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A jó pap is holtig tanul
Hat éremmel érkezett haza a környei Haász 
József és Méri János a XII. Quintessence 
Pálinka- és Párlatverseny január végi 
eredményhirdetéséről. A gazdák hosszú 
esztendők óta megmérettetik magukat 
különböző rangos versenyeken, hiszen – 
ahogy Méri János fogalmazott – az érmek 
mellett a szakértő bírálóktól kiváló taná-
csokat, építő jellegű kritikát is gyűjtenek, 
nem véletlenül tartja a mondás, hogy a jó 
pap is holtig tanul.

A z Ongai Kulturális Egyesület által 
szervezett megmérettetésre 2176 
nevezett tétel érkezett 163 tele-

pülésről. A minták 3 napos bírálatának 
eredményeként arany oklevelet 17, ezüs-

töt 24, míg bronzot 27 százalékuk kapott.  
Haász József a fahordóban érlelt Aletta 
szőlőpárlatával és Érdi Bőtermő meggyé-
vel ért el bronzminősítést, míg Méri János 
a Szomolyai Feketecseresznye és Sárga 
Vilmoskörte pálinkájával. Ő két ezüst me-

dált is begyűjtött; az Oblacsinszkai meggy 
pálinkájának értékelésében az olvasható, 
hogy „tiszta, bon-bonos, fűszeres, enyhén 
csokis karakter”, míg a Konstantinápolyi 
Óriás Birs párlatát így jellemezték az 
í tészek: „Visszafogot t, mélyebb il lata 
kompótos, kissé főtt jellegű, de a gyümöl-
csössége határozott. Erős ízében fűszeres, 
citrusos, kompótos, kellően telt. Utóízében 
a gyümölcsösséget hosszan megmaradó 
fűszeresség váltja.”

A két környei gazda közben már az 
újabb megméretésre készül, legközelebb 
február utolsó hétvégéjén a XII. Gyermelyi 
Pálinka Esten értékelik az ítészek pálinkáik 
illatának, ízének tisztaságát, karakterét, 
valamint a harmóniáját. 

Hagyományőrző tollfosztás hetedszer

Közmeghallgatás 
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy a világjárvány okozta, napról-
napra növekvő megbetegedések 
száma miatt egy későbbi idő-
pontban tartja meg a márciusban 
esedékes közmeghallgatást és 
falugyűlést. 

Az új időpontról az érdeklődők a www.
kornye.hu oldalon, valamint a Környei 
Hírhozóból értesülhetnek. 

A kisebbek inkább a nagyobb tollakat 
keresték, az idősebbek pedig végtelen 
türelemmel, és minden bizonnyal sok-
sok évtizedes gyakorlattal a kezeikben 
fosztották rendületlenül a tollat február 
5-én a Közösségi és Tájházban. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe első 
alkalommal 2015-ben szervezte meg 
a hagyományőrző programot, tavaly 
a pandémia miatt elmaradt, így idén 
hetedik alkalommal valósulhatott meg 
a múltidézés, amely igazi generációk ta-
lálkozása: a hosszú asztalsor egyik végén 
közösen szorgoskodott a dédi, a lánya, az 
ő lánya, és az ő gyermekei, de egy apuka 
is részt vállalt a munkálatokból.

T irhold Kármen elnök évről évre folya-
matosan gyűjti a szomszédoktól, isme-
rősöktől a fosztásra váró libatollat, a 

fosztott pihékből ezúttal is díszpárna készül 
majd. A muzsikáról Bolemányi Magdolna 
gondoskodott citerájával, Bozó Kucskár 
Anikó népdalaival, és meglepetésként egy 
bakelit lemezjátszó, amely mellett az elnök 
gazdag lemezgyűjteménye sorakozott, így 
valóban repült az idő munka közben.

Fábián Józsefné, Annus néni pedig me-
sélt, mesélt: régen a tollfosztásnál külön 
gyűjtötték a párnákba, dunnákba, papla-

nokba kerülő pihe tollat és külön a tolltuskót. 
Ez utóbbit, ha eladósorba került egy lány, 
elszórták a neki udvarló legény házáig, 
vagy fordítva: a fiús háztól a lányosig. 
A tolltuskók beletapadtak a hóba, így 
sokáig lehetett látni, hogy ki kinek udvarol.

