. A rendszeres véradókat 
és azokat is, akik az elsőalkalmas donorok példájából merítenek „erőt”, idén 
még két alkalommal várja a Vöröskereszt a környei Művelődési Házban: 
július 27-én és október 26-án 12.30 és 17.30 között.

Tavaszköszöntő dalos találkozó
Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt 
benneteket, hanem azt, ami összeköt - 
Szent Pál apostol gondolatával nyitotta 
meg Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke a Német 
Nemzetiségi Dalkörrel közösen szervezett 
Tavaszköszöntő dalos találkozót április 
22-én a Művelődési Házban, majd hozzá-
tette, hogy a házigazdák települése is így 
gondolkodik.

A boldogságunk kulcsa a saját 
kezünkben van, gondolataink-
ban és tet teinkben gyökerezik. 

Mindenkinek hozzá kell tennie valamit 
képességei és tudása szerint az egyéni és 
közös boldogulásunkhoz. És úgy érzem, 
mindenki hozzá is teszi a magáét nem 
csekély mértékben. Ám ahhoz, hogy az a 
bizonyos kulcs ne csak nyissa, de ki is tárja 
előttünk a boldogság kapuját, más is szük-
séges. Meg kell őriznünk a gyökereinket, a 
hagyományainkat, az anyanyelvünket, a 
kultúránkat, az irodalmunkat, hiszen ezáltal 
az önazonosságunk válik láthatóvá – fogal-
mazott, köszönetét fejezve ki valamennyi 
jelenlévő számára, hogy a hagyományőr-
zés szép példájával járnak élen.

Ezt igazolta az elsőként színre lépő Kör-
nyei Hagyományőrző Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport is, akik szereplése minden 
rendezvény üde színfoltja és elragadta-
tott mosolyt csal az arcokra. Ők jelentik 
a jövőt, a folytatást, s a reményt, hogy a 
falubeli hagyományőrzők törekvései nem 
hiábavalóak.

A program során a folytatásban másfél 
órán keresztül szóltak az énekek, sváb 
dalok a közelebbről, távolabbról érkező 
vendégek előadásában. A jó szomszédra 
mindig lehet számítani – hangzott el a 
Kecskédi Német Nemzetiségi Dalárda 

műsora előt t, amely CD-n is bármikor 
meghallgatható, hiszen az énekkar 5 éve 
Karsai Klára művésznő szakmai segítsé-
gével elkészített és kiadott egyet. A több 
mint négy évtizedes múltra visszatekintő 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 
előadásával ízelítőt adott abból, hogy 
a Kórusok országos minősítőjén méltán 
nyertek el eddig két ezüst, 2013-ban pedig 
Kiemelt Arany fokozatú minősítést. A pusz-
tavámiak a hagyományápolás generáci-
ókat összekötő erejét is példázták, hiszen 
tagjaik között a legidősebb 80 esztendős, 
a legfiatalabb pedig a harmincas évei-
ben jár. Lassan fél évszázados gyökerek-
kel dicsekedhetnek a taksonyi vendégek 
is, hiszen a ma már vegyeskórus alapjait 
1968-ban férfiak tették le, majd 1971-ben 
megalakult a női kórus is. Repertoárjuk-
ban a magyarországi német népdalok 
mellett világi és templomi kórusművek 
is szerepelnek. A taksonyi női kórus négy 
népdallal ajándékozta meg a környei 
rendezvény résztvevőit, a férfiakkal kie-
gészülve pedig egy dalkoszorút nyújtottak 

át Kreisz László, a Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa (Landesrat) elnökének harmonika 
kíséretében.   

A program színpadi részét a Goór Jó-
zsefné karnagy vezette, 1993-ban alakult 
házigazdák zárták, akik annak idején a régi 
környei dalok megőrzését, a német nemze-
tiségi hagyományok ápolását és tovább-
adását tűzték ki célul. Tevékenységüket a 
környei önkormányzat képviselő-testülete 
az eltelt években a Közművelődési Díj és a 
Partnerkapcsolatok Díja kitüntető címekkel 
ismerte el, a dalköri minősítéseken kétszer 
ezüst, négyszer arany, 2016-ban kiváló 
fokozatot értek el.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe és a Német Nemzetiségi Dalkör 
hagyományosan ízletes vendéglátással 
fejezte ki köszönetét valamennyi fellépő 
számára a részvételért, a felcsendülő 
víg, vagy éppen szomorkásabb dalo-
kért, s egyáltalán nem utolsó sorban a 
mindannyiukat összekötő hagyomány-
ápolásért és a baráti szálakért. 

Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája,  
koporsód fedele...

Hagyományosan a legkisebbek köszöntöt-
ték ünnepi műsorral a Föld Napját április 
21-én a Művelődési Házban, ahol a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde Ficánka csoportja és 
az általános iskola 3.b osztálya mutatta be 
ünnepi műsorát. A megjelenteket Pákozdi 
Ferenc alpolgármester, a Környe-zetünk 
Jövőjéért Alapítvány elnöke köszöntötte, 
elsőként örömét fejezve ki, hogy jó érzés 
évről-évre új arcokat látni a felnőttek 
között.

