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Környe a megye egyik ékköve
A s z l ová k i a i  te s t vé r te l e p ü l é s r ő l , 
Tardoskeddről érkező vendégek tapsa 
szakította meg Popovics György, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormány-
zat elnökének beszédét Környén, a 28. 
Nemzetiségi és Sörfesztivál megnyitóján 
július 14-én. 

A z eseményen, melyen többek kö-
zött Dr. Kancz Csaba kormánymeg-
bízott, Veres Judit, a tardoskeddi 

hivatal vezetője, környékbeli polgármeste-
rek is részt vettek, az elnök ezekkel a gon-
dolatokkal adományozott Megyezászlót 
Környe részére: ide mindig nagy örömmel 
jövök, hiszen az itteni fesztivál valóban kuri-
ózum a megyében. Egy olyan rendezvény, 
melynek tradíciója megérett a megyei 
értéktárba jelölésre. Azt mindenki tudja, 
hogy Magyarországon élünk, magyarok 
vagyunk, a falubeliek tudják, hogy Környén 
élnek és környeiek. Az kevesebb szót, han-
got kap, hogy van egy kisebb, 290 ezres 
közösség, Komárom-Esztergom megye, 

melynek egyik 
ékköve, legjobb 
települése Kör-
nye. A megye 
szerintem az or-
szág legszebb 
megyéje, még 
ha a legkisebb 
is. Büszkék lehe-
tünk a termé-
szeti értékeink-
re, csodálatos 
történelmünkre, 
és büszkék le-
hetünk arra is, 
hogy az itt élők 
szorgalma, te-
hetsége ál tal 
a megye gazdasági mutatói abszolút 
az ország élbolyában helyezkednek el. 
Amikor a Megyezászlót átadjuk, az egy 
kapcsot jelent közöttünk, az összetartozás 
érzését jelképezi. A megye kialakulásáról 
az elnök elmondta, hogy a volt Komárom 

és Esztergom Vármegyék elcsatolt részei 
nélkül jött létre, ezért a Megyezászló kettős 
címerpajzsot tartalmaz: a medvével viasko-
dó vitéz Komárom címere, a püspöki pedig 
Esztergom vármegyéé volt. 

Rekordokat döntött a 
horgászverseny

Tavaly a népes nevezői létszám, idén pedig a kifogott halmeny-
nyiség tekintetében hangzottak el büszkélkedő mondatok július 
13-án a környei tó partján, ahol 21. alkalommal szervezett ver-
senyt tagjai részére a Környei Horgász Egyesület a Nemzetiségi 
és Sörfesztivál részeként. 

A tárca is támogatja az 
elkerülő út megépítését

Benyújtja a környei elkerülő út fejlesztési igényét az innovációs 
tárca a kormánynak. Ezt Cseresnyés Péter államtitkár válaszolta 
a parlamenti ülésszak egyik utolsó ülésén Czunyiné dr. Bertalan 
Juditnak, a térség országgyűlési képviselőjének – jelent meg a 
24 Óra július 17-ei számában.

A z írás szerint „Czunyiné dr. Bertalan Judit kérdésében 
hangsúlyozta: a beruházások, fejlesztések száma az el-
múlt esztendőkben megtöbbszöröződött megyénkben. 

Ám a térség közlekedési hálózata egyre nehezebben szolgálja 
ki a megerősödött gépjármű-forgalmat. Az Oroszlány, Környe és 
Tatabánya közötti átmenő forgalom elszenvedői leginkább a 
környeiek – hangoztatta az országgyűlési képviselő.” „Válaszában 
Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
parlamenti államtitkára jelezte, hogy a kormány kiemelt figyelmet 
fordít a közúthálózat fejlesztésére, ismerik a környei problémát is.”

Mint ismert, március 22-étől április 17-éig több mint hatezren 
látták el kézjegyükkel azt a petíciót, amely a Környén évtizedek 
óta tapasztalható, és ezzel a térség életét is sújtó, elviselhetetlen 
mértékű átmenő forgalomra kívánta felhívni a szaktárca, a politikai 
élet szereplői, a kormány figyelmét. Õ 3. oldal

Õ 4. oldal



2 3

Rekordokat döntött  
a horgászverseny
…folytatás az első oldalról.

A versenynek tökéletesen kedvezett 
az időjárás, s bár az 57 nevezőből 
csak 21 járt sikerrel, ők beírták a 

nevüket az egyesület képzeletbeli törté-
nelemkönyvébe, ugyanis összesen 152,88 
kilogrammnyi halat fogtak ki, amely a több 
mint két évtizedes múltú verseny rekordja. 
Tavaly például az össztömeg nem érte el a 
120-at sem, de volt példa 36 kilóra is.

