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Új plébános érkezik Környére
Megszerettem Önöket, de most így alakult 
az élet. Új plébános érkezik, egy fiatal-
ember. Megismertem őt, együtt dolgoz-
tunk Csákváron, sokat beszélgettünk, és 
mondhatom, nagyon tiszta szívű, fogadják 
őt szeretettel! – ezekkel a gondolatokkal 
köszönt el a július 26-ai szentmise zárása-
ként a hívektől Gerendai Sándor esperes 
a környei Római Katolikus Templomban.

A csákvári esperes majdnem két évig 
szolgált plébánosként Környe mel-
lett Vértessomlón és Várgesztesen 

is. A kezdeteket Horváth Boldizsár, a plé-
bánia képviselőtestületének világi elnöke 
idézte fel, egyben fejezte ki köszönetét: két 
éve nagy öröm érte az egyházközségün-
ket, hiszen lezárult a plébánia felújítása, 
és egy nagyon szép szertartás keretében 
adtuk át. Azonban az öröm nem tarthatott 
sokáig, mert pár nap elteltével elhunyt 
Bedy Sándor. Az azt követő időszakot sem 
nekünk, sem a püspökségnek nem volt 
könnyű megélni, hiszen komoly paphiány 
volt. A megnyugvást az hozta, amikor a 
Püspök Atya kinevezte Gerendai Sándor 

Atyát hozzánk. Köszönjük a keze 
munkáját és közbenjárását 
abban, hogy legyen újra csak 
Környének, Vértessomlónak, 
Várgesz tesnek plébánosa, 
mert tudjuk jól, hogy ebben 
is közreműködött. Köszönünk 
mindent és köszönjük mindezt, 

és kívánjuk, hogy a Jó Isten tartsa meg 
professzionizmusát, szerénységét, felkészült-
ségét, s adjon további termékenységet a 
munkájához – hangzott el a világi elnöktől. 

Gerendai Sándor esperest kinevezett 
új plébánosként augusztus 1-jétől Visnyei 
László káplán követi Környén, Vértessomlón 
és Várgesztesen. A káplánt 2017 júniusában 
szentelték fel, 2017 és 2019 között Székesfe-
hérváron, 2019-től Csákváron szolgált. 

Új gépjármű a környei 
önkéntes tűzoltóknak

Öt dekán múlt 
az első hely

Õ Cikk a 2. oldalon Õ Cikk a 2. oldalon
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Új gépjármű a környei  
önkéntes tűzoltóknak
…folytatás az első oldalról.

K omárom-Esztergom megye, azon 
belül Környe is részesült abból a 
hatvanhárom speciális járműből, 

melyet július tizenötödikén adtak át a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ságon. Két európai uniós projekt keretében, 
valamint saját és a Generali Biztosító Zrt. ál-
tal biztosított forrásból huszonegy erdőtüzes 
gyorsbeavatkozó, három többcélú és két 
üzemanyagtöltő jármű, továbbá huszonki-
lenc logisztikai, árvíz- és lakosságvédelmi, 
valamint vezetési irányítási gépjármű, 
illetve nyolc duplakabinos terepjáró került 
új gazdájához.

A BM OKF épületében megtartott átadá-
si ünnepségen részt vett Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti államtitká-
ra, miniszterhelyettes, a rendezvényen kép-
viseltették magukat a társ- és rendvédelmi 
szervek, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, az önkéntes szervezetek és a 
szakmai szövetségek.