A 27 éves magyarországi Föld Napja 
mozgalomhoz Környe a kezdetek-
kor csatlakozott, így községünk-

ben is már 27 éve hívják fel a figyelmet 
ezen a napon is a környezet védelmére. 
Bár sokat tettünk az elmúlt évtizedekben 
környezetünk fontosságának tudatosítá-
sa érdekében, de nem eleget. Már van 
szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk 
környezetbarát termékeket, körbeért két 
tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, 
napkollektorok segítik az energiaellátást, 
de még mindig sok a felesleges fogyasztás, 
a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, 
az energiapazarlás, általában a természet 
szolgáltatásainak túlhasználata. Mindezek 
következményeként pedig nő az üvegház-
hatású gázok kibocsátása, ami növeli az 
éghajlatváltozás veszélyét – hangzott el 
Pákozdi Ferenctől, kiemelve, hogy ezeket 
az elveket szem előtt tartja a település is, 
hiszen folyamatosan fejlesztik a parko-
kat, zöldterületeket: az idei esztendőben 
például a fásítás során 33 lombos fát és 
520 cserjét ültettek el és az önkormányzat 
munkatársai folyamatosan összegyűjtik a 
bekötő utak mentén és a közterületeken 
az eldobált szemetet.

A köszöntőt követően a gyerekek, azon 
korosztály ünnepi műsora következett, akik 
már környezettudatos szemléletben nevel-

kednek, s a remények szerint a környezetü-
ket óvó felnőttekké is válnak. A Ficánka cso-
port apróságai bájos kis békákká változva 
ropták a táncukat, majd verses ígéretet 
tettek arra, hogy vigyáznak a madárra az 
égben, cseppkőre a mélyben.

Gondek Katalin harmadikos diákjai 
újrahasznosított kellékeikkel, díszletükkel 
is jelezték, ők valóban óvják környezetü-
ket. A gyerekek legkedvesebb állataikról 
gyűjtöttek össze érdekességeket, melyek 
egy része – láthatóan – bizony még a 
jelenlévő anyukák, apukák, nagyszülők 
számára is meglepőnek, gyakran mo-
solyra fakasztónak bizonyult. Ön például 
tudta, hogy mi a közös a tengerimalac-
ban és az emberben? Az, hogy egyikük 
sem képes a C-vitamin előállítására. S 
azt tudta, hogy a tengerimalac kellő tü-
relemmel megtanítható bizonyos szavak, 
mondatok megértésére? S hogy a tigris 
nem merészkedik 2000-2500 méternél 
magasabbra, képes egyszerre 35-40 kiló 
húst megenni, s egyetlen nap alatt 35-40 

kilométert megtenni? S azt tudta, hogy a 
kék bálna súlya felér 55 vízilóéval, s akár 
félszáz ember is elfér a szájában? Nos, ez 
is kiderült a Föld Napja alkalmából tartott 
ünnepségen, s a kék bálnát kedvelő kisfiú 
azért mindenkit megnyugtatott: nem kell 
félni, mert a világ legnagyobb állata nem 
húsevő...

A gyerekek műsoruk zárásaként „ko-
molyra fordítva” a szót, Fekete István gon-
dolatait tolmácsolták, aki így fogalmazta 
meg az Erdő sóhaját: Vándor, ki elhaladsz 
mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok 
tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon, 
én vagyok tornácod barátságos fedele, 
amelynek árnyékába menekülsz a tűző 
nap elől és gyümölcsöm oltja szomjúságo-
dat. Én vagyok a gerenda, mely házadat 
tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok 
az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amely-
ből csónakodat építed. Én vagyok házad 
ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. Ván-
dor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg a 
kérésemet: Ne bánts! 
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Főzőműsor, tűzoltás, túszmentés, lövöldözés  
a tóparton

Az egyre szikrázóbbá váló napsütés és a 
színes programkínálat megtette a hatását, 
hiszen ha egy tópartra lehet azt a kifeje-
zést használni, hogy zsúfolásig megtelt, 
akkor bizony idén ezt tapasztalhatták a 
környei Családi Majálisra érkezők. A test-
vértelepülésről, Tardoskeddről hagyomá-
nyosan szép számmal teszik tiszteletüket, 
idén pedig közeli városokból is többen 
„bekopogtattak” Környére, s ízlelték meg 
a Majális hangulatát, amely már a reggeli 
órákban jelezte: jókedvben, vidámság-
ban, poénokban nem lesz hiány...

A „megmozgatós” programok sorát 
ezúttal is a vitalitásnövelő tai chi 
nyitotta Kissné Ágoston Éva veze-

tésével, bár a komplex mozgásforma részt-
vevőinek egyáltalán nem volt túl könnyű 
dolguk, hiszen a közös tai chi kezdetén már 
a bográcsokban rotyogtak az ételek, sültek 
a húsok a rácsokon, tárcsákon, egyszóval 
az egész partot belengték az illatok. 