Szommer Ferenc horgára akadt egy 
10,08 kilós ponty, amivel a legnagyobb 
halért járó kupát vehette át az eredmény-
hirdetéskor Török Mihály elnöktől, s mint 
kiderült, a horgász az össztömeg elismeré-
séért járó Vándorkupát is őrizheti egy évig, 
hiszen 34,17 kilót mérlegelt, mellyel szintén 
rekordot döntött. 

A második Tivadari László lett 17,17 kilóval, 
harmadik Tóbiás György 14,97-el, negye-
dik Dräschler Sándor 9,6-al, ötödik Bokros 
Gergely 8,27-el, különdíjas egyetlen női 
versenyzőként Farkas Henrietta. Ők va-
lamennyien a tatabányai Fisch Kft. által 
felajánlott értékes horgász felszereléseket 
vehették át, olykor családi segítséggel.

A horgászok és a déli harangszóra ér-
kező vendégek hagyományosan egy-egy 
tál gulyás mellett elemezték ki a délelőtti 
eredményeket, míg kicsit előrébb a szintén 
hagyományos vízi program, a kenuzás 
hírére gyülekeztek egyre többen. A vissza-
térő, vagy éppen kezdő kenuzásra várókat 
vízre szállás előtt Gubicza István szervező 
„oktatta”, hiszen – bár ahogy mondta, ezek 
a hajók nem borulékonyak – azért volt már 
rá példa, és jobb megelőzni. A kedélyek 
megnyugtatására hozzátette: ha nem 
állnak fel, nem kapálóznak, nincs bohóc-

kodás és mindenki betartja a szabályokat, 
akkor nem kell attól tartani, hogy a tóba 
pottyannak.

Miközben a horgászok ülve, addig a 
sportpályán alaposan megizzadva küz-
döttek a fényes kupákért, hiszen 31. alka-
lommal rendezték meg az Auerhammer 
János Ifjúsági Labdarúgó Emléktornát, 
ezúttal a tardoskeddiek, kecskédiek, és 
két környei csapat részvételével. A remény-
ségek közül a kupát – megismételve az 
elmúlt évi sikert – idén is a Kecskéd hódí-
totta el a körmérkőzések után. Második 
helyen végzett a Környe I., harmadikon 
a Tardoskedd. A legjobb kapusnak járó 
elismerést a környei Tóth Szabolcs Zsolt, 
a legjobb mezőnyjátékosnak szólót a 
tardoskeddi Lakatos Viktor vehette át, míg 
a gólkirályi címen 4-4 góllal a kecskédi 
Czékmány Dániel és a környei Szabó Ri-
chárd István osztozott.

Környe a megye egyik ékköve
…folytatás az első oldalról.

Arra a kérdésre, hogy az itt élők számára mit 
is jelent a zászló, a választ így fogalmazta 
meg: Környe német nyelvű település, a 
nemzetiségek pedig csodálatos nemzetal-
kotó elemei az országnak és a megyének, 
másrészről pedig – szólt a tardoskeddi 
barátokhoz – az elcsatolt nemzetrészek 
kapcsán fontos elmondani, hogy bár Ko-
márom és Esztergom Vármegyék egy része 
ma közjogilag Szlovákiához tartozik, a szí-
vünkben ők is élnek, ez a zászló őket is illeti. 

Ha azt mondjuk, hogy magyarok va-
gyunk, és szeretjük a magyarságot, a 
hazánkat, az mindig helyben dől el.  
A legfontosabb építőköve a család. Aztán 
következik a településünk, a térség, majd 
a megye. Nagyon fontosak ezek a kap-
csok. És nagyon sok kapoccsal kötődünk 
a megyei településekhez is, ennek egy 
nagyon fontos eleme akár a közös feladat 
végrehajtás, vagy akár a közös, térségben 
való gondolkodás eredményeként létrejött 
fejlesztések. Ebben a megyének óriási 
szerepe van, és a megyén belül pedig 
Popovics György elnök úrnak – hangzott 
el a zászló átvételét követően Beke László 
polgármestertől, aki az elnöki teendők 
színvonalas ellátását így érzékeltet te:  
a vidékfejlesztési pályázatok terén a me-
gye áll a legjobban előkészítettségben, 
végrehajtásban, a források lehívásában. 
Óriási munkát végez azért, hogy ahol még 
hiányzik a forrás, megtalálja a lehetőséget 
a projekt megvalósulása érdekében, egy 
igaz Komárom-Esztergom megyei szív do-
bog benne.

