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3. évf. 8. szám

ADVENT 2009
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2009. november 29-én (vasárnap) 15.30 órától
a római katolikus templomba, az ünnepélyes

ADVENTi gyErTyAgyújTáSrA
és az adventi fények felkapcsolására.

PrOgrAM
• Iskolai énekkar • Német Dalkör

• Tatabányai Árpád Gimnázium Kamarakórusa • Vackor Óvoda Kamarakórusa
• Gyertyagyújtás • Karácsonyi vásár

Az adventi estét a felnőttek számára forralt borozással,  
a kicsik számára meleg teával tesszük meghittebbé.

Mindenkit, kicsiket és nagyokat,
gyermekeket és felnőtteket egyaránt

szeretettel várunk!
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a m(M)azsolát. Az eredményhir-
detés után indult a Mazsola vo-
nat, majd a bátor vállalkozók a 
hathengeres Limbó léce alatt tán-
coltak át ügyesen. 

A kis Mazsolák élményekkel 
gazdagon térhettek haza erről a 
nagyon jó hangulatú délutánról.

 Goór Brigitta és 
Demeterné Slezák Éva

Mazsola buli az első osztályban

Adventi programok a Kisfaludy Mihály általános iskola szervezésében

2009. december 1. 

 18 órától a Faluházban adventi este iskolánk színjátszósai, néptáncosai és 
 énekkarosai közreműködésével. Községünk minden érdeklődő lakosát 
 szeretettel rendezvényünkre.
2009. december 4. 

 10 órától a Faluházban iskolásaink részére Mikulás-ünnepség.
2009. december 9. 

 14 órától iskolánk napköziseinek karácsonyi bütykölő.
2009. december 9. 

 Hogyan készül Bécs a karácsonyra? Utazzunk el, és nézzük meg!  
 Minden felnőtt és gyermek érdeklődőt szeretettel várunk.  
 Jelentkezés Menoniné Pillmannn Teréz tanárnőnél.
2009. december 11. 

 (délelőtt) Lucázás iskolánkban, az óvodában és a faluban.
2009. december 17-től 

 Megtekinthető a Faluházban a művészeti iskola grafika tanszakosainak kiállítása.
2009. december 19. 

 A Faluházban 11 órától az iskolai karácsonyi ünnepség, majd 14 órától 
 a községi ünnepség kerül megrendezésre, amelyre szeretettel várjuk falunk lakóit.

Adventi várakozás foglalkozásai,  
eseményei  községünkben

2009. december 5-én fenyőfa díszek készítése 14 órától,  
majd a falu karácsonyfájának felállítása és  
feldíszítése a Faluház előtt.

2009. december 12-én 14 órától szintén a Faluház  
előtermében szöszmötölő lesz, melyen karácsonyi  
díszeket készíthetnek, kicsik és felnőttek egyaránt.

17 órától a Faluház színháztermében karácsonyi  
koncertet ad a LUCKY FELLAS együttes.

2009. december 19-én 14 órától  
Idősek Karácsonya a Faluházban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Iskolánkban első alkalom-
mal került megrendezés-
re az első osztályosoknak a 
Mazsola buli. Egy októbe-
ri péntek délután izgatott 
gyerekzsivalytól volt hangos 
az ebédlő.

A gyerekek előzetes feladat-
ként azt kapták, hogy alakítsa-
nak osztályonkét két csapatot és 
rajzolják le a csapatnevüket. 

Mazsola a buli névadója sajnos 
nem tudott eljönni. A kis huncut 
nem fogadottt szót Manócská-
nak, sapkáját nem vette fel, s a 
hűvös őszi szélben meghűlt, lá-
zas lett. De nem feledkezett meg 
a környei elsősökről és a verseny 
első feladatát, újdonsült barátjá-
val Mackó Mihállyal ( ő egy má-
sik meséből csöppent ide ) küld-
te el zárt borítékban.