Az ünnepi beszédet Bartók Péter tűzoltó 
dandártábornok, a BM OKF gazdasági 

főigazgató-helyettese mondta. Emlékezte-
tett arra, hogy a szervezet az idén ünnepli 
a tűzoltóság megalakulásának százötve-
nedik évfordulóját, és mint mondta, külön 
öröm, hogy ebben az évben is új jármű-
vekkel lehet megkönnyíteni az önkéntes és 
hivatásos tűzoltók munkáját. Bartók Péter 
beszélt arról is, hogy a mostani átadással 
lezárul a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 azono-
sítószámú, az „Erdőtüzek oltására alkalmas 
gépjárművek és vízszállító gépjárművek 
rendszerbe állítása” elnevezésű projekt. 
Ennek összesen több mint 6,1 milliárd forin-
tos forrásából korábban tizenhat szimpla-, 
tizennégy duplafülkés vízszállítót, valamint 
három, erdőtüzes felépítménnyel szerelt 
konténerszállító járművet adtak át, most 
pedig huszonegy erdőtüzes gyorsbeavat-
kozó, két üzemanyagszállító-töltő gépjármű, 
valamint három duplafülkés, többcélú 
erdőtüzes és műszaki mentő felépítmény-
nyel rendelkező gépkocsi talál gazdára.  
A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, ezek 
a járművek jelentősen hozzájárulnak az 
erdőtüzes, illetve más, vízigényes vagy jó te-
repjáró képességet igénylő beavatkozások 
hatékonyságához. A tábornok szólt a három, 
nehéz terepi erdőtűzoltó jármű speciális 

képességeiről is. Bartók Péter a KEHOP 1.6.0-
15-2016-00021 azonosítószámú, az „EU pol-
gári védelmi komplex modulok létrehozása, 
fejlesztése” című projekt keretében átadott 
huszonkilenc Volkswagen Amarok típusú 
járművel kapcsolatban arról beszélt, hogy 
a 12 vízi kutatási és mentési, a 3 vezetés-irá-
nyítási, valamint a 14, logisztikai feladatok 
biztosítására szolgáló jármű felépítményeit 
a speciális feladatokhoz alakították ki. 

A köszöntőket követően Kontrát Károly 
parlamenti államtitkár és dr. Góra Zoltán 
tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
adta át az érintett tizenkilenc katasztró-
favédelmi igazgatóság és huszonhárom 
önkéntes szervezet képviselőjének a jár-
művek jelképes indítókulcsait. A támoga-
tás eredményeként Komárom-Esztergom 
megye két új gépjárművel gazdagodott.  
A megyei igazgatóság egy erdőtüzes 
gyorsbeavatkozó gépjármű támogatás-
ban részesült, a Környei Polgárőr és Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében 
Popovics Milán alelnök és Hartman Alex tag 
egy Volkswagen Amarok típusú logisztikai 
járművet vehetett át.

forrás: katasztrofavedelem.hu 

Öt dekán múlt
az első hely
…folytatás az első oldalról.

A zuhogó eső ellenére 43 horgász telepe-
dett ki július 25-én reggel a tó partjára a 
Környei Horgász Egyesület által meghir-
detett verseny kezdetén, ami viszonylag 
jó részvételnek számít, ugyanakkor Török 
Mihály elnök szerint kedvezőbb időjárási 
körülmények között 70-80 tag is érkezett 
volna.

A verseny déli lefújásáig tizennyolcan 
mérlegeltek, igaz Bakonyi József 
személyében olyan horgász is 

akadt, aki csupán egy pár dekás törpe-
harcsával dicsekedhetett, ám a férfi szerint 
a hal szokatlanul nagy, 4-5 centis bajusza 
miatt mindenképp különlegességnek szá-
mított.  A sikeres horgászok összességében 
76,89 kilónyi halat fogtak ki, a legnagyob-
bat, egy 6,45 kilós pontyot Szommer Ferenc, 
így a tavalyi sikere után idén is ő vihette 
haza a vándorkupát. Az össztömeg rang-

sorának ötödik helyén Jeszenovics Mihály 
(5,17) végzett, negyedik lett 6 kilóval ifj. Laki 
Gyula, 7 kiló 20 dekával harmadik Vizkeleti 
Géza. 10 kiló 93 dekát mutatott a mérleg 
Szommer Ferencnél, így ő a második he-
lyezettnek járó ajándékokat vehette át, őt 
csupán 5 deka választotta el Tivadari Lász-
lótól, a verseny győztesétől, akit 10 kiló 98 
dekás fogási eredménye repítette az élre.  

A versenyt Környe Község Önkormány-
zata, a tatabányai Fisch Kft., és a Talpas 
Pub támogatta.

Az év végéig ingyen autózhat
40 liter üzemanyagot tankolt július 9-én 
a környei AVIA töltőállomáson Vizkeleti 
Gábor, és – mondhatni – fizetés nélkül 
távozott. Pontosabban: nem a pénztárcája 
bánta a nagyjából 14 ezer forintot, csupán 
a percekkel korábban átvett, 80 ezer forint 
értékű AVIA ajándékkártya összege csök-
kent a tankolás árával.