Idén a fesztivál sztárvendégei, Szulák 
Andrea, Jazz-telen, Ocho Macho, Gergely 

Róbert, Grácia Hegedűtrió, Szikora Róbert 
és az R-GO, Entertrain mellett színpadra 
lépett – többek között – a Kecskédi Nép-
tánc Csoport, a Német Nemzetiségi Dalkör 
Környe, a Tardoskeddi Rozmaring Dalkör, 
a Szivárvány Táncegyüttes, a Filegende 
Zöpfe. A háromnapos rendezvény külön-
böző helyszíneinek kínálatában szerepelt 
karaoke, diszkó és tűzijátékkal színesített 
utcabál, horgászverseny, gulyásparti, 
kenuzás a tavon, díjtalan arcfestés és Csiri-
Biri Játéktár, Dotto vonatozás a faluban, a 
környei Gyémánt Kempo Sportegyesület 
bemutatója világbajnoki aranyérmes gya-
korlatokkal. Volt tűzoltó gyakorlat sérültmen-
téssel és lángoló autó oltásával, habparti, 
lufihajtogató bohóc, és Népvándorlás Kori 

Bemutató a magyar hazatérés korának 
kultúráját idéző kiállítással a sportpályán 
felállított jurtában. ahol az érdeklődők 
előadást hallhattak a népvándorlás kori 
életmódról, íjászkodhattak, kipróbálhatták 
a kopja vetést, népi hangszerekkel ismer-
kedhettek meg, a Római Katolikus Plébánia 
épületében a „Környe múltja és jelene” 
című tablókiállítás várta a látogatókat.  
A Tardoskeddi  Élő Hagyományok Polgári 
Társulás és a kézműves utca palettáját szí-
nesítette kosárfonás, fafaragás, papírfonás, 
szőttesek, egyedi, fával kombinált kerámia 
dísztárgyak, textil és fazekas termékek, 
gyöngyfűzés, ásvány- és faékszerek, beton 
dísztárgyak, üveg-, tükör-, tojásgravírozás, 
gyöngyhorgolás, kézműves őstermelői 

mézek, szörpök, lekvárok, chili krémek, 
zakuszka, és hatalmas sikert aratott a Bab 
Társulat „állati” produkciója, amely kulturált, 
intelligens, művelt fenevadakkal érkezett a 
nagyérdemű szórakoztatására... 

A Nemzetiségi és Sörfesztivál programjá-
nak 28 esztendeje része a vasárnapi szent-
mise, melyet július 14-én délelőtt Gerendai 
Sándor esperes mutatott be, s ajánlott fel a 
kitelepített, elhunyt és jelenlévő németajkú 
magyarokért.  

A szentmisét koszorúzás és megemléke-
zés követte a Kitelepítési Emlékoszlopoknál, 
és annál a faragott emlékoszlopnál, melyet 
Buják Vince (†) tardoskeddi fafaragó, Kör-
nye díszpolgára, és Csányi Gyula készített 
el, s melyet két esztendeje lepleztek le a 
templom melletti parkban. 

Az oszlopok csonkasága mutatja azt a 
tragédiát, melyet 72 évvel ezelőtt, 1947-
ben éltek át környei sváb családok és 
mellettük Európa-szerte a nemzeti kisebb-
séghez tartozók milliói. Az egyik azoknak a 
környeieknek állít emléket, akiket elűztek 
a szülőföldjükről, a másik azoknak, akik 
mára környeiekké váltak, de annak idején 
a Felvidékről telepítették ki őket – hangzott 
el Tirhold Kármentől, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől, majd Beke László 
polgármester emlékező beszédében az 
előző napi megnyitó eseményeit is felele-
venítette: átvehette településünk a Me-

gyezászlót, amely az itt élők és az egykori 
vármegyékből elszakítottak összetartozását 
is szimbolizálja. Erősíti bennünk az együvé 
tartozás érzését, melynek akkor is igaznak 
kell lennie, ha az itt élők különböző nemze-
tiségekhez tartoznak. Fontos feladatunk en-
nek az összetartozásnak az erősítése, hiszen 
a történelem, így országunk történelme is 
megmutatta, hogy rossz politikai döntések 

miként tehetik tönkre emberek, családok, 
népcsoportok életét. 

