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Hitéleti jelentés a környei Plébánia féléves
tevékenységéről
Alapítványunk Környe Község Önkormányzata által kiírt civil szervezetek működését
segítő pályázaton 3 esemény lebonyolítására nyert el támogatást, hittanosaink kirándultatására és rendezvényszervezésre.

T

ervezett eseményeinkből már kettőt
sikeresen megvalósítottunk, májusban közel 70 diák jutott el OroszlányMajkra, hogy megtekintsék a felújított
kastély múzeumban található környei
műtárgyakat. Júliusban Magyarország
Kormányának, a Székesfehérvári és Tatai
Egyházmegyének, valamint Környe Község Önkormányzatának támogatásával
ökumenikus hittantábort szerveztünk a
református testvéreinkkel. Hosszú időszak
után ismét egy hét alatt 80 diák napközi
táboroztatását oldottuk meg. Július végén
közel 70 fő vett részt a Tatabányai Bányász
Fúvós Fesztivál jótékonysági koncertjén,
ahol 178 ezer forint adomány jött össze.
Õ 3. oldal

Hálaadással köszönünk!
a lelkipásztor család

HÁLA LEGYEN ISTENNEK
KIMONDHATATLAN
AJÁNDÉKÁÉRT! (2 KOR 9,15)

Kapitális születésnapi
ajándék

Nehéz most megfogalmazni mindazt, ami most körülöttünk és
bennünk történik! Ha egy szóban kellene elmondani, akkor azt
írhatnám, hogy: költözünk.

D

e ez most koránt sem ennyi. Mert nem csak egy lakás, a jól
megszokott falak, vagy a térköves udvar emléke sejlik most
fel bennünk. Hanem a gyülekezeti tagok arcvonásai, kedves mosolya, bátorító kézfogása vagy hálaadással teli tekintete.
Ott kavarognak bennünk a közös alkalmak pillanatai: a vasárnapi
istentiszteletek, a gyülekezeti délutánok, kézműves foglalkozások,
a hittan órák, a közös kirándulások, gyermek istentiszteletek, de
még a felújítások emlékei is.
Õ 3. oldal

Õ 3. oldal

Használja ön
is a Környe
applikációt!

Ausztriából érkezett a tűzoltóautó
Még év elején, Környe település mentő tűzvédelmének gépjárműfecskendővel történő
javítása címmel adtunk be pályázatot a Magyar Falu Program Civil Alaphoz.

Lassan egy éve készült el Környe telefonos
applikációja, amely számos módon segíti
az itt élők mindennapjait, a problémakezelést, hibabejelentést, és az ideérkezők
tájékozódását. Az alkalmazást napjainkra
egyre többen töltik le, hiszen felismerték,
hogy Környe okosalkalmazása egy új
lehetőség az itt élők részére.

T

öltse le ön is, és indítsa el minden nap,
hogy nyomon kövesse Környe legfontosabb történéseit! Problémával találkozott? Jelentse be az okosalkalmazással,
ha illegális hulladéklerakást tapasztalt, közvilágítási, vízelvezetési problémája van, ha
elhagyott autót, kóbor állatot látott, esetleg
valahol elszaporodott a parlagfű.
Vagy használja a Sétáló Arborétum
funkciót, amellyel megismerheti Környe
különleges fáit, cserjéit, virágait, dísznövényeit, hogy honnan származnak, és melyek
a legjellegzetesebb tulajdonságaik.
Tudta, hogy Környén több mint húsz
emlékmű található? Fedezze fel őket a
Környe Applikációval, vagy válogasson
az események között, ismerje meg a helyi
vállalkozások, szolgáltatók, őstermelők,
üzletek kínálatát, melyek közzétételét az
önkormányzat a környei székhellyel rendelkezők számára díjtalanul biztosította.
Tartson Környével a telefonján, és a
hamarosan megújuló internetes portálon
keresztül is!