Ezzel kezdetét vette az izgal-
mas vetélkedő. Első feladat-

ként Puzzlét kellett 
összerakni a csa-
patoknak. Termé-
szetesen Mazso-
la, Manócska és 
Tádé volt látható 
a képen. Majd ezt 
követően régi rajz-
filmslágerek csen-
dültek fel és a gye-
rekeknek ki kellett 
választani melyik 
meseképhez me-
lyik dalrészlet il-
lik. Ezt papírrepülő 
hajtogatása és célkarikán való át-
juttatása követte. A verseny utol-
só feladataként kartonpapírból 
kivágott Mazsola fejet kellet a 
gyerekeknek mazsolával feldíszí-
teni. Ennél a versenyszámnál le-
het, hogy több mazsola került a 
gyerekek pocakjába, mint a pa-
pírra. Minden kisgyerek egyön-
tetűen állította, hogy ők imádják 

Mobil Jogsegély Program 
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együtt-
működésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Komárom-Esz-
tergom megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szol-
gáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsá-
ga azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, mun-
kabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat iga-
zoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:
Környe, Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem – páros heteken csütörtökön 
2009. 11. 26. • 2009. 12. 10. • 2010. 01. 14. • 2010. 01. 28. • 2010. 02. 11. 

11.45-tól 13.15-ig

7623 Pécs, Szabadság u. 5 • Tel.: 72 532-293
E-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu • Web: www.egyhajoban.hu
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Diabétesz Világnap Környén Jó ütemben halad 
a Polgármesteri hivatal felújításaA környei Cukorbetegek Klub-

ja 1996-ban alakult 80 fővel. 
Annak ellenére, hogy a cu-
korbetegséggel küzdők szá-
ma nőtt községünkben, saj-
nos taglétszámunk jelentősen 
csökkent. Jelenleg 18-20 fő 
közül 15-en látogatjuk rend-
szeresen a foglalkozásokat. 
Pedig többször hívunk előadó-
kat, akiktől hasznos tanácso-
kat kapunk betegségünkkel, 
életmódunkkal kapcsolatban. 

2009. november 14-én a Ko-
márom-Esztergom Megyei Cu-
korbetegek Egyesülete és a 
környei Cukorbetegek Klubjának 
közös szervezésében Környén a 
Kisfaludy Mihály Általános Isko-
lában került sor a Diabétesz Vi-
lágnap megrendezésére.

Nagyon örültünk a megtisztel-
tetésnek, hogy ebben az évben 
mi rendezhettük meg a megyei 
világnapot. Tagjaink nagyon iz-
gatottan és lelkesen készültek 
erre a napra. 

Szombat délelőtt elsőként Há-
mori József  a Komárom-Eszter-
gom Megyei Cukorbetegek Egye-
sületének nevében köszöntötte a 
megjelenteket.

A rendezvényen került sor a 
2009. évi Kassay-díj átadására 
is. A díjat a kuratórium nevében 
Dr. Dombi J. Péter a Szent Bor-
bála Kórház osztályvezető főor-
vosa, Dr. Schwarcz Tibor ország-
gyűlési képviselő, Dr. Hidas Já-
nos a megyei közgyűlés alelnöke 
és Dr. Szűcs Iván a Szent Borbá-
la Kórház osztályvezető főorvosa 
adta át Dr. Felföldi Éva esztergo-
mi doktornőnek a cukorbetege-
kért végzett kiemelkedő munká-
jának elismeréseként. Nagy örö-
münkre a díjátadáson megjelent 
Dr. Kassayné Maródi Márta is. 

Ezután a környei Cukorbe-
tegek Klubja nevében Zink 

Mihályné köszön-
tötte a jelenlévőket, 
majd a Kisfaludy 
Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú 
Művészetoktatási In-
tézmény tanulóinak 
ünnepi műsora kö-
vetkezett. Hallgat-
hattunk szavalatot, 
gitárjátékot és meg-
nézhettük a színját-
szók előadását. 

A gyerekek műsora után 
Dr. Árendás József háziorvos, 
Beke László polgármester Környe 
Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nevében köszön-
tötte a megjelenteket. Ezután 
Dr. Kovalik Rita diabetológus, 
egyesületünk orvos-segítőjének a 
diabéteszről, és Dr. Mecseki Lász-
lónak a Diabétesz-láb Szövetség 
képviselőjének az elhanyagolt 
cukorbetegség következménye-
iről szóló előadása következett.