A néma főhajtás, a kegyelet virágainak 
elhelyezése előt t a polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az idő múltával 
egyre fontosabb feladatunk az emlékezés 
és emlékeztetés, hiszen az ember sajnos 
hajlamos rá, hogy időről-időre elkövesse 
ugyanazokat a hibákat.   
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A tárca is támogatja  
az elkerülő út megépítését
…folytatás az első oldalról.

Az aláírásgyűjtést két környei magánsze-
mély indította el, az íveket április közepén 
azzal a kéréssel adták át Beke László, Kör-
nye polgármestere számára, hogy azokat 
juttassa el a szaktárcához, másolatban a 
megye valamennyi országgyűlési képvi-
selőjéhez, a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat elnökének, a Magyar Közút 
Non Profit Zrt. megyei igazgatójának, s 
hogy a lakosság is közvetlenül, hitelesen 
tájékozódhasson a falut elkerülő út meg-
építésének aktuális helyzetéről, a lehető-
ségekről.

A petíció átadását követő hetekben Kör-
nyével együtt kilenc polgármester és tíz, a 
Tatabánya-Környe Ipari Parkban működő 
gazdasági társaságot képviselő ügyvezető, 
igazgató tett támogatói nyilatkozatot a falu 
tehermentesítése érdekében indított lakos-
sági kezdeményezéshez. Az íveket és tá-
mogatói nyilatkozatokat a magánszemély 
kezdeményezők kérésének megfelelően 
valamennyi érintett szervezet és döntés-
hozó számára eljuttatta az önkormányzat, 
Beke László polgármester és Orlovits Tímea 
jegyző június 26-án személyesen nyújtotta 
át az Innovációs és Technológiai Miniszté-
riumban Tóth Péter helyettes államtitkár és 
Thoroczkay Zsolt főosztályvezető számára. 
Az akkori személyes megbeszélésen a tár-
ca képviselőitől elhangzott, hogy átérzik 
a helyzet súlyát, és indokoltnak tartják a 
fejlesztést, ezért megkezdik a szükséges 
egyeztetéseket, ám a nyári szabadságok 
miatt türelmet kérnek. Ezért is üdvözölte 
örömmel Beke László polgármester a 24 
Órában megjelenteket, hiszen a remé-
nyei szerint így már nem szenved további 
időkéslekedést az évtizedek óta várt, és 
az államtitkár nyilatkozata alapján a 
tárca által is támogatott közúthálózati 
fejlesztés.  

(A következőkben a parlamenti jegy-
zőkönyvben rögzített felszólalás és válasz 
olvasható.)

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT: Komá-
rom-Esztergom megye egyike a legdi-
namikusabban fejlődő megyéknek. Az 
ideérkező beruházások és fejlesztések 
száma az elmúlt esztendőkben megtöbb-
szöröződött. Munkaerőpiacilag a megye 
stabil, a fejlesztések térségre gyakorolt 
hatásai rendkívül pozitívak. Azonban Kör-
nye-Tatabánya ipari parkja, Oroszlány ipari 
parkja, a Tatabánya-Környe-Oroszlány-
tengely, illetve a Kisbér-Tatabánya-tengely 
egy országos közúton halad át, így az itt 
átvonuló gazdasági, teheráru-forgalom 
és tehergépjármű-forgalom, valamint az 
itt élő települések  és felsorolom: Kisbér irá-
nyából és Oroszlány irányából Vértessomló, 
Várgesztes, Kecskéd, Bokod, Kömlőd, Dad, 
Szákszend, Császár települések  lakosságát 
érinti a megyeszékhely megközelítésében.

Az elmúlt esztendőkben olyannyira meg-
sokszorozódott a forgalom, hogy a Magyar 
Közút Komárom-Esztergom Megyei Igazga-
tóságának aktuális mérései szerint Környe 
településen egy napon, egy átlagos 
napon 18 843 egységnyi gépjármű átha-
ladását mérték. Mára már elmondhatjuk, 
hogy ez az áthaladó forgalom nemcsak 
a műszakváltások idejében, hanem szinte 
egész nap blokkolja a Környén áthaladó 
forgalmat, így a megyeszékhelyen dol-
gozók, iskolába járók, orvoshoz menők 
számára okoz napi bosszúságot. 

Ennek az átmenő forgalomnak és a for-
galom szervezésének megoldása lehetne 
egy Környét elkerülő út koncepciója, amit 
Bencsik képviselőtársammal és Schmidt 
Csaba polgármester úrral már többször 
egyeztettünk a minisztériumban.