Annak idején az asszonyok hetekig fosz-
tották a tollat a lányos házaknál, 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 munká-
jukat. Így volt ez most is, a szorgoskodást 
lilahagymás zsíros kenyérrel, és ízletes teá-
val hálálták meg a szervezők. 
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A doni hősökre emlékeztünk 
A Doni katasztrófában elhunyt áldozato-
kért ajánlotta fel Visnyei László plébános 
a január 16-ai szentmise áldozatát a 
környei katolikus templomban, majd a 
templomkertben lévő Hősi Emlékműnél 
a Német Nemzetiségi Dalkör szívszorító 
katonadallal tisztelgett a hősök előtt.

A 78 évvel ezelőtti borzalmakat 
Vadász Éva, a képviselő-tes-
tület Kulturális, Oktatási, Sport 

és Nemzetiségi Bizottságának elnöke 
idézte fel: 1943. január 12-én mintegy 
200 ezer honvéd szolgált a Magyar 
Királyi 2. honvéd Hadseregben a Don 
partján: német követelésre vettek részt 
az oroszországi hadjáratban, mely-
nek céljait nem érezték magukénak. 
A magyar hadvezetés a rendelkezésre 
álló legjobb felszereléssel látta el a 
hadba vonulókat, ám ez még így is 
messze elmaradt mind az orosz, mind 
a német technikától, és nem volt al-
kalmas a különösen zord, nem ritkán 
mínusz 30-35 fokos hideg elviselésére. 
A magyar katonák elkeseredett küz-
delmet folytattak a 6-7-szeres szovjet 
haderő ellen, ám ezért embertelen 
árat fizettek: majdnem az egész had-
sereg megsemmisült. A harcokban és 
a hosszú visszavonulás alatt 100-120 
ezer magyar katona vesztette életét. 
A képviselő a jelenlévőktől azt kérte, 
hogy mindannyian mély főfajtással em-
lékezzünk a magyar Hősökre, a környei 
Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel 
és helytállással teljesítették feladatukat.

Akikre ma emlékezünk, megbízatásuk-
ban, egyszerű katonai mivoltukban is 
óriási felelősséget hordoztak. Az életükkel 
álltak helyt, az életükkel viselték a nemzet 
megmaradásának felelősségét. Helyt 
álltak és példát adtak a későbbi korok 
számára az áldozatvállalásról, a nemzeti, 
emberi közösségvállalásról – hangzott el 
Nagy Péter igehirdetésében. A tiszteletes 
úgy vélte, hogy napjainkban kevesen 
vannak, akik szívében, lelkében – éppen 
a hősök életpéldája alapján – személyes 
felelősség ébredne a mai emberi kö-
zösségek iránt, miközben az elmúlás, a 
pusztulás, a reményvesztettség, kiábrán-

dulás helye Isten lelkének megelevenítő 
valósága által élettelivé lehet.

A Hősi Emlékműnél az áldozatok előtt 
tisztelegve az önkormányzat nevében 
Beke László polgármester és Pákozdi 
Ferenc alpolgármester, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képviseletében 
Wéber István és Dörner István, a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
részéről Erl Péter és Kerecsényi József, 
valamint Visnyei László plébános és Nagy 
Péter tiszteletes helyezte el a kegyelet 
virágait, a jelenlévők az örök emlékezés 
mécseseit, majd a megemlékezés zárá-
saként az Il Silenzió csendült fel.

Szabad a Téka: újabb rekord
Hatodik alkalommal rendezett Szabad 
a Téka! elnevezéssel jótékonysági 
könyv”vásárt” a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház és 
a Községi Könyvtár. Az idei tékaprogram 
a jelentős érdeklődés miatt ismét hosz-
szabb nyitva tartással, január 12-étől 
február 4-éig várta az érdeklődőket, akik 
– hagyományosan – nemcsak vittek, de 
hoztak, s adományoztak is.