Hitéleti jelentés a környei
Plébánia féléves tevékenységéről
…folytatás az első oldalról.
Adományokból és az alapítványhoz
befolyt támogatásokból a főoltáron található két angyal szobor restaurálását,
a szentély festését és az I. Világháborús
emlékmű felújítását szeretnénk megvalósítani. Terveink között szerepel még a templomban található Rózsafűzér Királynője és
a Szent Erzsébet festmények restaurálása.
A következő hónapokban két kiemelt
programra, eseményre hívjuk a testvéreket, augusztus 28-án Dr. Cserháti Ferenc
segédpüspök imádkozik szentmisét a
Kitelepítés 75. évfordulójára emlékez-

HÁLA LEGYEN ISTENNEK
KIMONDHATATLAN
AJÁNDÉKÁÉRT! (2 KOR 9,15)
…folytatás az első oldalról.

A

kezdeményezést 7 millió forint összeggel támogatta az Alap, így július 14-én egy
6 fős csoport látogatott el az ausztriai St. Martin bei Lofer településre, hogy
átvegyék a Steyr 13S23 L31 típus Rosenbauer szivattyúval szerelt gépjárműfecskendőt. A forint-euró árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt 7,3 millió forintnak megfelelő
18 ezer euró összeget utaltunk a gépjárműért. A jelenlegi és az elkövetkező hetek feladata a gépjármű szerrendbe történő állítása, málházása, nem utolsó sorban honosítása,
okmányainak rendezése.
Popovics Milán elnök

44-en érkeztek a véradásra
A nyaralások miatt az év legmelegebb
időszakában általában lényegesen kevesebben adnak vért, ám erre a tényre
idén rácáfoltak a környeiek, hiszen míg
januárban 37-en, áprilisban 40-en nyújtották a karjukat, július 26-án 44-en érkeztek
vért adni a Művelődési Házba.

A

körülményeket ezúttal is a követelményeknek megfelelően alakították
ki, a donorokat részletes tájékoztató,
kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés

fogadta, díjmentesen biztosították a szájmaszkot, a saját használatú tollat, valamint a
csokoládé, sör, üdítő, cukorka, és különböző
magazinok mellett a Vöröskereszt környei
alapszervezetének köszönhetően gondosan
előrecsomagolt péksüteménnyel hálálták
meg az önkéntesek számára a véradást.
A szervezők számára a nem is remélt részvétel
mellett további örömet jelentett, hogy idén
először első alkalmas véradót is köszönthettek
Szemeti Anna személyében. Környén az év
utolsó véradása október 27-én lesz.

Sok minden, amihez kellett kilenc év, Istennek hála a családommal együtt hat,
amit itt tölthettünk a Környei és Oroszlány
Református Missziói Egyházközségekben.
Most azonban el kell köszönnünk, el
kell költöznünk! Noha reménységünk
szerint ez a búcsúzás nem örökre szól,
hiszen nem is leszünk annyira messze!
Ugyanis egy lehetőség folytán, miszerint
nekünk, mint lelkészházaspár is tudnának külön- külön szolgálati területet
biztosítani, Kocsra költözünk. Én magam
a Kocsi Református Egyházközség lelkipásztora leszek, a feleségem pedig a
Kocsi Vincze Imre Református Általános
Iskola Intézményi lelkészeként tud elhelyezkedni. Fontosnak tartom kimondani,
hogy hálaadással állunk meg az elmúlt
majd 10 esztendő emlékei mellett. Mert
nagyon sokat kaptunk! A gyülekezeteinktől, a falubeliektől és Környe Község

Kapitális születésnapi ajándék
…folytatás az első oldalról.
Egy 240 centiméteres, 80 kilós harcsa
akadt Kongyik István horgára a környei
tavon augusztus 6-án, egyetlen nappal
a születésnapja után. A megkéset t,
ámde nem mindennapi születésnapi
ajándékot közel egy órán keresztül fárasztotta, és – mint mesélte – ő már egy
8 kilósnak is örült volna, nemhogy egy
nyolcvanasnak.
A horgász aznap, kicsivel korábban
látta mozgolódni a tekintélyes példányt,
ezért annak ellenére, hogy még csak délután négy óra felé járhatott, nem sokat
gondolkozott, hazament a szereléséért.
A döntése igencsak jónak bizonyult,
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ve. Szeptember 17-én 16 órától Spányi
Antal megyéspüspök celebrál ünnepi
szentmisét, a délután során vizitációra,
bérmálásra, valamint a restaurált főoltár
megáldására kerül sor. Szeptemberben
folytatni szeretnénk a tavasszal elindult
Endrédy Zoltán Szabadegyetem programsorozatot színes előadásokkal, interaktív programokkal.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségükhöz képest járuljanak hozzá
templomunk felújításának folytatásához.
Adományaikat a Háromkirályok Alapítvány számlájára (63300013-11000561)
utalhatják, valamint a templomban
kihelyezett perselybe helyezhetik.
Visnyei László plébános