Hagyományosan a világnap 
keretén belül került sor az „Egye-
sületi munkáért” serlegek átadá-
sára. Ebben az évben Fekete 
Jánosné esztergomi, Milu Józsefné 
nyergesújfalui, Séra Ferencné 
bokodi, Takács Mihályné tatai, 
Téglás Sándorné tatabányai, Vaj-
da Józsefné mocsai és Handlné 
Wiszt Terézia környei klubtag 
kapta meg az elismerést.

Szemes Attila természetgyógy-
ász előadása után a környei klub 
vendégül látta a résztvevőket egy 
ebédre, közben kötetlen beszél-
getést folytathattak a meghívot-
tak. Valamennyi megjelentnek 
nagyon ízlett az iskola konyhájá-
nak dolgozói által készített ebéd 
és a környei klub tagjai által sü-
tött sok finom sütemény.

A rendezvény keretében  a 
Sanofi-Aventis/Chinoin Gyógy-
szergyár képviselői vércukormé-
rést és Haemoglobin A1c szűrést 

végeztek. Néhány kiállító pedig 
a cukorbetegek által is fogyaszt-
ható ételeket, egészségmegőr-
ző termékeket hozott rendezvé-
nyünkre.

Azt vártuk ettől a rendezvény-
től – amely reméljük, meg is va-
lósult –, hogy községünk cukor-
betegei jobban megismerjék klu-
bunkat, és még többen jöjjenek 
el összejöveteleinkre, mert mi-
nél több ismerethez jutunk hoz-
zá, annál nagyobb az esélye an-
nak, hogy állapotunk javul, de 
legalábbis nem romlik. Másrészt 
örültünk annak, hogy megismer-
tethetjük vendégeinkkel klubunk 
munkáját, és szívesen vesszük jó 
tanácsaikat, amelyekkel még szí-
nesebbé, hasznosabbá tehetjük 
klubéletünket.

Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik munkájukkal, 
részvételükkel, anyagi eszközeik-
kel hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez. 
 Anyagi támogatóink voltak:
Komárom-Esztergom Me-
gyei Cukorbetegek Egyesüle-
te, Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény, Környe 
Község Önkormányzata, Profi 
Stúdió Bt, TÉRERé Bt, Malicont 
Kft, Mike Ferenc M-U-T Hun-
gária Kft, Rácz Béla fuvarozó, 
Kolcsár Pékség.

Handlné Wiszt Terézia
Cukorbetegek Klubja Környe

Köszönet az információkért
Az elmúlt lapszámunkban tettük közzé a felhívást, melyet Illés Lívia kért Franciaország-
ból, aki megtalálta Eck József sírját a messze idegenben.

Köszönet mindenkinek, aki információval és fotókkal szolgált. 

Idős Grósz Ferencné, Teri néni mesélte el, hogy ők unokatestvérek, hiszen az édesapja és Eck 
József édesapja testvérek voltak. Eck József szüleit kitelepítették Németországba. Egyetlen fiúkat, 
aki  beteges volt, nem is sorozták be a háborús évek alatt katonának, de ő önkéntesként még-
is bevonult. Majd fogságba került és ott halt meg, gyenge szervezete nem bírta a megpróbál-
tatásokat. A szülők  a kitelepítéskor csak azt tudták, hogy Francia hadifogságba esett, és többet 
nem hallottak felőle. Úgy haltak meg, hogy nem tudták hol van végső nyughelye egyetlen gyer-
meküknek.

Természetesen továbbítjuk a képeket, a történetet Illés Líviának Franciaországba, aki egy könyv 
kiadásán dolgozik.

MKVK

Ódon falak, pergő vakolat, veszé-
lyes tetőszerkezet, és  nem a XXI. 
századnak megfelelő, kulturált 
ügyfélfogadás jellemezte a régi 
Polgármesteri Hivatalt. 