A z AVIA Hungária Kft. egy éve hirdet-
te meg ThanksAVIA hűségkártya 
játékát, a harmadik, egyben záró 

sorsoláson az ország 85 töltőállomásán 
regisztrált, több mint 10 ezer ember közül 
kedvezett a szerencse a környei Vizkeleti 
Gábornak, aki azóta hűséges a faluban 
található benzinkúthoz, amióta a Baracskai 
Gép Kft. üzemelteti, tehát hét esztendeje. 
Ezt a hűséget Kővári Csilla résztulajdonos a 
július 9-ei díjátadó ünnepségen egy hatal-
mas AVIA tortával is megköszönte.

Gábor elmondása szerint az értesítő 
e-mailt olvasva először el sem akarta 
hinni, azt gondolta, átverés. A kártyát és 
az ajándékokat átadó Pál Szilárd, az AVIA 
Hungária Kft. ügyvezetője megnyugtatta: a 
korábbi két nyertes is hasonló érzelmekkel 

fogadta a hírt, aztán – szintén Gáborhoz 
hasonlóan – örömmel konstatálták, hogy 
egy ideig valóban nem lesz gondjuk a 
tankolásra. Bár a játék szlogenje kéthavi 
ingyen autózást ígért, a környei nyertes úgy 

gondolja, hogy mivel a közelben található 
a munkahelye, az összeg az év végéig 
elegendő lesz még akkor is, ha nyáron be-
iktatnak a párjával egy hétvégi kirándulást 
távolabbi úti céllal.

Gyermek horgászverseny
A Környei Horgász Egyesület horgászversenyt rendez a gyermek tagjai részére.  

A verseny fő támogatója a Magyar Országos Horgász Szövetség,  
támogatja a Fisch Kft. Tatabánya, valamint Környe Község Önkormányzata.

A verseny Időpontja: 2020. szeptember 12. 
Helyszín: Környe Tópart

A VERSENYRE KÉT KORCSOPORTBAN LEHET NEVEZNI (alsó, valamint felső tagozatos általá-
nos iskolás) KIZÁRÓLAG ELŐZETESEN szeptember 10-én 16 óráig Török Mihály egyesületi 
elnöknél az Alkotmány u. 80. sz. alatt, a Csavar Csapágy Üzletben. NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 
A versenyre 7 órától várják a nevezőket, 7.50-től etetés, a verseny 8 órától délig tart.  
A versenyzők 1 bottal, 1 horoggal úszós készséggel versenyezhetnek, (Rakós bot használata 
TILOS!) Díjazás: mindkét korcsoportban az 1-6 helyezett Serlegben, horgászfelszerelés díja-
zásban részesül, és több meglepetés is várható. Valamennyi nevező kap etetőanyagot és 
többféle horgász felszerelést. A nevezés feltétele: a versenyzőknek rendelkezni kel Környei 
Horgász Egyesületi tagsággal és országos regisztrációval! A nevezéssel, tagsággal, a verseny-
nyel kapcsolatban Török Mihálynál lehet bővebb információt kérni a 30/2013891-es számon.
A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/gyermek-horgaszverseny-3/?occurrence=2020-09-12

Elmaradnak a Szent István napi ünnepségek

Környe Község Önkormányzata ezúton értesít 
mindenkit, hogy az egészségügyi válsághelyzet 
miatt augusztus 20-án az állami ünnepséghez 
hasonlóan Környén is Környebányán is elmarad 
az államalapító királyunk, Szent István tiszteletére 
rendezett ünnepség. 

A Környei Római Katolikus Templomban augusztus 20-
án, államalapító I. Szent István király ünnepén 11 órakor 
mutat be szentmisét Visnyei László plébános, majd a 
szentmisét követően kerül sor az új kenyér megáldására.

A Környei Református Missziói Egyházközség folytatva az 
eddigi beosztást, az augusztus 20-át követő vasárnap, 
tehát augusztus 23-án tart Úrvacsorás istentiszteletet, 
hálát adva az új kenyérért!
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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
Nagy István (augusztus 18.)

