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Környéé volt a legszebb porta
Ötödik alkalommal „disznólkodtak” Vér-
tesszőlősön január 25-én, amikor ismét 
benépesült a csarnok melletti rendezvény-
sátor, a 10 résztvevő csapat már hajnaltól 
szorgoskodott, hiszen valamennyien egy-
egy 170-180 kilós sertést vágtak, dolgoztak 
fel. A házigazda község testvértelepülései 
mellett érkeztek Bajról, Neszmélyről, Mo-
csáról, Kocsról, a disznólkodó faluk sorát 
első alkalommal gyarapította környei 
formációi is.

A környeiek három üs tben, két 
gázzsámolyon, két tűzhelyen és 
két hastokon készítették a disznó-

toros finomságokat, a többi között toros 
disznójavát vaslapon sült káposztával, 
válogatott disznóságokat illatos szilva-
forgácson sütve, környei svábhurkát 
pecsenye kolbásszal, savanyú káposztát 
töpörtyű gombóccal. A falatokért érkező 

vendégeket jóféle környei pálinkával, 
forralt borral, teával, sváb süteményekkel, 
töpörtyűs és káposztás pogácsával, Nuss 
Stanglival, Kvircedlivel, hájas párnácská-

val, margarinos tekerccsel is kínálták, és 
délutánra szinte hírmondó sem maradt 
a falatokból. 

Múltidézés  
„Annus néni módra” is

Többen már nem is fértek volna el az asztalok körül február 8-án 
a Közösségi és Tájházban, ahol a hatodik múltidéző tollfosztást 
rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe, s bár 
a program ezúttal is zömmel a felnőtteket, idősebbeket vonzot-
ta, láthatóan a gyerekek is élvezték a számukra még szokatlan 
szorgoskodást. 

Lakossági tájékoztató!
2020. január 1-jétől megváltozott az engedély nélkül létesített 
kutak bejelentésének módja. A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 2018. évi módosítása értelmében mentesül a víz-
gazdálkodási bírság és az eljárási díj megfizetése alól, aki 2020. 
december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül létesített ásott, vert 
vagy fúrt kút vízjogi fennmaradási engedélyét.

A korábbiakkal ellentétben, 2020. január 1-től a települési 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy 
vert kút engedélyezéséhez nem szükséges jogosultsággal 

rendelkező szakember által készített tervdokumentáció benyúj-
tása, elegendő a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalmú 
formanyomtatvány kitöltése és a kút tulajdonosa által történő 
aláírása. A talajvíz kutakkal kapcsolatos nyomtatványok letölthetők 
a www.kornye.hu oldalon a „Nyomtatványok” menüpont alatt, 
illetve elérhetők a Környei Polgármesteri Hivatalban.

Fúrt kút esetében a benyújtott dokumentációban igazolni kell, 
hogy a kút kivitelezője a vonatkozó jogszabályok alapján képe-
sített vízkútfúró szakember, valamint a benyújtott formanyomtat-
ványt el kell látni a szakember aláírásával is.

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély 
nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2021. január 1-től 
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság a Vgtv. alapján jogi 
személy esetén az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 
80 százalékáig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat 
esetén 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 
forintig terjedhet.
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Környéé volt a legszebb porta
…folytatás az első oldalról.

A baráti szálak kialakítása, szorosabbra 
fonása mellett a résztvevő települések 
kulturális életének megmutatása is célja a 
vértesszőlősi Regionális Böllérversenynek, 
Környe képviseletében művészkerékpáro-
sok és a Német Nemzetiségi Dalkör lépett 
színpadra, miközben az ítészek már meg 
is kezdték a toros ételek értékelését. Bár a 
gasztromegmérettetésen a zsűri más köz-
ségek finomságait ízletesebbnek ítélte, a 
környei stand méltán nyerte el „A legszebb 
porta” elismerést – ez már az esti böllérbá-
lon derült ki, ahol igaz megfáradtan, de 
annál vidámabb hangulatban várták a 
csapatok az értékelést. 

Az oklevelet Beke László polgármester és 
Tirhold Kármen képviselő vette át a valóban 
ízig-vérig környei, az egykori sváb szobabel-
sőt idéző installációért. A falat Soltész László 
festménye ékesítette, mellyel egy leshegyi 
disznóvágást ábrázolt, háttérben a falu 
látképével, a templommal. Méri János keze 
munkáját dicsérte a füstölt termékekből 

Múltidézés 
„Annus néni módra” is
…folytatás az első oldalról.