T izennégy asztalon, nagyjából más 
félezer könyv, szépirodalmi alkotások, 
ismeretterjesztők, ponyvaregények, 

krimik, gyerekkönyvek, angol és német 
nyelvű irodalmi alkotások, fantasztikus 
regények, receptes gyűjtemények, sza-
kácskönyvek, tematikus sorozatok vártak 
új gazdákra. A visszatérő vendégek ismét 
azt tapasztalhatták, hogy az asztalokon 
sorakozó mennyiség szemlátomást nem 
csökken, hiszen a szervezők folyamato-
san frissítették az állományt, ezért is volt 
érdemes akár naponta böngészni, hiszen 
bármelyik dobozból előbukkanhatott 
a keresett könyv. A kutatásban – ahogy az 
már lenni szokott – a szervezők is segítettek, 
hiszen az eltelt évek tapasztalatai alapján 
már jól ismerik a „törzsvendégeket”, s hogy 
ki, melyik szerző műveit kedveli, gyűjti, vagy 
milyen tematikájú kiadványokat keres.

Azt nehéz megbecsülni, hogy a téka nyit-
va tartása alatt hány könyv lelt új gazdára, a 

folyamatosan ürülő dobozmennyiség alap-
ján minden bizonnyal jócskán meghaladta 
az ezret, és közben az adományláda tartal-
ma is folyamatosan gyarapodott, hiszen a 
könyvünnep érdeklődői saját lehetőségeik-
hez mérten hagyományosan jótékonykod-
hattak is: az összegyűlt forintokkal ezúttal is 
a Vöröskereszt Környei Alapszervezetének 
karitatív tevékenységét támogatták. Tavaly 
ősszel, az Antikvár zárásakor a korábbi öt 
év legmagasabb összegét, 71 750 forintot 
rejtett a láda, idén pedig február 7-én bő 

40 ezer forinttal többet, pontosan 115 105 
forintot vehetett át Andor Ildikó titkár. 
A Művelődési Ház, a Községi Könyvtár és a 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete ezúton 
köszöni valamennyi adományozó számára 
a forintokat!  

A Művelődési Ház és a Könyvtár leg-
közelebb áprilisban tart hasonló progra-
mot, amikor hetedik alkalommal szervezi 
meg a Költészet Napi „Vers mindenkinek” 
elnevezésű rendezvényt, így arra is várja 
a még jó állapotú versesköteteket.

Az avar és kerti hulladék szabadban történő 
égetésének szabályai

Bár a parlament által 2020 nyarán el-
fogadott módosítás értelmében 2021. 
január elsejétől országszerte tilos az 
avarégetés és a kerti hulladék égetése, 
egy 2020 decemberi kormányrendelet 
szerint, amíg fennáll a járvány miatti ve-
szélyhelyzet, továbbra is az önkormány-
zatok hatásköre, hogy engedélyezik-e, 
és  milyen feltételekkel.

M ivel az Országgyűlés 2022. júni-
us 1-jéig meghosszabbította a 
koronavírus-járvány miatti ve-

szélyhelyzetet, Környén is hatályos az avar 
és kerti hulladék szabadban történő ége-
téséről alkotott helyi rendelet, amely sze-
rint a komposztálásra alkalmatlan avar 
és kerti hulladék égetése belterületen 
minden év március 1-je és április 30-a, 
valamint szeptember 15-e és november 
15-e között engedélyezett kizárólag csü-
törtökön, pénteken és szombaton 8.00 
és 18.00 óra között. Ettől eltérő időben, 

tűzgyújtási tilalom ideje alatt, és nem 
kedvező meteorológiai viszonyok során 
tilos a nyílt téri égetés! 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
alapján külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója legfeljebb 10 hektár 
egybefüggő területen végezhet irányított 
égetést az év bármely szakában és 
napján. Az irányított égetés végzésé-
nek időpontját, terjedelmét, földrajzi 
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal 
megadott helyét a megkezdés előtt 5 
nappal a Tatabányai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez írásban kell bejelenteni. 

Az égetés megkezdése előtt gondoskod-
ni kell, hogy a környezetre tűz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Égetés közben a 
tűz nem hagyható magára őrizetlenül és 
veszély esetén azt azonnal el kell oltani! 
A külterületi irányított égetés bejelenté-
séhez szükséges bejelentőlap letölthető 
a komarom.katasztrofavedelem.hu inter-
netes oldalról. Az „Irányított égetés beje-
lentőt” és a hozzá csatolandó tulajdoni 
lap másolatát, vagy a földhasználati lap 
másolatát a komarom.titkarsag@katved.
gov.hu e-mail címre kell elküldeni. Tűz-
gyújtási tilalom ideje alatt külterületen 
is tilos a nyílt téri égetés! 