Valószínű, hogy picit kevesebb életener-
giával érkeztek a felnőttek a tó partjára, 
hiszen a hagyományos családi megmoz-
gatás hívószavára csupán négy csapat 
jelentkezet t, ők viszont becsület tel és 
hatalmas elánnal teljesítették a Gubicza 
István által megálmodott és kivitelezett 
feladatokat, amik bizony bőven adtak 
lehetőséget a „csetlésre, botlásra” is. Az 
ügyességi megmérettetés során az első 
hat feladatot maximális pontszámmal 
zárta a négy fiatal fiú alkotta, „Kalózok” 
elnevezésű formáció, míg a többiek oly-
kor „botlottak”... A srácok az elérhető 44 
pontból végül 39-et gyűjtöttek be, azaz 
jócskán elhúztak a 32 ponttal második 
helyen végző Villámoktól és a 22 ponttal 
harmadikként záró Vértesi Betyároktól, 
valamint a 16 pontos Kékektől.

Természetesen nem maradt sokáig üre-
sen a családi sportvetélkedő területe sem 
az eredményhirdetést követően, hiszen a 

faluban első alkalommal mutatkozott be 
és aratott kicsik, nagyok körében egyaránt 
hatalmas sikert a Csir-Biri Játéktár nagymé-
retű fajátékaival: célba dobó táblákkal, 
karikadobálókkal, sajtfalakkal, asztali, és 
mindenféle ügyességi játékokkal. 

Bár a nap legfőbb attrakciója feltehetően 
hétfőn is a főzőverseny volt, a Környei Polgár-
őr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tata-
bányai Polgári Védelmi és Kutató-Mentő 
Egyesület közös bemutatója, valamint a 
rendőrségi kutyás bemutató méltán von-
zotta el a bográcsok mellől a gyerekeket, 
felnőtteket. A tűzoltási bemutató során az 
égő textília, monitor, fa mellett „stílszerűen” 
az általában konyhákban keletkező, úgyne-
vezett lábastüzet is oltottak a szakemberek, 
s ízelítőt adtak abból, hogy milyen ellenha-
tást érünk el, ha laikusként vízzel igyekszünk 
megszüntetni az olaj lángolását... 

Fegyelmező gyakorlat, elfogás, túsz-
mentés tóból kiúszó kutyás rajtaütéssel 
és tűzpárbaj is szerepelt a Tatabányai 
Rendőrkapitányság látványos, izgalmak-

ban bővelkedő repertoárjában. A PFOTE 
Sportkutya Egyesület képviseletében a 
világbajnoki válogatott Bagi Csilla Arany-
koszorús kutyakiképző és kutyája, Hartvig, 
valamint a kutyavezető járőrök, Holové 
Vivien, Józsa Adrián és Takács Krisztián, 
no meg kutyáik, Nexus, Pál és Szipirtyó a 
rendőri intézkedésekből merített, szó szerint 
lebilincselő helyzeteket idézett. Egy igen 
merész önként jelentkező a csibész bundá-
ját magára öltve abba is belekóstolhatott, 
hogy bármennyire is tűnik vastagnak a 
viselet, azért kellemesnek semmiképp sem 
mondható, amikor ráharap a rendőrkutya...

Mindeközben nem kis feladatot telje-
sített a főzőverseny zsűrijeként Végertné 
Nedermann Éva, Fenekes Károly, Rácz 
Gábor és Tiba Sándor, hiszen a megmé-
rettetésre 35-en neveztek, s több olyan 
csapat is volt, akik két étellel. A majdnem 
másfél órás gasztrotúra során az ítészek 
nem csupán kóstoltak, Fenekes Károly, a 
Matusz-Vad Zrt. területi menedzsere töb-
büket az ízlelést követően tanáccsal látta 
el, amit az egyik hölgy széles mosollyal így 
fogadott: nagyon köszönöm, olyan, mintha 
egy főzőműsorban lennénk...

A zsűri összességében elégedet ten 
állapította meg, hogy a mezőny nagyon 
kreatívnak bizonyult, a „biztonsági főzés” 
helyett sokkal többen választottak ínyenc-
séget, s olyan étel elkészítését, amely igen 
nehézkes szabadtéri körülmények között. 
Az értékelésnél további jó tanácsként az is 
elhangzott, hogy ha már különlegessége-
ket vonultattak fel, akkor picivel bánhattak 
volna merészebben a fűszerekkel.  

A főzőverseny színvonalát és a zsűri 
valóban nehéz dolgát jelzi, hogy a dobo-
gós helyezések mellett kilenc különdíjjal 
is jutalmaztak az eredményhirdetéskor. 
A határon túlról érkező Lanba Vendéglő 
bizonyult a legösszetartóbb csapatnak, a 
környebányaiak a főzés, étkezés hangulatát 
citeramuzsikával, énekszóval emelték, a 

„Fejjel magasb  
mindenkinél”