A nnak idején az asszonyok hetekig 
fosztották a tollat a lányos házak-
nál, közben jóízűen beszélgettek, 

énekeltek, s amikor a munka végére értek, 
jöhetett a Federball, amikor a házigazdák 
zsíros kenyérrel, disznósajttal, kolbásszal, kis 
süteménnyel, teával, kakaóval köszönték 
meg a munkájukat.

A muzsikáról ezúttal a Dorf Musik gon-
doskodott, és Bolemányi Magdolna, aki 
citerájával még éneklésre is sarkallta a 
résztvevőket. A vendéglátás is idézte a 
régmúlt időket, hiszen szinte minden érkező 
háziasszony süteménnyel „kopogtatott”, a 
vendéglátók alaposan felkészültek zsíros 
kenyérrel, hagymával, teával, a férfiak pe-

dig – ahogy annak lennie kell – „titokban 
csempésztek” bort.

Fábián Annus néni – mivel régen a toll-
fosztás közben ment a „letyefetye” – egy 
régi történetet mesélt el, elegyítve a ma-
gyar szavakat az ízes, vicces sváb kifejezé-
sekkel, hiszen valamikor otthon mindenki 
svábul beszélt, magyarul csak az iskolában 
tanultak. S történt egyszer, hogy a karácso-
nyi szünet után a tanítónő kérte, írják le a 
gyerekek a legkedvesebb élményüket.  
Az egyik gyerek jó ideig rágta a ceruza 
végét, majd elkezdte, hogy a disznóölés: 
egyszer az enyém papám káfolt egy ma-
lackát… Aztán az enyém mamám annyi 
kukuruct adta neki szabálni, hogy úgy meg-
hízta, olyan nagy lett neki az övé hasája, 
mint a Rézi tanténak tavaly nyáron. Aztán 
mikor nem tudta már az övé hasáját cipe-
kedni, mondja mein papám, nos kinder, 

holnap lesz a disznómariskának nyissz-
nyassz. Erre az öcsi úgy elkezdett bőgni, 
mint a Mikolausz Toldi, mikor búcsúzta az 
anyjától, afidezén. Mondok neki, ne bőgj, 
de ő csak tovább muzsikálta… Annus néni 
csak mesélt, mesélt, a szorgoskodók pedig 
jókat kuncogtak, akkor is, amikor a történet 
szerinti apa elnáspángolta a gyerkőcöt, 
ami a mesében így szólt: az enyém papám 
leszedte az övé nadrágszíja, jól kiprákkolta 
az enyém bugyogóját… 

Tirhold Kármen elnök elmondta, hogy a 
hatodik tollfosztás fő alapanyagát Wéber 
Ádámné és Dics Margit ajánlotta fel, a 
szorgos kezeknek köszönhetően pedig 
idén is megtalálható lesz a fosztott tollak-
ból készített két díszpárna a Márton napi 
mulatság tombolanyereményei között, így 
valóban kézműves ajándékkal távozhat 
majd novemberben a szerencsés nyertes.

14 érem a pálinkaversenyről
Öt környei gazda húsz párlattal mé-
rette meg magát a XI. Quintessence 
Pálinka- és Párlatversenyen, s végül 
14 éremmel érkeztek haza.  Az Ongai 
Kulturális Egyesület által szervezett 
megmérettetésre 1606 nevezett tétel 
érkezett Magyarországon kívül Hor-
vátország, Izrael, Románia és Szlo-
vákia területéről. A minták 3 napos 
bírálatának eredményeként arany 
oklevelet kapott 227 (15%), ezüst minő-
sítést 356 (23,6%), míg bronz elismerést 
459 (30,4%) pálinka és párlat. 