Az önkormányzati engedélyezési jogkör 
tehát CSAK A VESZÉLYHELYZET idejére 
biztosított, így kérjük, továbbra is köves-
sék figyelemmel az ezzel kapcsolatos 
híradásokat, de az önkormányzat termé-
szetesen a Környei Hírhozón keresztül is 
tájékoztatja a lakosságot.

N E M Z E T I  Ü N N E P

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete tisztelettel meghívja a falu polgárait Nemzeti 
Ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója, március 15-e alkalmából rendezett 
ünnepségekre. A környebányai Hősi Emlékműnél 
március 15-én 16.00 órakor helyezzük el a kegyelet 
virágait. A környei programok 17.00 órakor ökume-
nikus istentisztelettel kezdődnek a Római Katolikus 
Templomban, majd várhatóan 17.30-tól a Művelődési 
Házban folytatódnak.

A Művelődési Házban köszöntőt mond Beke László polgármester, műsort adnak  
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai. A megemlékezés a gyertyás átvonulást követően  

hagyományosan koszorúzással, mécsesek elhelyezésével zárul a Kegyeleti Parkban.

A Római Katolikus Templomban és a Művelődési Házban a szájat, orrot eltakaró maszk viselése kötelező!
A MEGEMLÉKEZÉSEK PROGRAMJA, HELYSZÍNE AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYHELYZETNEK MEGFELELŐEN VÁLTOZHAT.  

Kérjük, kövessék figyelemmel a www.kornye.hu oldalon megjelenő információkat!  
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

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

„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

Müller Istvánné sz. Bernhardt Mária (február 18.) 
Petró Józsefné sz. Nagy Ilona (február 26.)    

75 esztendős

Sándor János (február 11.)

70 esztendős

Árendás Lászlóné sz. Freiler Mária (február 1.) 
Kovács Ferenc (február 7.) 

Saltzerné Fekete Ilona (február 11.) 
Mezőfi Jánosné sz. Komolai Julianna (február 12.) 

Győri Károly (február 21.) 
Vida László (február 22.) 
Semsei Imre (február 23.)

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 kisfiú érke-
zése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Orosz Dezső és Kerekes Tímea 
kisfiát Somát,

Hartman Gábor és Hartvein Erika 
kisfiát Richárdot,

Markót Tamás és Vétek Orsolya 
kisfiát Leventét.

A kisfiúknak 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 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 szak-
mai 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!

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!

Maradjon helyben az 1%! Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!  
Az 1%-os felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe itt tekinthető meg:

„Értetek, NebulókÉrt!” AlApítváNy

2851 Környe, Beloiannisz u. 1. 
Adószám: 18607932-1-11

GyÉmáNt kempo SporteGyeSület

2851 Környe, Petőfi Sándor utca 5.  
Adószám: 18515743-1-11

körNyei NÉmetek bAráti köre ÉS  
kultúreGyeSülete közhASzNú eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18603756-1-11

háromkirályok AlApítváNy

2851 Környe, Alkotmány u. 11. 
Adószám: 19144830-1-11

körNye óvodáS  
GyermekeiÉrt AlApítváNy

2851 Környe, Alkotmány u. 5. 
Adószám: 18614330-1-11

körNye SporteGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 19890634-1-11

körNyei horGáSz eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18608524-1-11

körNyei polGárőr ÉS  
öNkÉNteS tűzoltó eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18399460-1-11

SzivárváNy táNceGyütteS

2851 Környe, Alkotmány u. 2.  
Adószám: 18603921-1-11

MEGHÍVÓ

Értesítjük, hogy 2022. február 28-án (hétfő) 16.00 órától taggyűlést tartunk, 
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. A taggyűlésen beszámolunk az előző évek munkájáról. 

Amennyiben a gyűlésen nem tud részt venni a beszámolót, kérésre eljuttatjuk e-mailben vagy papír alapon.  
Igényüket az alábbi telefonon, illetve e-mail címen jelezhetik:

Andor Ildikó
Telefon: 34/ 473-720, 06-20-337-4282, e-mail cím: ruhakeszites@gmail.com

Helyszín: Művelődési Ház – Környe, Alkotmány u. 1.