Korszerűsítése, bővítése már nagyon 
aktuálissá vált. A felújításra kiírt pá-
lyázatot a T-Mátrix cég nyerte el

Mindazok, akik a Hivatal környé-
kén járnak, napról-napra láthatják a 
változásokat, hiszen az építkezés igen 
látványosan halad. Az időjárásnak és 
a jól szervezett munkának köszönhetően az erede-
ti határidőnél hamarabb fog befejeződni a kivite-
lezés. A cég – a lehetőségeihez mérten – az alvál-

lalkozók kiválasztásnál figyelembe vette, hogy helyi 
vállalkozók is munkához jussanak. Kihasználva a 
jó időjárást, ebben a hónapban szeretnék a hom-

lokzat elkészítését befejezni, már csak 
a színezés van hátra. A belső munká-
latok is jó ütemben haladnak, jelen-
leg már folyik a burkolása az épület-
nek. Az időjárástól függően az udva-
ron lévő járda földmunkáinak elvégzé-
sére is sor kerülhet. Ha minden a ter-
veknek megfelelően történik, akkor a 
tavasz beköszöntével már az újjávará-
zsolt hivatalban fogadhatják az ott dol-
gozók az ügyfeleket.

Molnár Kálmánné 
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Tó futás
Október 23-án délelőtt futóversennyel 
avattuk fel az Öreg-tó körüli sétányt. Régi 
vágya teljesült a környeieknek, mikor vég-
re elkészült a tavat körülölelő sétány. Az 
Által-éren egy fahíd ível keresztül, így a 
versenyzők körbefuthatták a tavat. A ver-
senyen az ovisok 800 métert,  a családok 
és a 10 évesek 1200 métert futottak. Az 
idősebb versenyzőknek 3000 métert kel-
lett megtenniük. A versenyen kb.130 futó 
vett részt.
Reméljük az  első Tó futást még sok-sok 
hasonló, jó hangulatú verseny követi.

Szépül Környe 
Sportpályája

Az elmúlt lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy új aszfaltburkolatot kapott a 
kézilabda pálya. Időközben 
a Sporttelep körbekerítése is megtörtént, 
abban bízva, hogy a rongálók 
kívül maradnak és csak  
a sportolni, mozogni  
vágyók kerülnek a kerítésen  
belülre.

Márton nap 
Történt egy pár évvel ezelőtt, 
hogy a Vöröskeresztes helyi 
aktivisták kiránduláson vet-
tek részt Sopronban és kör-
nyékén. 

Éppen Sopron ódon belváro-
si utcáit jártuk, amikor pattogós 
polkazenére lettünk figyelmesek. 
Közelebb érve láttuk, hogy egy 
osztrák zenekar érdekes népvi-
seletbe öltözve zenél, szórakoz-
tatva az arra járókat. Mi is leül-
tünk a szép időben és hallgat-
tuk az igazán jó muzsikát. Fábi-
án Annus néni gondolt egy me-
részet és bemutatkozott, beszéd-
be elegyedett a zenekar tagjaival. 

Nos azóta ez az ismerkedés 
barátsággá nőtte ki magát, és 
ez a zenekar, akit Sautanz-
nak hívnak, évek óta ellá-
togat Márton nap idején 
Környére.

A Környei Németek Ba-
ráti Köre ez évben is szín-
vonalas műsorszámokkal 
lepte meg községünk la-
kóit. A műsor megkezdé-
se előtt jóval, az igénye-
sen feldíszített színpadról, 

a polka hangjaival csalogatta 
a közönséget a vendégzenekar.

A műsorban felléptek a Duha-
naraszti Sváb Dalkör, a Környei  
Német Nemzetiségi Gyerekcso-
port, a Szivárvány Táncegyüttes  
tagjai, valamint a helyi Német 
Nemzetiségi Dalkör. Ők iga-
zi meglepetést okoztak a szép-
számú közönségnek, hiszen erre 
az alkalomra betanultak egy 
táncot, mellyel fergeteges si-
kert arattak. Sokakban felme-
rült, hogy „nem csak a 20 éve-
seké a világ”, miért ne lehetne 
falunkban egy „érettebb” nép-
tánccsoport is. 