K özép-Európa legnagyobb pálinka-
versenyén 304 volt a kereskedelmi 
tételek száma, 530 a bérfőzők és 

772 a magánfőzők által előállított pálinka 

és párlat. A január utolsó hétvégéjén ren-
dezett eredményhirdetésen valamennyi 
környei gazda neve elhangzott, a legki-
emelkedőbb eredményt Prekob György 

érte el Birsalma pálinkájával, ő arany 
minősítést vehetett át. Méri János 
Irsai Olivér párlatát ezüst minősítéssel 
díjazták az ítészek, mellette további 
öt bronz oklevelet vehetet t át a 
Sárgabarack Magyar Kajszi, Gönczi 
Sárgabarack, Birsalma, Szomolyai 
Fekete Cseresznye, V i lmoskör te 
pálinkáiért. Haász József Újfehértói 
Fürtös Meggye ezüst-, Birsalmája és 
Ágyas Meggye bronzminősítést ért 
el, Török Mihály három bronzérem-
mel gazdagítot ta gyűjteményét, 
melyeket a Cigánymeggy, Újfehértói 

Fürtös Meggy és Birsalma párlatainak 
ízlelése után ítélt meg számára a 27 tagú 
zsűri, és Lengyel Róbert Birsalma pálinká-
ja is bronzminősítést szerzett.

25 éves a Szivárvány

Véradás: mint tavaly, egyszer csak „beindultak”
Jó ideig aggódva nézték január 27-én a 
Művelődési Ház bejárati ajtaját a Vörös-
kereszt Környei Alapszervezetének akti-
vistái, aztán egyszer csak megismétlődött 
ugyanaz, mint egy esztendővel ezelőtt: 
elkezdtek sokasodni a nevek a listán, s 
végül pontosan ugyanannyi, 49 került a 
lapokra, mint tavaly januárban.

A z idei véradás annyiban azonban 
sikeresebbnek bizonyult, hogy 
Németh Miklós, és Czibók Ágnes 

személyében két elsőalkalmas véradót is 
köszönthettek, és sikeresen gyűjtöttek két 
beteg embernek irányítottan tíz, illetve 
három egységet. A hagyományos bősé-
ges vendéglátásról ezúttal is Andor Ildikó 
titkár gondoskodott, a Művelődési Ház 
felajánlásaként pedig Balázsné Bartus 
Noémi, Kugler-Heitz Ágnes és Dóczi Norbert 
2-2 tiszteletjegyet nyert a Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együt-
tes Góbé farsang 
című előadására. 
Mindezek mellet t 
a donorok a vára-
kozás perceiben 
a „Szabad a téka” 
könyvkínálatából 
is szemezgethettek 
azzal a jóérzésű 
tudattal, hogy az 
adományládában 
összegyűlt forintok 
a  Vö rö s ke re s z t 
környei alapszer-
vezetének kasszá-
ját gyarapítják. A 
rendszeres véradókat és azokat is, akik 
még csak fontolgatják a véradás lehető-
ségét, idén – mint minden évben – még 
három alkalommal várja a Vöröskereszt.  

A környei Művelődési Házban: áprilisban 
20-án és október 27-én, a Közösségi és 
Tájházban július 27-én, valamennyi idő-
pontban 12.30 és 17.30 között.

készült kompozíció, fonott kolbász, köröm, 
töltött malacka, és a sublót, asztal, székek, 
asztalterítő, porcelán étkészlet is mind-mind 
fellelhetők voltak annak idején a régi sváb 
parasztházakban, mint ahogy az örökér-

vényű házi áldás, amely akár a környei 
stand mottója is lehetett volna: Freude 
den Kommenden, Friede den Bleibenden, 
Segen den Gehenden! Öröm az érkezőkre, 
béke a maradókra, áldás a távozókra!

Környén az 1980-as évek végén indították 
be a helyi általános iskolában a néptánc 
oktatást szakköri formában, majd az egyre 
több lelkes érdeklődő gyermeknek, tá-
mogatónak köszönhetően öt esztendővel 
később megalakult a  Szivárvány Tánc-
együttes, 25 esztendővel ezelőtt pedig az 
egyesület. A szervezet február 11-én tar-
totta jubileumi közgyűlését, melyen László 
Márta örömére több fiatal is csatlakozott.  

A z együttes vezetője, László Márta 
kezdeményezésére 1995. február 
14-én a táncos gyermekek szülei, 

segítők alapítottak egyesületet a tánc-
együt tes támogatása, a működéshez 
szükséges anyagi feltételek biztosítása 
érdekében. Alapító okiratban megfo-
galmazták közös céljaikat, feladataikat, 
szakmai terveiket. A második világháború 
utáni „lakosságcsere” következtében Kör-
nyén együtt élnek sváb nemzetiségűek, 

felvidékről betelepítet t családok és a 
leszármazottjaik. Fontos hagyományaik 
ápolása, megőrzése, visszatanítása a 
jövő nemzedékének. Közös munka fontos 
momentuma lakóhelyünk magyar és nem-
zetiségi hagyományainak felkutatása, nép-
szokások megismertetése környezetünkkel, 
továbbadása a jövő nemzedékének.  