Kérdezem, államtitkár úr, van-e lehetőség 
és van-e esély arra, hogy ezt a gazdasági 
fejlődésből és erőből fakadó, de a min-
dennapokat mára megnehezítő kérdést a 

környeiek és az itt élők számára a jövőben 
megoldjuk.

CSERESNYÉS PÉTER innovációs és tech-
nológiai minisztériumi államtitkár: A ma-
gyar emberek, a vállalkozások és a hazai 
gazdaság számára fontos a színvonalas 
közúthálózat, hiszen a kényelmes és gyors 
elérhetőség alapvető a gazdasági fejlődés 
és az életszínvonal szempontjából.

A kormány ezért kiemelt feladatként 
kezeli a közúti közlekedés fejlesztését.  
A következő évek fő céljai közé tartozik, hogy 
a megyei jogú városok magas szolgáltatási 
szintű úthálózattal elérhetők legyenek, az 
autópályák, autóutak az országhatárig ve-
zessenek és kapcsolódjanak a nemzetközi 
gyorsforgalmi úthálózatba. Célunk továbbá 
a technológiai és ipari központok elérhető-
ségének javítása is. A közúthálózat szolgál-
tatási színvonala a következő időszakban 
gyors ütemben közelít a jogos társadalmi 
elvárásokhoz, egyre inkább megfelel majd 
a gazdasági szereplők igényeinek. 

Az uniós források felhasználása mellett 
jelentős összegeket fordítunk hazai költség-
vetésből is a közútfejlesztési beruházásokra. 
Az útprogramban 2016 és 2023 között mint-
egy 3200 milliárd forint hasznosul Magyaror-
szág közúthálózatának bővítésében, ennek 
nagyobbik hányada, 1800 milliárd forint 
hazai forrás. A programban mintegy ezer 
kilométernyi gyorsforgalmi és főúti útsza-
kasz épül meg vagy korszerűsödik. Ebből 
Környe települést is érintő fejlesztés az M1-es 
autópálya fejlesztése. A Környén áthaladó, 
a Magyar Közút Zrt. adatai szerint közel 
húszezer járműnyi forgalom valóban nagy 
terhelést jelent a település lakói számára. 

Az elkerülő út megépítésére vonatkozó 
fejlesztési igénnyel, a projekt útprogramba 
történő beemelésével az innovációs tárca 
egyetért, támogatja azt. Az útprogram éves 
felülvizsgálata során a jelzett fejlesztési 
igényt benyújtjuk a kormány részére, pozitív 
döntés esetén haladéktalanul megkezdőd-
het a projekt előkészítése. 

Közérdekű információk

Gyermekorvosi  
rendelés

Az augusztus 10-ei, szombati munka-
napon nem lesz Környén gyermek-
orvosi rendelés, csak ápolói ellátás. 
Sürgős esetben ezen a napon 8 és 10 
óra között Dr. Bognár Ágneshez lehet 
fordulni Tatabányán, a Béla király krt. 
59. sz. alatt. 

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos au-
gusztus 26-a és 30-a között szabadságát 
tölti, ez idő alatt Dr. Bognár Ágnes rendel 
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 
10.30-12 óráig, kedden 8-tól 9.30-ig.

Képviselői  
fogadóóra

Vadász Éva képviselő szeptemberi foga-
dóóráját 2-án (hétfő) 17 és 18 óra között 
tartja a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok 
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájé-
koztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

Házhoz menő  
szelektív  

hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól to-
vábbra is havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési 
napokon a meghatározott rendszerezési 
feltételekkel megkötés nélküli mennyi-
ségben helyezhető ki 6 óráig a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

augusztus 27., szeptember 3. és 17., 
október 3. és 17., november 12. és 26., 

december 12. és 27.

KÖRNYÉN 

augusztus 21., szeptember 4. és 18., 
októbert 9. és 22., november 5. és 19., 

december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú 
növényeket Környe hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. 
megfelelő teherbírású, BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 
kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 
50 cm átmérőjű kötegekben össze-
kötve alkalmanként maximum 0,5 m3 

mennyiségben szállítja el az ingatlan 
elől .  A nem megfelelő méretű és 
mennyiségű, rendezetlenül kihelye-
zett ágnyesedéket a társaság nem 
szállítja el. A VERTIKÁL emblémával 
ellátott, biológiailag lebomló zsákok 
(gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele 

a helyi ügyfélszolgálatokon történik. 
Fontos: a komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a közterületet 
ne szennyezze! A zsákban kihelyezett 
zöldhulladék közé kommunális hulla-
dék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

augusztus 30., szeptember 24.,  
október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 

augusztus 13., szeptember 10.,  
október 8., november 13.