Megható pillanata volt a dél-
utánnak, amikor a Baráti Kör 
színpadra szólította a Benhardt 

házaspárt és az 50. házassági 
évfordulójukhoz gratuláltak.

A színvonalas műsorokat mél-
tán jutalmazta nagy taps-
sal a közönség.

Az estet a Baráti Kör tag-
jai egy vacsorával, és jó 
hangulatú táncmulatság-
gal tették még emlékezete-
sebbé, ahol szintén az oszt-
rák zenészek húzták a talp-
alávalót.

Kép és szöveg:  
Molnár Kálmánné Varga Katalin

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

Gyermeklétszámunk az októ-
ber 1-jei adatok alapján 138, 
továbbra is hat csoporttal mű-
ködik az intézmény. Személyi 
és tárgyi feltételeink megfele-
lőek, biztosított az óvodában 
a színvonalas nevelés.

Az őszi időszakban nagyon 
sok érdekes programot biztosí-
tottak az óvodapedagógusok a 
gyermekeknek. A Ficánka és a 
Csőrike csoport a Környebányai 
üdülőben töltött két napot, ahol 
nagyon jól érezték magukat a 
gyermekek. Kirándulásokon ve-
hettek részt óvodásaink, többek 
között a Les-hegyre sétáltak, a tó 
partján végeztek megfigyelése-
ket. A lovaskocsizás a határban 
nagyon nagy élményt jelentett a 
gyerekeknek.

Az állatok világnapja alkalmá-
ból több csoport a Kecskéden ta-
lálható Kürti állatfarmra látoga-
tott el, ahol sokféle állattal talál-
koztak.

Szeptember végén a II. sz Óvo-
da udvarán közös délelőttöt szer-

veztünk gyermekeinknek. Az arc-
festés mellett egy ugrálóvárat is 
kipróbálhattak.

Szeptember 28-án László Már-
ta, az iskola táncpedagógusa tar-
tott továbbképzést óvónőinknek. 
Az elméleti tudásunk gyarapítá-
sa mellett nagyon sok gyakorla-

ti és módszertani ismeretet sajá-
títhattunk el.

Eseményeinkről bővebb infor-
mációt és képeket a www.kornye.
hu/vackorovoda webcímen talál-
ható honlapunkon találhatnak.

Nikáné vadász Erzsébet
óvodavezető
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Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester

Készült: 1.500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin 

06 (20) 4015-802
Nyomdai munkák:  JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 

2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882

Mozdítsd meg 
KÖRNYEzeted 2009.

A hónapok óta tartó, sok embert 
megmozgató akció következő állomása 

a tatai Kőkúti Általános Iskolában 
folytatódik 

december 5-én 9.00–12.00 óráig 

EGY USZoDA BULIVAL.

A rendezvényre  
Gubicza Istvánnál lehet jelentkezni 

a 30 277 7909-es telefonon.

Akinek az utazás Tatára 
problémát jelent, azt kérjük,  

jelezze a Polgármesteri Hivatalban.

Bővül községünk 
gépparkja

Községünk Önkormányzata vásárolt a 
közelmúltban egy traktort kommuná-
lis célok ellátására. Ebbe beletartozik a 
hótolás a falu mellékutcáiban, esetleges 
sószórás, parkgondozás, a Remondis Rt. 
zsákjaiba kihelyezett hulladékok elszál-
lítása a Homokdűlőből. De egyéb hasz-
nos feladatok ellátására is alkalmas lesz 
a vásárolt traktor. 

Szilveszteri 
Bál

Szilveszteri Batyus Bál  
lesz az Általános Iskolában  

december 31-én.

Zenét a 
Haverok zenekar  

szolgáltatja.

Bővebb információ és jegyrendelés  
Süli Sándorné Erzsikénél  

a 474 538-as vezetékes  
és a 20 931 0029-es mobiltelefonon,  
illetve a későbbiekben plakátokon.