A Szivárvány Táncegyüttes fennállása 
óta Környe kulturális életének meghatá-
rozója, rendszeres résztvevője kistérségi, 
régiós néptánc találkozóknak, nemzetközi 
rendezvényeknek. Több alkalommal fel-
léptek műsoraikkal Felvidéken, Erdélyben, 
Németországban, nemzetközi fesztiválokon 
képviselték hazánkat Montenegróban, 
Bosznia-Hercegovinában is két alkalommal. 

Számtalan fellépés, közös táborozás, tán-
cot megörökítő felvétel, fénykép, emléklap, 
oklevél, s megannyi emlék árulkodik arról a 
negyed évszázadról, mely a táncegyüttes 
és egyesülete megalakulása óta telt el. 

Az együttesben generációk nőttek fel, 
nehéz lenne megbecsülni, hogy napja-
inkig hány gyermeknek, felnőttnek oko-
zott örömöt, maradandó, színes élményt  
„A” Szivárvány, amely a környeiek sajátja. 
Ahogy időközben a táncegyüttes tagjai 
cserélődnek, úgy az egyesület tagsága 
folyamatosan változik – köszönet és hála 
a legkitartóbb egyesületi tagoknak, akik 
hosszú éveken, évtizedeken keresztül 
segítették, támogatták a civil szervezetet. 

Az egyesület munkáját 2019 óta a DORF 
Musik – a „harmonikabarátok” zenekara is 
segíti.   A Szivárvány Táncegyüttes szakmai 
vezetője 2020. január 1-től Jakab András 
tánctanár, segítője Kelemen Petra Piroska. 
Az egyesület elnöke az alapító László Már-
ta néptáncpedagógus, elnökhelyettesek 
Barta Gizella és Szántó Attila. 

Az egyesület fő támogatói Környe Község 
Önkormányzata és a Csoóri Sándor Alap.

László Márta
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Sváb Kupa: mindkét környei csapat  
a harmadik helyen végzett 

Várgesztesen zárult le a Sváb Kupa terem-
labdarúgó torna 18. sorozata február 8-án, 
s bár a felnőtteknél a negyedik fordulóban 
botlott a Kecskéd, összességében az élen 
végeztek, az utánpótlás csapatoknál 
pedig kétség sem férhetett a kecskédi 
gyerekek kupagyőzelméhez. 

A sorozat január 18-án indult útjá-
ra Vértessomlón. A várgesztesi 
kezdeményezésű torna során  

11 évig csak a felnőt tek küzdöt tek a 
serlegért, azonban 2012-ben a kecskédi 
Wéber Imre javaslatára a gyerekeket is 
„befogták”, így az utánpótlás korosztályúak 
8. alkalommal csatáztak, hogy eldöntsék, 
ki a legjobb. Az U9-es korosztályban a 
Vértessomló és a somlói színekben játszó 
várgesztesi gyerekek, a Kecskéd, Környe 
és a Tatabányai Vasas, míg a felnőtteknél 
ez utóbbi csapat helyett a Várgesztes rész-
vételével zajlottak a mérkőzések 4 héten át 
4 helyszínen.  

Az utánpótlás korosztályú gyerekeknél a 
Kecskéd minden fordulóban 100 százalékos 
teljesítményt nyújtott, a rendre cserejátékos 
hiánnyal küszködő vértessomlói csapat 
pedig hiába akart és küzdött kitartóan, a 
sorozatban csupán egyetlen pontot szer-
zett a Vasas elleni döntetlennel. Kérdőjel 
tehát leginkább a második-harmadik hely 
tekintetében merült fel, hol a Környe, hol 
a Tatabánya Vasas teljesített jobban. Így 
érkezett el a zárás, amely során a Kecskéd 
ismét remekelt, a három csapat ellen 27 
gólt szerzett, míg a hálójuk csak egyszer 
rezgett. A kis somlói labdarúgók ezúttal 
sem jártak sikerrel, pedig győzni akarásban 

nem volt hiány, így ők a negyedik helyen 
zártak. A fordulóban a Környe a tatabányai 
csapattal 0-0-s döntetlent játszott, a Vér-
tessomló ellen 3 pontot szerzett, és szintén  
4 pontos lett a Vasas is, szintén a Somló 
elleni győzelmével. A fordulóban tehát 
a két csapat között a gólarány döntött a 
tatabányai együttes javára, és összessé-

gében 1 ponttal többet gyűjtve a teljes 
sorozat második helyét is megszerezték, 
míg a környeiek a harmadikon végeztek. 