Önkormányzatától egyaránt. Sokszor
látszólag anyagi támogatást, szükség
szerinti segítséget, de mindezeken felül
megértést, partnerséget, barátságokat,
és önzetlen szeretetet élhettünk meg ebben a közösségben. Ezért pedig Istennek
adunk hálát, mert hisszük és valljuk, az Ő
ajándéka volt ez a 9 év és az Ő kegyelméből lehettünk itt, ilyen közösségben.
Az Ő kegyelmére és szeretetére bízzuk
ezután is magunkat, illetve imádságainkban hordozzuk a Környei és Oroszlányi gyülekezeteinket is, Környe Község
és Oroszlány Város Önkormányzatait, a
Tagyospusztán lakókat. Miközben hálát
adunk naponként az Istennek, hogy
megajándékozott bennünket azzal, hogy
itt élhettünk és itt szolgálhattunk.
Szomorú szívvel búcsúzunk tehát,
megköszönve mindent és remélve, hogy
az életünk fonala még nagyon sokszor
találkozik egymással.
Istené legyen a dicsőség kimondhatatlan ajándékaiért!
Nagy Péter
lelkipásztor

hiszen pergetve, műcsalival kifogta a
harcsát, majd a köves, meredek parton
Friedrich Gyula és Hetzl Gábor segítségével emelte ki a vízből.
A kapitális példány fején sajnos volt
egy sérülés, ezért a horgász úgy döntött,
nem engedi vissza a vízbe, pedig nagyon
sajnálta, hiszen – ahogy fogalmazott – a
mérete alapján lehet, hogy még nála is
idősebb volt.
A fogással megdöntötte Jeszenovics
Mihály 2020. áprilisi rekordját, a horgász
akkor egy 2 méter 17 centis, 75 kilogrammos harcsát fogott ki a környei tóból.
Kongyik István egyébként, ha hitelesítteti
a fogást a Magyar Országos Horgász
Szövetség által, akkor a hal az országos
fogási lista 12. helyére repíti.

Rövid híreink
Évnyitó
Kedves Szülők
és Gyerekek!
A Kisfaludy Mihály Általános Iskolában
2022. augusztus 31-én 17.00-kor lesz a
tanévnyitó ünnepély. Leendő elsőseinket 16.30-kor a Vackor Oviban várják az
Óvó nénik és a Tanító nénik, majd együtt
jönnek az iskolába.

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva önkormányzati képviselő értesíti az állampolgárokat, hogy szeptember 5-én, hétfőn 17-18 óráig fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal képviselői
szobájában.

Szabadság
az I. sz. Szent Rókus
rendelőben
Dr. Bublovics Péter augusztus 22-étől
szeptember 2-áig szabadságát tölti,
emiatt elmarad a rendelés az I. számú
Háziorvosi Rendelőben. A helyettesítésről saját rendelési idejében Dr. Árendás
József gondoskodik az érvényben lévő
egységes rendelési rend szerint a Rákóczi
úti Szent Rókus rendelőben.

Szünetel a Mobilizált
Kormányablak
Ügyfélszolgálat
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint augusztusban valamennyi járási hivatal
illetékességi területén szüneteltetik a
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
működését.