*  *  *

Hígtrágya kihelyezés

Július végén, a tavalyi nyáron tapasztaltakhoz hasonlóan, több lakossági megkeresés is érkezett a Polgármesteri Hi-
vatalba az elviselhetetlen bűz miatt. Mivel az önkormányzat a hígtrágya kihelyezéssel kapcsolatban semmilyen (sem 
engedélyező, sem tiltó) jogkörrel nem rendelkezik, jegyzőként a Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz fordultam. 

Az illetékes osztály tájékoztatása szerint kizárólag azokon a termőföldeken kötelező a hígtrágya injektálása, amely telepü-
lések jogszabály alapján nitrátérzékennyé vannak minősítve. Környe nem tartozik a nitrátérzékeny települések közé, így a 
területén a hígtrágya kihelyezőjének nincs azonnali bedolgozási kötelezettsége, amely csökkentené a bűzhatást. Kérdé-
semre tájékoztattak arról is, hogy az érintett földhasználó rendelkezik hígtrágya kihelyezési engedéllyel, ezért az jogszerű. 

Mivel a földhasználó engedéllyel helyezte és helyezi ki a hígtrágyát, jegyzőként csak kérést fogalmazhattam meg, hogy 
az erős, elviselhetetlen bűzhatás megszüntetése érdekében gondoskodjon a trágya haladéktalan betárcsázásáról, illetve 
a jövőben is így járjon el. A földhasználó augusztus 1-jén ígéretet tett: a továbbiakban törekednek rá, hogy a kihelyezés 
és a beszántás azonos időpontra essen.

Orlovits Tímea  

jegyző

Tájékoztatom a község eb-tartóit, hogy az ebek 
veszettség elleni védőoltásának beadatása az 
eb tartójának a kötelessége.

Dr. Perneczky Iván 
szolgáltató állatorvos 

Mobil elérhetőség: 
06 20 9718 774

NE HOZZA EBÉT OLTÁSRA, 
ha az beteg, 14 napon belül embert 

harapott, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!   

Az ebek veszettség elleni immunizálása és féregte-
lenítése továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

Ò 3 hónapos kort betöltött, 30 napon belül,
Ò ezt követően 6 hónapon belül megismételni,
Ò majd ezt követően évenként kötelező.

A védőoltás beadására 
továbbra is rendelkezésre állok 

EGÉSZ ÉVBEN!

AZ EBOLTÁS DÍJA:

• 5000 Ft/eb féreghajtó tablettával  
 és könyvvel együtt
• Háznál oltás díja: 6000 Ft/eb

OLTÁSI IDŐPONTOK: 

Aug. 24. (szombat) 9.00–13.00-ig

Szept. 14. (szombat) 9.00–13.00-ig

Szept. 21. (szombat) 9.00–13.00-ig

Szept. 28. (szombat) 9.00–13.00-ig

AZ EBOLTÁS HELYSZÍNE: 

Környe, Beloiannisz u. 32. szám alatti 
állatorvosi rendelő.

Az oltás az eb tartási helyén is elvégezhető  
előzetes egyeztetés után!

Felhívom 
az ebtartók figyelmét,  

hogy 2013. január 1-jétől 
a veszettség elleni  

védekezés részletes 
szabályairól szóló  
164/2008 (XII.20.) 

FVM rendelet 04.§(7)  
bekezdése szerint: 

„Veszettség ellen  
csak elektronikus 
transponderrel  

(mikrochip) 
megjelölt eb  

oltható”!
Rendelőmben  

a behelyezés díja:  
5000 Ft/eb

Köszönöm  

a bizalmát!
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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
Forisek Károlyné sz. Takács Julianna (augusztus 29.)

85 esztendős
Wéber Istvánné sz. Schlepp Erzsébet (augusztus 18.)

80 esztendős
Homola Artúr (augusztus 13.) 

Vidéki Józsefné sz. Bartossik Erzsébet (augusztus 20.) 
Szőke Lajos (augusztus 21.) 

Rifai Bassam (augusztus 30.)
75 esztendős

Linczmaier János (augusztus 8.) 
Nedermann Ferencné sz. Miskolci Mária  

(augusztus 13.) 
Plangár Sándorné sz. Pénzes Helga (augusztus 24.)