A felnőtteknél jól jött a kecskédieknek, 
hogy a korábbi három fordulóban szépen 
teljesítettek, mivel – úgy tűnt – Várgeszte-
sen is élt a „hazai pálya előnyének” elmé-
lete. A házigazdák nyitásként 3-2-re múlták 
felül a Környét, majd a somlóiak 4-3-ra a 
Kecskédet. A Környe – Vértessomló meccs 
5-5-ös döntetlennel zárult, következett a 
Kecskéd – Várgesztes mérkőzés, melyen 
az élen álló gárda 2-1-re múlta felül a 
vendéglátókat, a Környével azonban 
nem bírtak, 4-4-es döntetlen lett a vége. 
A Vértessomló tehát 4, a hazaiak 3 ponttal 
futottak neki a forduló utolsó mérkőzésé-
nek, a két csapatot zúgó bíztatás kísérte 
a lelátóról, hiszen míg a gesztesieket 
a győzelem, addig a somlóiakat már 
egy döntetlen is az élre repítette volna.  
A szomszédvár csapatának azonban 
nem sikerült a bravúr, hatalmas ziccere-
ket hagytak ki, s volt, hogy a vendéglátók 
hálóőre a gólvonalról mentett. A meccs a 
Várgesztes 3-1-es győzelmével zárult, ami-
vel bezsebelhették a forduló elsőségét, s 
mivel pontegyenlőség esetén a két csapat 
egymás elleni eredménye számít a felnőt-
teknél, a Vértessomló végzett a második, a 
Kecskéd a harmadik helyen, a Környének 
meg kellet t elégednie a negyedikkel. 
A kupát a várgesztesi „botlás” ellenére 
a Kecskédiek nyerték el, második lett a 
Várgesztes, a harmadik helyen a Környe, 
Vértessomló osztozott. 

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat…

Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz...

Teremtő zápor hull a földre…
Jogod van fényre… És örömre....”

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

90 esztendős
Kocsis Sándorné sz. Láposi Julianna (február 8.) 
Molnár Lászlóné sz. Eichhardt Mária (február 13.)

85 esztendős
Petró Ernőné sz. Kincs Anna (február 10.)

80 esztendős
Hadverő József (február 4.) 

Hack Lajosné sz. Klúber Mária (február 22.) 
Varga Józsefné sz. Wéber Katalin (február 28.)

75 esztendős
Czakó József (február 2.) 

Bagány Jánosné sz. Csiki Vilma (február 3.) 
Bagány János (február 3.)

70 esztendős
Németh Lajos József (február 1.) 

Virga Zoltán (február 2.) 
Nagy János Istvánné  

sz. Cserháti Mária Terézia (február 3.) 
Turi Sándor (február 17.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk  
az ünnepelteknek!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három kislány 
érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Komolai György és Egri Henrietta  
kislányát Zoét,

Zsombok Roland és Pogány Bernadett  
kislányát Rékát,

Csavajda József Rajmund és Horváth Renáta  
kislányát Améliát.

A kislányoknak 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!

Júlia néni 90 évesen is rejtvényeket fejt
Hogy mit meg nem ér az 
ember?! Ennyi mindent! 
– őszinte, megilletődött 
örömmel fogadta ottho-
nában Dömsödi Károlyné 
január 27-én Vadász Éva, 
a képviselő-testület Kul-
turális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottságának 
elnöke és Pankotai Mi -
hályné anyakönyvvezető 
köszöntését a 90. születés-
napján. 