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
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A védőoltás beadására
továbbra is rendelkezésre állok

EGÉSZ ÉVBEN!
Az ebek veszettség elleni immunizálása és féregtelenítése továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

Születésnaposok
„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 napokban ünnepelték, ünneplik
kerek születésnapjukat:

Ò 3 hónapos kort betöltött, 30 napon belül,
Ò ezt követően 6 hónapon belül megismételni,
Ò majd ezt követően évenként kötelező.
AZ EBOLTÁS DÍJA:
• 6000 Ft/eb féreghajtó tablettával
és könyvvel együtt
• Háznál oltás díja: 7000 Ft/eb
OLTÁSI IDŐPONTOK:
Aug. 27. (szombat) 9.00–10.00 óráig
Szept. 10. (szombat) 14.00–16.00 óráig
Szept. 17. (szombat) 9.00–11.00 óráig
Szept. 24. (szombat) 9.00–11.00 óráig
Az időpontok a COVID helyzettől függően változhatnak!

80 esztendős
Borbély János (augusztus 2.)
Hadverő Józsefné
sz. Heizler Margit (augusztus 3.)
70 esztendős
Tatai Józsefné sz. Sili Mária
(augusztus 16.)
További jó egészséget
és sok boldogságot
kívánunk az ünnepelteknek!
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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!

NE HOZZA EBÉT OLTÁSRA,

ha az beteg, 14 napon belül embert
harapott, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!

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:
6000 Ft/eb

Köszönöm
át!
a bizalm
Dr. Perneczky Iván
szolgáltató állatorvos
Mobil elérhetőség:

06 20 9718 774

2022.
Kereszt megáldás és megemlékezés a Kitelepítési Emlékműnél (vasútállomás mellett)
12.15:

11.00: Ünnepi szentmise Dr. Cserháti Ferenc külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök celebrálásában a Környei Római Katolikus Templomban

A rendezvény ideje alatt fotózkodás autentikus környezetben, régi sváb ételek
(dinsztelt kolbász, sváb káposzta, krumplis pogácsa, stb.) kóstolása

2022. augusztus 28.

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

17.00: Balaskó István harmonikás műsora

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!

16.10: Nemzetiségi és kultúrcsoportok műsorai

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,
boldog életet kívánunk!

16.00: Megnyitó

Juhász Roland és Koncz Nikoletta
kisfiát Benett Rolandot.

2022. augusztus 27., Közösségi és Tájház

Járóka László és Virág Enikő
kisfiát László Barnabást

17.30: ,,Mi svábok mindig jó Magyarok voltunk”
c. film vetítése, azt követően
beszélgetés László Gábor rendezővel

Holló Tibor és Horn Henrietta
kislányát Nílát,

17.00: Kreuz der Hoffnung – kiállítás megnyitó

Váradi Olivér és Pállai Viktória
kisfiát Olivért,

2022. augusztus 26., Művelődés Ház

Sok szeretettel köszöntjük:

PROGRAM

„Kreuz der Hoffnung”

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

alkalmából szervezett megemlékezésre.

Szeretsz énekelni? Sokszor veszed észre, hogy szinte egész nap dúdolsz valamit?
Úgy érzed, egy énekesmadár veszett el benned? Téged keresünk…

a kitelepítés 75. évfordulója

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Dalkörbe csalogató
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat Környe
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Megérkeztünk!

II. Bornap – 2022. szeptember 10.

(szombat) 15.00 óra • Helyszín: Óvodatér

FELLÉPŐK:
15.15 Környei Mazsorett csoport
15.45 Környei Magyar Dalkör
16.05 Kisfaludy Mihály Általános Iskola Művészeti
tagozatának táncosai
16.40 Német Nemzetiségi Dalkör Környe
17.00 Musical és operett válogatás a KaDarKa
Társulat tagjainak előadásában
19.00 Szomorer Jungs
• Kicsiknek játékok, lufihajtogató bohóc, fagylalt!
• Felnőtteknek ízelítő a Göndör Pincészet, a Kostel Borház
és Környe Bortermelőinek nedűiből.
• Remek ételekről a Prekob büfé, ízletes süteményekről
a Vöröskereszt környei alapszervezete gondoskodik!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe mindenkit szeretettel vár!
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, kedvezőtlen időjárás esetén
a rendezvény helyszíne a Művelődési Ház.
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