A TAGGYŰLÉSEN FFP2 MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!
Környe, 2022. február 10.

Üdvözlettel:
Alapszervezet Vezetősége

Az októberihez hasonló részvétel a véradáson
Nem sikerült megismételni az egy évvel ezelőtti, kiemelkedő 
részvételt az idei első véradáson Környén. Tavaly januárban 
58-an nyújtották a karjukat, most, január 27-én 37-en, ami egy 
donorral kevesebbnek bizonyult az októberinél. A Művelődési 
Házban az év első véradásán a körülményeket ismét a járvány-
helyzetnek megfelelően alakították ki: a donorokat részletes 
tájékoztató, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés fogadta, 

saját használatú tollat biztosítottak, és a Vöröskereszt Környei 
Alapszervezete ezúttal is a csokoládé, sör, üdítő mellett több-
féle, édes és sós, előrecsomagolt péksüteménnyel mondott 
köszönetet az önkéntesek számára. Idén még április 25-én, 
július 26-án és október 27-én lesz önkéntes véradás Környén, 
a Vöröskereszt helyi szervezete aktivistáinak reményei szerint 
magasabb részvétellel.



Díjtalanul biztosított 
zsákok:  

a polgármesteri 
hivatalban vehetők át 

Környe hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatója, a Vertikál Zrt. az idei 
esztendőtől a levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket KIZÁRÓLAG az 
emblémájával ellátott, biológiailag 
lebomló zsákokban szállítja el az in-
gatlanok elől legfeljebb 25 kilogramm 
súlyhatárig.

Születési helye: Környe

Legutóbb majdnem negyedszázada, 1998 
decemberében anyakönyvezték Környén 
gyermek születését, akkor, mire odaért 
a mentő, már megérkezett a világra a 
csöppség. 

Hatalmas öröm volt tehát a Hartman 
családban, amikor ez év január 30-án 
minden az elképzeléseiknek, előkészüle-
teiknek megfelelően alakult, és – ahogy 

az Édesanya megfogalmazta Richárd, a 
kicsi Ricsi születését – 00.33 órakor, alig  
3 óra alatt szülésznő és bába szaksegít-
ségével, gyorsvonatként, Anyukáját nem 
kímélve megérkezett ot thon a kádba. 
Szeretettel gratulálunk a családnak, kí-
vánjuk, hogy Ricsi napjai is teljenek majd 
olyan boldogságban szülőfalujában, 
mint a két nővéréé, és természetesen 
Anyáé, Apáé!

Szabadság  
a Szent Rókus 
rendelőben

Dr. Árendás József február 21-étől 
25-éig szabadságát tölti, emiatt el-
marad a rendelés a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben. A helyettesítésről 
saját rendelési idejében, az érvény-
ben lévő egységes rendelési rend 
szerint Dr. Bublovics Péter gondoskodik 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben.

Képviselői fogadóóra
Tirhold Kármen önkormányzati képviselő értesíti az állampolgárokat, hogy 
február 24-én (csütörtök) 16.00 órától fogadóórát tart a polgármesteri hivatal 
képviselői szobájában, ahol várja a falu lakosságát.

A társaság azokhoz az ingatlanokhoz, 
melyek rendelkeznek hulladékelszál-
lítási szerződéssel, minden évben 8 
darab zöld hulladékos zsákot biztosít 
DÍJMENTESEN. Annak érdekében, hogy 
a környeieknek a zsákok átvételéhez ne 
kelljen a szolgáltató ügyfélszolgálatához 
Oroszlányba utazniuk, az önkormányzat 
vállalta azok kiosztását. 

Az évi 8 db, Vertikál Zrt. logóval ellátott 
biológiailag lebomló zsák a szerződés-
sel rendelkező ingatlantulajdonosok 
számára díjtalanul vehető át a polgár-
mesteri hivatal pénztárában hétfőnként 
13.00 és 17.00 óra, szerdánként 10.00 és 
dél, valamint 13.00 és 15.00 óra között, 
illetve péntekenként 10.00 órától 11.30-ig. 

Bővebb információ a Környei Polgár-
mesteri Hivatal 573-101-es telefonszámán 
kérhető.