B üszkén fogta kézbe 
az Orbán Viktor mi-
niszterelnök aláírá-

sával érkező köszöntőlapot, 
a Környéért emlékplaket-
tet, az ajándékcsomag láttán pedig csak 
mosolygott: soha nem fogy el, az étvágya 
már sajnos nem a régi. Júlia néni 1930. 
január 27-én Belgiumban született, a szülei 
magyarok voltak, 1941-ben jöttek haza, 

akkor már két gyermekkel. Négyen voltak 
testvérek.  A gyermekkori francia dalokat 
még ma is el tudja énekelni. Tatabányán 
éltek, majd férjhez ment, két gyerme-
ke született. 17 éve veszítette el párját. 

Gyermekei hat unokával, 
t íz dédunokával és egy 
ükunokával ajándékozták 
meg. Szellemi frissessé -
gét a rej tvényfej tésnek 
köszönheti, hiszen a mai 
napig szívesen fejti meg  
a különböző rejtvényeket, 
a televízióban nagyon sze-
reti a politikai műsorokat, 
nagy kedvence a Fórum. 
Az évek során a hallása is 
megromlott – mesélte a kö-
szöntés során – humorosan 
hozzátéve: mindent nem is 
muszáj, hogy halljak… Az el-
nök és az anyakönyvvezető 
a falu egésze nevében 
kívánt Júlia néni számára 

egészségben, szeretetben gazdag továb-
bi életet, s hogy őrizze meg humorérzékét, 
szellemi frissességét, s nem utolsó sorban 
azt, hogy a századik születésnapján is 
köszönthessék.
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Közérdekű információk

Közmeghallgatás és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe képviselő-testülete értesíti a lakosságot, 
hogy március 2-án hétfőn, 16 órától a Polgármesteri 
Hivatalban közmeghallgatást (nemzetiségi közmeghallgatás: 
1. sz. terem, önkormányzati közmeghallgatás: Horváth Miklós 
terem), 17 órától a Művelődési Házban falugyűlést tart, melyre 
tisztelettel várja az érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a tavalyi évben elvégzett 
feladatokról, az idei tervekről, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke is beszámol az elmúlt esztendőben 
végzett munkáról.

A falugyűlés GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/
kozmeghallgatas-es-falugyules-2/?occurrence=2020-03-02

Programok Gyalogtúra
A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői március 
21-én, szombaton gyalogtúrára hívják a község lakóit. 
Útvonal: Környe – Környebánya – Szarvaskút – Mátyás-
kút – Vértessomló – Környe. Gyülekező az általános 
iskolánál 8.45-kor, indulás 9 órakor, várható vissza-
érkezés 16 órakor.  Előzetes jelentkezés, érdeklődés 
a 30/9853839-es telefonszámon Gubicza Istvánnál. 
Minden mozogni vágyót és természetszeretőt várnak 
a szervezők!

NEMZETI ÜNNEP
Környe Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tisztelettel meghívja a falu polgárait 
Nemzeti Ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója, március 15-e alkal-
mából rendezett ünnepségekre. A környebányai 
Hősi Emlékműnél március 15-én 16 órakor helyez-
zük el a kegyelet virágait. A környei programok 
17 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődnek 
a Római Katolikus Templomban, majd várhatóan 
17.45-től a Művelődési Házban folytatódnak.

A Művelődési Házban köszöntőt mond Beke László 
polgármester, műsort ad a Tardoskeddi Férfikar és a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai. A megemlé-
kezés a gyertyás átvonulást követően hagyományo-
san koszorúzással, mécsesek elhelyezésével zárul a 
Kegyeleti Parkban.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG  
VALAMENNYI LAKÓJÁT TISZTELETTEL HÍVJA  

ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSRE!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/
esemenyek/nemzeti-unnep-2/?occurrence=2020-03-15

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos 
március 3-án (kedd) 11-től 13 óráig 
tart rendelést. 

Az avar és kerti hulla-
dék szabadban történő  
égetésének szabályai

Környe Község Önkormányzata 
ezúton hívja fel a falu lakóinak figyel-
mét, hogy az avar és kerti hulladék 
szabadban tör ténő égetéséről 
alkotott rendelet szerint a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti 
hulladék égetése belterületen min-
den év március 1-je és április 30-a, 
valamint szeptember 15-e és nov-
ember 15-e között engedélyezett 
kizárólag csütörtökön, pénteken 
és szombaton 8 és 18 óra között. 
Más napon és más időpontban az 
égetés tilos! A rendelet teljes terjedel-
mében a www.kornye.hu oldalon, a 
hirdetmények között olvasható el.
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