Popovics János (augusztus 28.) 
Prekob Dezsőné sz. Gútai Mária (augusztus 29.)

70 esztendős
Keszán Lászlóné sz. Czinczki Ilona (augusztus 3.) 

Lukácsi József (augusztus 3.) 
Jankov Józsefné sz. Béres Ibolya (augusztus 7.) 

Kövér Lászlóné sz. Fodróci Julianna (augusztus 20.)
Marczis Béla (augusztus 22.) 

Szommer János (augusztus 27.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  
szeressétek a gyermekeimet.  

Te, homokos, köves, aszfaltos út,  
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleány és 
két kisfiú érkezése aranyozta be környei szülők, nagyszülők 
életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Daróczi Krisztián és Kajfis Bernadett  
kisfiát Kornélt,

Dusa János és Széplábi Ramóna  
kislányát Kitti Rozinát,

Princz Márton és Benedek Ágnes  
kisfiát Nolent.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Egyetlen óra a nyárból
Hosszú esztendők tapasztalata, hogy a nyaralások miatt 
az év legmelegebb időszakában kevesebben adnak 
vért. Bár július 25-én a Közösségi és Tájházban némileg 
valóban elmaradt a donorok száma a megszokottól, az 
év első két véradásához mérten nem nevezhető jelen-
tősnek a különbség.

J anuárban 49, áprilisban 52 önkéntes véradó nyújtot-
ta karját Környén, a júliusi véradásra 43-an érkeztek. 
Mindannyian visszatérő véradóként vehették át azt 

az ajándéksorsjegyet, mellyel a Vöröskereszt köszönetét 
fejezte ki, hogy segítségnyújtásra szántak egy órát a nya-
rukból, s amellyel értékes ajándékokat is nyerhetnek, ha 
kedvez számukra a szerencse. A párokat a megszokott 
ízletes és változatos vendéglátás mellett további aján-
dék is várta, a Bíró, Bors és Kugler házaspár mostantól a 
vércsoportjuknak megfelelő vászontáskával hirdetheti, 
hogy ők is véradók. Az év utolsó véradása október 21-
én lesz Környén, akkor a Művelődési Házban várják az 
önzetlenül segítőket. 

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

Tisztelt környei lakosok!
A környei Idősek Klubja idén ün-
nepli fennállásának 50. évfordu-
lóját. E szép jubileumot szeretnénk 
méltóképpen megünnepelni, ezért 
kérjük, amennyiben az elmúlt 50 
évről képpel, vagy bármilyen em-
lékkel, kiadvánnyal rendelkeznek, 
akkor azt részünkre szíveskedjenek 
eljuttatni a Tópart út 8. szám alá 
hétköznapokon 7 és 15 óra között.

Segítségüket előre is köszönjük!

Idősek Klubja dolgozói

34/473-040

2. Henkel Környe Futás

A verseny helyszíne: 

Környe, Tópart 

(Megközelítés a környei Művelődési Ház felől)

Futamok, rajtok: 
1. futam – 10.00 óra:

• ÓVODÁS 400 m (2013. 01. 01. után születettek)

2. futam – 10.15 óra:
• KISISKOLÁS 1500 m (2009. 01. 01. és 2012. 12. 31. között születettek)

• CSALÁDI 1500 m (két felnőtt, két 14 év alatti családtag)

3. futam – 10.30 óra: Tókerülő verseny (1, 2, 3 kör) 

• FELSŐ TAGOZATOSOK 3000 m 
(2005. 01. 01. és 2008. 12. 31. között születettek)

• KÖZÉPISKOLÁSOK 3000 m, 6000 m 
(2001. 01. 01. és 2004. 12. 12. között születettek) 

Megjegyzés: 9 km-re felnevezhetnek középiskolás korúak 
– ebben az esetben a felnőtt kategóriát válasszák – a felnőttek között lesznek értékelve.

• FELNŐTT 3000 m, 6000 m, 9000 m 
(1979. 01. 01. és 2000. 12. 31. között születettek) 

• SZENIOR 3000 m, 6000 m, 9000 m (1978. 12. 31. előtt születettek)

Nevezni online és személyesen is lehet! 
Online nevezés esetén a verseny emlékérme mellé egy pólót is kapsz!

Online nevezni szeptember 1-jén 24.00 óráig lehet 
Környe Község honlapján: http://kornye.hu/futoverseny/

Online nevezési díj 1000 Ft, helyszíni 2000 Ft.