A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár támogatásával 
a Leányvári Községi Könyvtár, valamint a Leányvári Erdély Jenő 
Általános iskola közösen, Szent László trónra lépésének kilenc-

száznegyvenedik, szentté avatásának nyolcszázhuszonötödik évfordulója 
alkalmából „Fejjel magasb mindeneknél” címmel történelemversenyt 
hirdetett. A verseny témája a középkori magyar történelem Szent István 
trónra lépésétől az Árpád-ház kihalásáig tartó korszakot ölelte fel. A ver-
seny két fordulóból állt. Az első, levelezős forduló sikeres teljesítése után 
került be a megyei döntőbe iskolánk „Vértes lovagjai” nevű csapata.  
A döntőben tíz csapat mérte össze tudását, amelyen tanulóink az előkelő 
harmadik helyezést érték el. Csapattagok: Kun Orsolya, Varga Ádám 
és Szabó Zsolt László 6. a osztályos tanulók. A gyerekek felkészülését 
Hajmáné Kalocsai Éva tanítónő és Magyarits Katalin történelemszakos 
tanár segítette.

tardoskeddiek háromféle ételt készítettek.  
A Dr. Bubo Konyhája kreatív, a Csodaszarvas 
legháziasabb ízeivel, a Konyhatündérek fel-
készültségükkel, a Török-Pákozdi páros az el-
készített legnagyobb mennyiséggel nyerte 
el a zsűri kegyeit és különdíjat. A leg hagyo-
mányőrzőbbnek a Thaichisok bizonyultak, a 
Zsíroskenyér által készített főtt csülök pedig 
az „egyszerű, nagyszerű” elismerést, és a 
vele járó ajándékot zsebelhette be.   

Az élmezőny harmadik helyén végzett 
a Tirhold Kármen vezette Update savanyú 
káposztája töpörtyűs gombóccal, azaz a 
„sauerkraut mit kramknedl” étellel. Máso-
dik lett a Varga Péter csapatának erdei 
gombával, áfonyával készítet t, burgo-

nyagombóccal kísért szarvaspörköltje, és 
maximális pontszámmal végzett az élen, 
egyben hódította el a 2017. évi Vándor 
Fakanalat a KPÖTE együttese, akik Móré 
Zoltán létesítményi tűzoltó, főséf irányításá-
val csirkelevest készítettek kapros túrógom-
bóccal, desszertként pedig kürtös kalácsot.
Igaz, finom falatokban idén sem volt hiány, 
a közkedvelt lángosevő versenyre bőven 
akadt jelentkező, az Idősek Otthona kollek-
tívája pedig a jelentős mennyiségű gulyás 
elkészítését követően a lángos sütésében, 
tejfölözésében is állta a sarat a gyerekek, 
fiatalok, felnőttek örömére.

A folytatásban vastapsos sikert aratott 
a Liget Line Dance Táncegyüttes műsora, 

majd Balaskó István és zenekara húzta 
a talpalávalót, később pedig a tábortűz 
lángjainál az oroszlányi KaDarka Társulat 
tagjai zárták az idei környei Majálist. 

A technika ördöge sajnos alaposan 
„megviccelte” e sorok íróját az esemény 
fotózása közben, ezért a a falu internetes ol-
dalán közzétett képgalériában és a Környei 
Hírhozó hasábjain nem látható például a 
főzőverseny teljes eredményhirdetéséről, il-
letve a győztes csapatról sem kép. Nagyon 
köszönöm mindenkinek, akik a hiányzó 
fotók pótlásaként akár csak egyetlen da-
rabot is küldtek. Kiemelt, hálás köszönet Kiss 
István és Nagy Tamás számára! 

Salamon Gyöngyi 
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Jónak lenni jó!
„Egy ember soha nem lehet magányos,  

ha érdekli egy másik ember sorsa,  
segíteni mindig lehet, mindig lehet  

egy kicsivel többet adni”. 
(Szepes Mária)

Kora tavaszi este volt, ültem a laptop 
előtt, böngésztem az üzeneteket a kö-
zösségi oldalon. Megakadt a szemem 
egy felhíváson, mely segélykiáltás 
volt nem olyan messziről, Szárligetről. 
Egy Édesanya mozgatott meg akkor 
már hegyeket, minden fórumot, tv-t, 
írott sajtót, rádiót, közösségi média-
felületeket. 

K isfiáról a 8 hónapos Ábrisról, ki-
derült, hogy sajnos egy nagyon 
ritka betegségben, gerincvelő 