85 esztendős
Magyar Lászlóné sz. Tomai Ilona (augusztus 31.)

80 esztendős
Salamon Ernőné sz. Pásztor Ilona (augusztus 8.) 

Hartmann Ernőné sz. Schekk Rozália (augusztus 11.)
Takács Jánosné sz. Bálint Margit (augusztus 20.)

Bernhardt György (augusztus 25.) 
Wittman Józsefné sz. Hataier Erzsébet (augusztus  25.)

Illés Zoltán (augusztus 28.)
75 esztendős

Németh Balázs (július 13.) 
Köpe Ilona sz. Erdelyi Ilona (július 19.) 

Fazekas István (július 30.)
70 esztendős

Szűcs István (július 9.) 
Heszeg Imre (július 10.) 

Gábor Jánosné sz. Gábor Anna (július 21.) 
Bús András Ferencné sz. Vízkeleti Mária Teréz  

(július 24.) 
Fodor Józsefné sz. Rózner Sára (július 29.) 
Dein Andrásné sz. Jakab Mária Magdolna  

(augusztus 4.) 
Bátki Lajosné sz. Kovács Julianna Ilona (augusztus 21.) 

Vámos István Jenő (augusztus 22.)

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 három kislány és 
kilenc kisfiú érkezése aranyozta be környei szülők, nagyszülők 
életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Handl Gábor és dr. Ács Andrea  
kisfiát Marcellt,

Tóth Lajos és Vaczula Anikó  
kisfiát Lajost,

Tőke Róbert és Puskás Krisztina  
kisfiát Nolent,

Tóth Ádám és Kovács Beatrix  
kislányát Kamilla Beatrixot,

Hompoth András és Bajkó Krisztina  
kislányát Szófiát,

Számfira Attila Zoltán és Gertsmár Nikolett  
kisfiát Levente Csabát,

Fazekas Roland és Kanalas Terézia  
kisfiát Rolandot,

Molnár Péter és Pankotai Kitti  
kisfiát Zsombort,

Fehér Zoltán Felicián és Deli Aranka  
kisfiát Álmos Zoltánt,

Hülber László és Horváth Viktória  
kisfiát Levente Lászlót,

Vanya Balázs és Kehl Klaudia  
kisfiát Miront,

Jakab Norbert és Kovács Ibolya Éva  
kislányát Vivient.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Szabadság  
az I. sz. Rendelőben

Dr. Bublovics Péter augusztus 21-étől 28-áig szabadsá-
gát tölti, emiatt szünetel a rendelés az I. számú Házi-
orvosi Rendelőben. A helyettesítésről saját rendelési 
idejében Dr. Árendás József gondoskodik a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben.

Gyermekorvosi rendelés

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos augusztus 17-étől 
21-éig szabadságát tölti, ez idő alatt változik a ren-
delés. Dr. Bognár Ágnes gyermekorvos a következő 
időpontokban fogadja a beteg gyermekeket: 17-én 
és 19-én 10-11.30-ig, 18-án 8 órától 9.30-ig. Augusztus 
20-án és 21-én nem lesz rendelés, 24 órás ügyeleti 
szolgálat működik Tatabányán a Győri út 24. sz. alatt. 
Telefon: 34/316-800.

Folyamatosan érkeztek a véradók
Hosszú esztendők tapasztalata, hogy a 
nyaralások miatt az év legmelegebb idő-
szakában lényegesen kevesebben adnak 
vért. Erre a tényre cáfolt rá a július 27-ei 
környei véradás, amikor a Vöröskereszt 
megyei és helyi aktivistáinak örömére fo-
lyamatosan nyílt a Művelődési Ház ajtaja. 

D élután fél 1 és fél 6 között 51-en 
érkeztek, csupán egyetlen önkén-
tessel kevesebben, mint áprilisban, 

s kettővel többen, mint januárban, így a 
szervezőknek valóban nem lehetett okuk 
panaszra. A körülményeket a Művelődési 
Házban természetesen az egészségügyi 
válsághelyzetnek megfelelően alakították 
ki, a donorokat részletes tájékoztató, kézfer-
tőtlenítés, testhőmérséklet mérés fogadta, 
díjmentesen biztosították a szájmaszkot, 
saját használatú tollat, és a csokoládé, sör, 
üdítő, mellett gondosan előrecsomagolt 
péksüteménnyel, szendviccsel hálálták meg 
az önkéntesek számára a véradást. Környén 
az év utolsó véradása október 27-én lesz. 