A nevezési díjjal a Környe SE-t támogatod, befizetni 
a rajtcsomag átvételekor tudod: 

szeptember 20-án 14.00–18.00 óra között 
a Környei Polgármesteri Hivatalban,

szeptember 21-én 7.30–8.45 között a verseny helyszínén.

Eredményhirdetés 12.00 órakor, ami után mindenkit várunk 
egy tál meleg ételre és baráti beszélgetésre!

Kérdésekkel forduljatok Gubicza István szervezőhöz: 
06 30 985 3839

Szeptember 1. (vasárnap) 24 óráig: 
online nevezési határidő

Szeptember 20. (péntek) 14.00–18.00 óra: 
rajtcsomag átvétel, nevezési díj befizetése 

– Környei Polgármesteri Hivatal

Szeptember 21. (szombat) 7.30–8.45 óra:
rajtcsomag átvétel, nevezési díj befizetése 

– Környe, tópart

10.00 óra: RAJT

12.00 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS

Fontosabb időpontok:

környe futás

Mozdítsd meg KÖRNYEzeted

Ragaszkodj az egészséghez!

A verseny időpontja: 

2019. szeptember 21. 

(szombat) 10.00 óra

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/2-henkel-kornye-futas/?occurrence=2019-09-21

2019

Szent István napi  
ünnepségek

Környebánya, 2019. augusztus 20.

16.00: Ünnepi megemlékezés és  
koszorúzás a Hősi Emlékműnél

Környe, 2019. augusztus 20.

Környe Község Önkormányzata sze-
retettel hív és vár mindenkit a 2019. 
augusztus 20 -án (kedd) 17 órakor, 
államalapító királyunk, Szent István 
tiszteletére rendezett ünnepségre  
a Millecentenáriumi Emlékparkba 
(Árpád Emlékmű)

Program:

– Himnusz – Ünnepi beszéd  
– Kenyérszentelés  
– Kitüntető címek átadása

Az ünnepi műsor után a sportpályán 
gulyásparti és utcabál, 21 órától  
tűzijáték várja a vendégeket. 

Augusztus 20-án 15 és 17 óra között a 
„Környe múltja és jelene” című  
tablókiállítás tekinthető meg  
a Római Katolikus Plébánia  
közösségi termében.

Kitelepítési megemlékezés
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe augusztus 25-én, vasárnap tartja 
a kitelepítés 72. évfordulójára rendezett megemlékezését, amely 10.15 perckor 
kezdődik a Kitelepítési Emlékműnél, majd 11 órakor szentmisével zárul a Római 
Katolikus Templomban.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/
esemenyek/kitelepitesi-megemlekezes-2/?occurrence=2019-08-25



Kedves Olvasó!

Mint bizonyára Ön is tapasztalta, 
a Környei Hírhozó 2019. augusztusi 
számát már más, reklámújságokkal 
együtt vehette kézbe a postalá-
dájából. Az önkormányzat havi 
megjelenésű információs lapját a 
jövőben lapterjesztő vállalkozás 
közreműködésével juttatjuk el a 
település lakóihoz. Mivel a Környei 
Hírhozó cím- és hátoldala is színes 
nyomású, ha az Ön számára érde-
kes, fontos információkat tartalmaz, 
és szívesen forgatja, akkor kérjük, 
figyelmesen ürítse a postaládáját, 
elkerülve, hogy az esetlegesen nem 
kívánt reklámtartalmakkal együtt a 
hulladéktárolóban „landoljon”.

Lapkiadóként bízom benne, hogy a 
Környei Hírhozó a továbbiakban is mind 
tartalmában, mind terjesztésében a 
falu lakóinak megelégedésére szolgál.

Beke László polgármester  

Szüreti felvonulás

A szüreti felvonulás idén szeptember 14-
én vár mindenkit községünkben. A szüreti 
menet dél-után 2 órakor indul az óvoda 
parkolójából a Szivárvány Táncegyüttes, a 
Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyer-
mekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör 
részvételével. Útvonal: Jókai utca, Alkot-
mány utcai parkoló, Feszty utca – Kisfaludy-
köz kereszteződés, Bajcsy utca – József A. 
utca kereszteződés, Hunyadi utca – Rózsa 
F. utca kereszteződés, Patak utca, Fő tér.  
A szervező Német Nemzetiségi Önkormány-
zat minden környeit szeretettel vár!

A  r e n d e z v é n y  G D P R  t á j é k o z t a t ó j a  i t t  t e k i n t h e -
tő meg: ht tp://kornye.hu/esemenyek/szureti - felvonulas-
2/?occurrence=2019-09-14