izomsorvadásban szenved. Felkutatta 
az interneten, hogy van esély a gyógy-
ulására, de a baba kezelése csak 
Amerikában lehetséges, Európában 
nincs még rá gyógyszer. Az amerikai 
gyógykezelés, mely több injekcióból áll 
elképzelhetetlenül nagy összegbe kerül; 
egy vakcina ára 36 millió forint, és ebből 
többre lenne szüksége a kisfiának, hogy 
megmentsék az életét, hogy megállítsák 
a betegség terjedését. Sokan, rengete-
gen megmozdultak látván Ábris meleg 
barna szemeit, életigenlő mosolyát a 
fényképeken, vagy csak azért, mert 
átérezték, átérzik az édesanya mérhe-
tetlen versenyfutását gyermeke életéért. 
Sok pénz gyűlt már össze, de messze 
nem elég még. Egy pár pillanatra elgon-
dolkodtam, saját családom, gyerekeim, 
unokám jutott eszembe. Hogy is van ez? 
Egy törékeny pár hónapos picinek csak 
akkor van esélye az éltre, ha van pénz, 
és ennek előteremtése a szülő, az anya 
feladata? Elgondolkodtam azon is, hogy 
ilyenkor hol is vannak az ország igen-
igen gazdag emberei, a tehetősek, a 
„celebek”, de hamar elhessegettem a 
gondolatot, mert már megszokott tény, 
hogy segítség onnan jön általában, 
ahonnan nem is számítunk rá. Az emberi 
összefogás, legyen bármilyen romló a 
világ, példaértékű tud lenni. Egy merész 
gondolattól vezérelve üzenetben megke-
restem a közösségi oldalán László Attilát, 
a 2011-es Csillag Születik verseny akkor 14 
éves győztesét, akinek rajongója lettem - 
sokadmagammal együtt azt hiszem - az 
interneten keresztül hallgatva dalait. Pár 
óra múlva jött a válasz, hogy igen, szokott 
jótékonykodni, és természetesen elvál-
lalja, jön és énekel Ábrisért felajánlva 
a bevételt a baba gyógyítására. Annyi 
kérése volt, hogy szervezzük meg a ren-
dezvényt, plakátokat, jegyárusítást, stb., 
neki egyetlen „igénye” van, hogy legyen 

egy vezeték nélküli mikrofon… Nem iga-
zán akartam hinni a szememnek válaszát 
elolvasván. A mai világban, amikor min-
denki hajtja a pénzt, „álcelebeskedik”, 
amiért sokat nem tesz le az asztalra, van 
egy 20 éves kézdivásárhelyi születésű 
fiatalember, akit éppen érdekelhetne a 
világ ezer dolga, hajthatná ez idő alatt 
Ő is a pénzt, bulizhatna a haverokkal, 
udvarolhatna ahelyett, hogy jótékony-
kodik, az első hívó szóra igent mond 
egy szép ügyre. Veszi a fáradtságot 
iskola, fellépések, napi gondok mellett 
elvállal nagylelkűen, teljesen térítés-
mentesen, még útiköltséget sem kérve 
egy jócselekedet egy pici babáért. Ez 
számára természetes, nem a környei lesz 
az első ilyen fellépése, rendszeresen tesz 
hasonlót, ha tudja, hogy jó ügy mellé 
áll. Miután „feldolgoztam” Attila igenlő 
válaszát, megkerestem Salamon Gyön-
gyit, hogy mit szól hozzá, megvalósítha-
tó-e a Művelődési Házban a fellépés, 
illetve kértem, hogy tolmácsolja ezt az 
elképzelésünket a Polgármester Úr felé. 
A történetben, ami ezután következett az 
a szép, emberi és felemelő, hogy senki 
nem a nemeket és a kifogásokat kereste, 
hanem azonnal a megoldásokon gon-
dolkodott, és beindult a gépezet, mely 
egy ilyen koncert minden adminisztráci-
ójával, gyakorlati szükségletével együtt 
jár. A jótékonysági koncertről tudomást 
szerezve csatlakoztak többen ehhez a 
szívet melengető rendezvényhez; Csémy 
Károly adományként elkészítette a plaká-
tokat, Világi Péter pedig, 
aki sportkommentátor, 
riporter az RTL Klubnál, 
felajánlotta, hogy szíve-
sen készít beszélgetést 
Attilával a koncerten, 
levezényli a műsort. 

Remélem nagyon, 
h o g y  az  i g ye keze -
tünk sikert hoz és meg 
tudjuk töl teni június 
8-án, csütörtökön este  
7 órakor a Művelődési 
Ház színháztermét, an-
nak ellenére is, hogy a 
fellépő László Attila neve 
sokaknak nem ismert a 
televízió képernyőjéről 
és a rádiókból, hiszen 
nem játsszák száma-
it, nem foglalkozatják 
még úgy, ahogy meg-
érdemelné. Ő maga 
rengeteget tesz „mun-
kásságának” megis -
mertetésére a közösségi 
médián, facebookon, 
youtubon keresztül, ott 

számtalan Máté Péter, Elvis Presley, s több 
ismert magyar előadó slágere megtalál-
ható tolmácsolásában. Szívesen énekeli 
külföldi énekesek dalait, sőt saját maga is 
remek számokat ír és kiválóan zongorá-
zik, ami nem véletlen, hiszen zeneszerző 
zongora szakra jár. A hangja pedig 
egészen egyedi hangzású fiatal kora 
ellenére. Persze az, hogy nem hallhatjuk 
és láthatjuk a tv-ben, nem azt jelenti, 
hogy nincsenek fellépései. Rengeteget 
vállal itthon Magyarországon, de meg-
fordult már Ausztráliában, Amerikában, 
Kanadában az Egyesült Királyságban, 
szülőföldjén Erdélyben és még tucatnyi 
országban, hogy az ottani magyaroknak 
énekeljen. Rendkívüli szerénységével, 
kivételes tehetségével rászolgál a sikerek-
re külföldön, és bízhatunk talán benne, 
hogy itthon is felfigyelnek rá, és meg-
találja számítását, bár hitvallása, hogy 
nem szeretne engedni emberségéből, 
szerénységéből, a közönség és a zene 
iránti alázatából. 