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. 29. (szombat) 9.00–12.00-ig

Szept. 12. (szombat) 9.00–12.00-ig

Szept. 19. (szombat) 9.00–12.00-ig

Szept. 26. (szombat) 9.00–12.00-ig

Az időpontok a COVID helyzettől függően változhatnak!

Az ebet felvezetők 
maszkot használjanak!

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!

Tisztelt Ebtartók!
Környe Község Önkormányzata  a község köz-
igazgatási területén az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvényben foglalt kötelezett-
ségnek eleget téve 2020. szeptember 30-áig 
ebösszeírást tart.

A z ebösszeírás törvényi kötelezettsége az 
önkormányzatnak, mely az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek jogainak, 

személyes biztonságának és tulajdonának vé-
delme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatok hatékony ellátása céljából szükséges. 
Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését nem 
tervezi az önkormányzat. Az ebösszeírás ön-
bevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás 
során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot 
kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.  
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen 
a polgármesteri hivatalban vagy telefonon a 
06-34-573-109-es számon kérhető. A formanyom-
tatvány beszerezhető a polgármesteri hivatalban, 
vagy letölthető a www.kornye.hu oldalról (nyom-
tatványok) is.

Az adatszolgáltatás szeptember 30-ig az alábbi 
módon teljesíthető. A kitöltött adatlapokat a polgár-
mesteri hivatal címére (2851 Környe, Alkotmány u. 2.) 
postai úton beküldve, a polgármesteri hivatalban 
személyesen leadva, az info@környe.hu  email címre 
(aláírva, szkennelve) beküldve.

Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem 
tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 
Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal 
büntethető. Köszönöm, hogy az adatlap visszakül-
désével segítik munkánkat!

Orlovits Tímea sk.

jegyző
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A vállalkozások is megjelennek 
az okostérképen

Készül Környe  
applikációja

Tisztelt vállalkozók,  
helyi termelők, szolgáltatók!

Készül Környe telefonos applikációja, 
amely számos módon segíti majd az itt 
élők mindennapjait, a problémakezelést, 
hibabejelentést, és az ideérkezők tájéko-
zódását. Az okostérkép funkció – a többi 
között – a helyi vállalkozások, szolgáltatók, 
őstermelők, üzletek információinak meg-
jelenítésére is lehetőséget teremt, ezek 
közzétételét az önkormányzat a környei 
székhellyel rendelkezők számára díjtala-
nul biztosítja.

Kérjük tehát, ha Ön vállalkozást üzemeltet, 
szolgáltatást biztosít, üzleti, helyi őstermelői 
tevékenységet folytat, és szeretné azt az 
applikáció okostérképén megjeleníteni, ak-
kor a következő információkat juttassa el a 
hirhozo@kornye.hu e-mail címre augusztus 
31-éig: A vállalkozás, üzlet, stb. megneve-
zése; vállalkozás, üzlet, stb. bemutatása, 
ismertetése; cím, telephely; telefonszám: 
(+ karakter, amit csak összefüggő számok 
követhetnek); e-mail; web; nyitva tartás. 
Fekvő, 1000×500-as fotó, 500×250-es mini-
mum felbontású. A fotó file neve a vállalko-
zás, üzlet, stb. megnevezése, a file név nem 
tartalmazhat ékezetes karaktert, szóközt 
(kép hiányában a rendszer automatikusan 
Környe címerét tölti fel). 

Kitelepítési megemlékezés
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe tisztelettel meghívja Környe 
község lakóit a kitelepítés 73. évi alkalmából megrendezett megemlékezésre 
2020. augusztus 30-án. 11 órakor német nyelvű szentmise kezdődik a környei 
Római Katolikus Templomban, majd a szentmise után a vasútállomásnál 
található Kitelepítési Emlékműnél helyezzük el a kegyelet virágait.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/kitelepitesi-megemlekezes-
3/?occurrence=2020-08-30