Kedves Környeiek! Fáradjanak be a 
Művelődési Házba, vegyenek jegyet a 
nemes célt szolgáló koncertre, propagál-
ják az eseményt ismerőseiknek minden 
fórumon, cserébe azt hiszem az előadás 
végén majd nem csak egy szép élmény-
nyel lesznek gazdagabbak, de talán jó 
érzéssel is távoznak tudva azt, hogy egy 
porszemnyi segítséget adtak Ábrisnak a 
túlélés esélyére, az emberibb életre.  

Varga Katalin

Kézműves felajánlásokat  
is várunk

A koncert híre kapcsán több környei jelezte, 
hogy szívesen ajánlaná fel saját kézműves ter-
mékeit, így – amennyiben többen csatlakoznak 
a kezdeményezéshez – június 7-én és 8-án a 
kézműves alkotásokból jótékonysági vásárt 
tartunk a Művelődési Házban.

Kérjük, aki szeretne felajánlani saját készítésű 
terméket, dísz- és ajándéktárgyat, hozza el júni-
us 6-án, kedden 10 és 17 óra között a Művelődési 
Házba. (Telefon: 473-091, 30/6462147)

Az alkotások „kikiáltási ára” egységesen 500 
forint lesz, de természetesen magasabb össze-
gű adományt is köszönettel fogadunk majd a 
kis Ábris nevében.

Salamon Gyöngyi

Szemét szemét hátán...
Pontosan egy esztendeje, tavaly má-
jusban olvashattak a Környei Hírhozó 
hasábjain és a község internetes oldalán 
arról, hogy egy kormányrendelet végre-
hajtásaként országszerte, így Környén is 
megszűntek a családi házas övezetekben 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, kivéve 
a vegyes üvegek gyűjtésére szolgálókat. 
Már akkor megállapíthattuk, hogy – idéz-
ve a mondást – a puding próbája nem 
sikeredett túl fényesre, és a helyzet azóta 
még tovább romlott...

A vonatkozó, és az önkormányzatok 
számára kötelezően végrehajtan-
dó kormányrendelet szellemében 

intézkedett a környei tavaly április végén, 
amikor a megadott határidőre elszállíttat-
ta a falu négy pontján található szelektív 
szigetről a papíros és PET-palackos konté-
nereket. A szelektív szigetek megszünteté-
séről tehát nem a község önkormányzata 
döntött, ő végrehajtott egy számára kö-
telező érvényű kormányrendeletet. A falu 
vezetése akkor a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatójával folytatott közös jogér-
telmezés alapján a Béke lakótelepi szigetre 
visszaszállítatta a konténereket, s hangsú-
lyosan kérte a faluban élőket, hogy azo-
kat csak a tömblakásokban élők vegyék 
igénybe, hiszen az ürítésük gyakorisága a 

korábbiakhoz képest nem növekszik. Rá-
adásul a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal mennyiségi korlát nélkül 
elszállítja az átlátszó zsákokban kihelyezett 
műanyag, fém és papír hulladékot. 

Mindezek ellenére az eltelt egy évben 
folyamatosan visszatérő probléma és már-
már kezelhetetlennek tűnik az a szemét-
helyzet, amely a szelektív szigetek mellett ki-
alakult a lakótelepen. Bár a közmunkások a 
munkájuk mellett igyekeznek rendszeresen 
elszállítani és az önkormányzat költségén 
elhelyezni a konténerek mellett gyűlő zsá-
kokat, mintha szélmalomharcot folytatná-
nak. Május elején már olyan mennyiségű 
szemét került lencsevégre, amely minden 
jóérzésű embert mélységesen felháborít. 
Ne feledjük azonban el, hogy ezeket a 
zsákokat a sörös dobozokkal, háztartási hul-

ladékkal, mindenféle lim-lommal, emberek 
viszik oda szégyenkezés nélkül, az ott lakók 
elmondása szerint többen az éj leple alatt.

Mivel úgy tűnik, hogy az illegális sze-
métlerakók ellen a tiltás nem bizonyult túl 
hatékonynak, az önkormányzat pedig a 
továbbiakban nem kívánja finanszírozni 
a hulladék elszállítását, döntés született 
arról, hogy térfigyelő kamerát helyeznek 
el a terület megfigyelése érdekében.  
A szükséges engedélyeztetési eljárásokat 
követően, várhatóan egy hónap múlva 
beüzemeltethető a kamera, s talán vala-
mennyi környei nevében megfogalmaz-
ható: bízunk benne, hogy nem falubeli(ek) 
tűnnek majd fel a felvételeken, de abban 
még inkább, hogy a következményektől 
tartva végérvényesen megszűnik a szemét 
tiltott lerakása a szigetek mellett. 

Fogjunk össze 
Környén IS ÁBRIS 
gyógyulásáért!

„Osztani magad: - hogy így sokasodjál; 
kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot;  
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”  

(Váci Mihály)

LÁSZLÓ ATTILA, 
a 2011-es Csillag Születik győztese ad jótékonysági koncertet  

a szárligeti kisbaba, Béry-Januskó Ábris gyógykezelésének megsegítésére  

június 8-án 19 órától a környei Művelődési Házban.
Belépőjegy 1500, támogatói jegy 500 Ft-ért vásárolható az intézményben hétköznapokon 10 és 17 óra között. 

(Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147.) 

A szervezők a jegybevétel és a helyszíni adományok TELJES ÖSSZEGÉT Ábris családja számára juttatják el  
a szárligeti önkormányzaton keresztül, s hálás szívvel köszönik László Attila önzetlen, jótékony célú fellépését!  
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Megérkeztünk!Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

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

80 esztendős
Drexler József (május 3.)

75 esztendős
Plangár Sándor (május 7.)

Decsi Mihályné sz. Főfai Rozália (május 11.)

70 esztendős
Galló György (május 1.)

Harmati Jánosné sz. Kerner Veronika (május 9.)
Schvarcz Lászlóné sz. Imre Mária (május 11.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

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

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta egy kisfiúval gyara-
podott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját, 

Kubinger András és Pillmann Judit  
kisfiát, Boldizsárt.

Boldizsárnak 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 támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti 
fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha 
már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai 
végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni 
kell a polgármesteri hivatalban!
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t. Tíz éremmel érkeztek haza a környei gazdák
A korábbi évhez képest kétszer annyi, összesen 715 minta érkezett a Brillante Pálinka- és Párlatversenyre, melynek ered-
ményhirdetését a Gyulai Pálinkafesztiválon tartották. A mezőnyből nem hiányozhattak a környei gazdák sem, akik száma 
évről-évre gyarapszik. Több mint egy évtizede a faluból még egyedül Méri János mérette meg magát sikerrel a nemes 
versengésen, pár esztendeje csatlakozott hozzá Török Mihály és Lengyel Róbert, tavaly Haász József, idén pedig már 
Prekob György is.   

A rangos pálinkaversenyre a honi gazdák mellett neveztek Szerbiából, Szlovákiából és Romániából is, a zsűri értékelése 
szerint aranyérmet 68, ezüstérmet 127, bronzérmet 165 párlat érdemelt ki. A környeiek közül Méri János szerepelt a 
legsikeresebben, Vilmoskörte párlatát és Irsai Olivér pálinkáját ezüst, Alma párlatát bronzminősítésűre értékelte a 

zsűri. Haász József Ágyas Alma pálinkája ezüst, Irsai Olivér és Alma párlata bronzminősítéssel zárt, Török Mihály Pirosbélű és 
Sárga Vilmoskörtéje szintén bronzminősítést ért el, valamint Lengyel Róbert (Irsai Olivér) és Prekob György (Alma) is bronz-
oklevelet vehetett át az eredményhirdetésen.  
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PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  

szeretettel meghívja Környe község lakosságát  
a hagyományos Pünkösdi Vigasságok rendezvényre június 4-én.

• 16 órakor májfadöntés a Tájház előtt • Zenés vonulás a Fő térre • Májfadöntés és műsor, Pünkösdi Táncház

Fellépők:  
• Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport • Német Nemzetiségi Dalkör • Szivárvány Táncegyüttes

A Hagyományőrző Német Nemzetiségi Csoport toborzást tart a leendő középsős  
és nagycsoportos gyermekek részére, akik szeretnének csatlakozni egy lelkes, vidám társasághoz.

A zenét a Schwowischi Buam zenekar szolgáltatja. Belépődíj nincs!  
Mindenkit szeretettel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe!

Nyár eleji AKCIÓ! 
Lazításra, relaxálásra vágyik, vagy fáj a háta? 

Zsuzsi, a masszőr megoldja! 

Június 1-jétől július 31-éig  
minden masszázs  

10% kedvezménnyel! 
Látogasson el hozzám: 

Környe, Alkotmány út 22. (Csoki szoli)
Wicha Zsuzsanna – telefon: 20/371 5863

BIRT GROUP  
Megbízható munkaadó  

Velünk tervezheted a jövődet!

OPERÁTOROKAT 
keresünk az oroszlányi  

BorgWarnerbe.

Alap órabér + műszakpótlék br. 1092 Ft
Havi nettó 25 000 Ft cafetéria

Negyedéves bónusz (akár br. 35 000 Ft)
Éves bónusz (akár másfél havi kereset)

Ingyenes céges buszjárat 54 településről

Tájékoztató  
május 30-án (kedd) 10–11 óra között, 

a környei Művelődési Ház olvasótermében!

E-mail: jelentkezes@birt.hu
Telefon: 70/6222708; 34/560-321

 
 

JÚNIUS 2-ÁN 19 ÓRÁTÓL! 

Jegyek 2 000 Ft-os áron 
vásárolhatók hétköznapokon 

10 és 17 óra között, a  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 

RENDELKEZŐK 
KEDVEZMÉNYESEN, 

1 000 Ft-ért válthatják 
meg jegyüket. 



Közérdekű információk

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

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

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

Programok

Táncos évzáró
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola néptánc tanszakos 
tanulói mindenkit sok szeretettel hívnak 
és várnak a  2017. május 26-án, 17 órakor 
kezdődő évzáró műsorukra a Művelődési 
Házba.

BORVERSENY!
Idén május 27-én 9 órától rendezik meg a 
Les-hegyen Környe hatodik borversenyét.  
A mintákat előző nap, május 26-án 15 és 20 
óra között lehet leadni. Bővebb információ 
a www.kornye.hu oldalon az eseménynap-
tárban olvasható. 

ORBÁN NAP
A Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint Környe 
Község Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága 
idén is megszervezi a már hagyományos 

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva képviselő értesíti az állam-
polgárokat, hogy júniusban, júliusban 
és augusztusban nem tart fogadóórát, 
legközelebb szeptemberben várja a hoz-
záfordulókat. A képviselő azt kívánja, hogy 
addigra mindenki meleg, programokban, 
pihenésben gazdag nyarat tudhasson 
maga mögött. 

Szőlőoltási bemutató
A Bánhidai Turul Kertbarát Kör 2017. június 
17-én szőlő oltási bemutatót tart Környén 
a Leshegyen 9 óra 30 perces kezdettel.  
A bemutatót dr. Sz. Nagy László egyetemi 
tanár vezeti. Érdeklődni lehet a 30/213-7310-
es telefonszámon.

Wéber István

Kertbarát Kör elnök

Fogászati rendelés  
– változás

A Wiszt Dent Fogászat tájékoztatja a Tisztelt 
Pácienseket, hogy Dr. Lőrincz Laura Brigitta 
doktornő szülési szabadsága és távolléte 
miatt májusban a fogászati rendelést 
helyettesítéssel látja el. A későbbiekben a 

fogászathoz új fogorvos érkezik, júniustól 
előreláthatólag újból teljes rendelési idő-
ben látják el a betegeket, addig is kérik és 
köszönik a páciensek megértését, türelmét. 
A fogászat Dr. Lőrincz Laura Brigittának és 
születendő gyermekének ezúton kíván jó 
egészséget.

Házhoz menő  
szelektív  

hulladékgyűjtés 
Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
havi egy alkalommal, egy adott 
gyűjtési napon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezet t műanyag, fém 
és papír hulladékot. A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésnek nincs meny-
nyiségi korlátja, a szelektív hulladék-
gyűjtési napon a meghatározott rend-
szerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.  
A szolgáltatótól kapott információk 
alapján az év további részében az 
alábbi időpontokban lesz Környén 
házhoz menő szelektív gyűjtés:

Orbán napi ünnepséget a Les-hegyen 
található Orbán Szobornál. A rendezvény 
május 28-án, vasárnap 17 órakor kezdődik. 
A résztvevők a megnyitó után ezúttal is 
borral köszöntik az Orbán Szobrot, majd 
a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, 
a Szivárvány Táncegyüttes Gyermekcso-
portja, a Német Nemzetiségi Dalkör mű-
sora, s végül a hagyományos pogácsás 
borkóstolás következik. A szervezők sok 
szeretettel várják a környeieket az Orbán 
napi programra!

Kerékpáros  
ügyességi verseny

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
június 11-én, vasárnap 10 órától kerékpá-
ros ügyességi versenyre hívják és várják a 
gyerekeket, hogy a nyári szünet előtt felké-
szüljenek a balesetmentes közlekedésre.  
A fiúk, lányok az ügyességi feladatok mel-
lett KRESZ tesztlap kitöltésével az elméleti 

tudásukat is csiszolhatják. Nevezni a ver-
seny helyszínén, az általános iskola hátsó 
sportudvarán lehet saját kerékpárral.

Kézimunka kiállítás
Környezetemben örömmel látom, hogy 
vannak, akik szabadidejüket alkotással, 
kézimunkával töltik. Horgolnak, hímeznek, 
varrnak. Mert alkotni öröm! Fontosnak 
gondolom, hogy ezt megmutassuk egy-
másnak, a község lakóinak, hátha mások 
is kedvet kapnak, és a régi kézműves 
hagyományaink új köntösben életre kel-
hetnek. Ezért szeretnénk szeptemberben 
egy kiállításon megmutatni ezeket az alko-
tásokat, kézimunkákat. Akinek van kedve 
e csapathoz csatlakozni és egy-egy mun-
kájával bemutatkozni, kérem, jelentkezzen 
személyesen vagy telefonon (473-091) a 
Művelődési Házban június 15-ig.

A szervezők nevében:

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes 

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

június 13., július 13., augusztus 11.,  
szeptember 8., október 5.,  

november 13. 

KÖRNYÉN 
június 19., július 18., augusztus 22.,  

szeptember 26., október 30.,  
november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

június 1., július 4., augusztus 1.,  
szeptember 1., október 2.,  
november 5., december 7.

KÖRNYÉN 
május 25., június 20., július 24.,  
augusztus 25., szeptember 25.,  

október 24., november 24.,  
december 29.


