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Eck Csaba az ÉV ASZTALOSA a megyében
A környei Eck Csaba, az Eck-
Fa Kft. ügyvezető igazgatója 
vehette át idén a Jubileumi, 
10. Megyei Príma Díj átadó 
ünnepségén a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos 
Szövetsége megyei Szer-
vezete által meghirdetett 
pályázaton elnyert, az Év 
Asztalosa Komárom-Eszter-
gom megyében elismerést.

A VOSZ az idei eszten-
dőben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó 

vállalkozói minél nagyobb 
körű elismerése érdekében 
az ismert négy alapkategó-
riában (ipar, kereskedelem, 
mezőgazdaság, szolgálta-
tás) és tetszőlegesen választható „alka-
tegóriákban”, azaz szakmai területeken, 
tevékenységi körök szerint hirdette meg 
a megyei és regionális Év Vállalkozó-
ja Díjak pályázatait, hogy lehetőség 
nyíljon a helyi adottságok figyelembe 
vételére is. 

Mint a csütörtöki díjátadó gála során 
elhangzott, az Eck-Fa Kft. asztalosipari és 
kereskedelmi tevékenységgel foglalkozik, 
2200 m2-en, 20 fő dolgozói létszámmal. 
A telephelyen folyamatos a bővítés, fej-
lesztés a versenyképesség megőrzése 
érdekében. Mobil és beépített bútorok 
készítésével, valamint fa nyílászárók 
gyártásával foglalkoznak. Üzemük nagy 
kapacitású táblafelosztó, élzáró és CNC 

fúró-maró központtal rendelkezik, mely-
lyel sorozatgyártást is tudnak vállalni. 
Csarnokaikban ötfejes marógép, nagy 
asztalszélességű kontaktcsiszoló gép is 
található, valamint bútoralkatrészek és 
nyílászárók felületkezelésére alkalmas 
festőműhely került kialakításra. 

A döntéshozók Eck Csabát, az Eck-Fa 
Kft. ügyvezető igazgatóját a vállalkozása 
területén elért kiemelkedő eredménye-
iért és közéleti tevékenységért ítélték 
méltónak az Év Asztalosa Komárom-Esz-
tergom megyében elismerésre. 

Eck Csaba környei faipari vállalko-
zását 1991-ben indította el, majd folya-
matosan fejlesztette, bővítette és mára 
gazdaságilag megerősödött, szakmai-

lag elismert és megbecsült 
gazdasági társaságával 
öregbíti Környe község hírne-
vét. Az eltelt több mint húsz 
év alat t számtalan mara-
dandó épület berendezését, 
egyéni tervezésű bútorokat 
és európai színvonalú nyílás-
zárókat gyártottak.

Munkássága magas szintű 
elismerést vívott ki a meg-
rendelők részéről és szakmai 
körökben egyaránt. Csupán 
néhány példa, a teljesség 
igénye nélkül: Pannonhalmi 
Apátság, dunaszentmiklósi 
holland falu, az oroszlányi és 
a neszmélyi Római Katolikus 
templomok. A cég dolgozott 
Romániában és még számos 

beruházásnak volt aktív részese, köztük 
a környei Polgármesteri Hivatal, a Mű-
velődési Ház, a Vackor Óvoda és más 
intézményi felújításoknak. 

A cégvezető, Eck Csaba példaértékű 
szaktudásával, a szép kivitelű, igényes 
termékek gyártásával, megbecsülést 
és tiszteletet vívott ki magának Környén 
és azokon a településeken, ahol ő és az 
általa vezetett vállalkozás eddig már 
letette névjegyét.

A település fejlődése, gazdasági fel-
emelkedése érdekében kifejtett magas 
színvonalú munkájának elismeréseként 
a társaságot Környe önkormányzata 
2012-ben a „Környe Község Gazdasági 
Fejlődéséért” díjjal tüntette ki.

Majdnem 120 ezer forint gyűlt össze
Már második alkalommal érkezett a 
Háromkirályok Alapítvány felkérésére 
október 25-én Környére a tarjáni Shower 
zenekar, melynek előadásában mint-
egy másfél órán keresztül csendültek 
fel a Művelődési Házban különleges 
indulók, keringők, polkák, német slá-
gerek. 

A jótékonysági koncertet az ala-
pítvány a plébániaház felújítá-
sának támogatására hirdette 

meg. A koncert kezdetén Rácz Mátyás 
köszöntötte az egybegyűlteket, a környei 
híveket, adományozókat, s mutatta be 
prezentációjában a 172 esztendős épü-
let rekonstrukciójának eddigi állomásait, 

s a terveket. A teljes beruházás nagyjá-
ból 35 milliós költségvetéssel valósulhat 
meg, a szombati koncerten az adomá-
nyozóknak köszönhetően 117 ezer forint 
gyűlt össze. Az alapítvány ezúton köszöni 
az adományozók nagylelkűségét. 

Õ 2. oldal
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Majdnem 120 ezer forint gyűlt össze
…folytatás az első oldalról.

Külön köszönetét fejezi ki Környe Község 
Önkormányzatának a rendezvény hátte-
rének biztosításáért, Süli Sándornénak a 
zenekar megvendégeléséért, valamint 
a Környei Németek Baráti Körének és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a Márton napi tombolabevétel felaján-
lásáért. 

Mint ismert, tavaly novemberben a 
környei Római Katolikus Egyházközség 
pályázatot nyújtott be a plébánia épü-

let felújításának folytatására. A projekt 
keretében megvalósult volna a külső 
nyílászárók cseréje, a külső vakolás, és 
belül pedig a víz, villany és gázszerelési 
munkák. A pályázathoz támogatás-
ként 3 millió forintot az önkormányzat 
átutalta az egyházközség számlájára. 
Sajnos a pályázat nem nyert, de mind 
az egyházközség, mind pedig az ön-
kormányzat is továbbra is fontosnak 
tatja, hogy a plébánia épülete méltó 
módon megújuljon. A rekonstrukció a 
ciklus polgármesteri programjában is 
kiemelt helyen szerepel, hiszen a plé-

bánia és a hozzá tartozó káplán lakás 
teljes felújításával a község legszebb 
műemléképülete kaphatná vissza 
eredeti szépségét. A munkálatokhoz 
az önkormányzat nem csak anyagi, 
hanem szakmai támogatást is nyújt a 
tulajdonos egyház részére. 

A Háromkirályok Alapítvány továbbra 
is kéri, hogy adományaikkal támogassák 
a plébániaház felújítását. A felajánlá-
sokat átutalással is lehet teljesíteni a 
63300013-11000561-es számlaszámra, 
vagy személyesen a Környe-Bokod Ta-
karékszövetkezetnél.

Szent Mártonra emlékeztek  
és a 20 éves baráti kört ünnepelték

A Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete megalakulásának 
20. évfordulója és a Márton nap al-
kalmából szervezett kórustalálkozót 
november 15-én a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, valamint az 
ünnepelt civil szervezet a Művelődési 
Házban. 

A baráti kört 1994-ben 48-an, 
többnyire a Német Nemzeti-
ségi Dalkör tagjai alapították.  

A szervezet 1998 óta rendszeres há-
zigazdája a „Pünkösdi vigasságok” 
elnevezésű zenés, műsoros májfadön-
téseknek. A farsangi időszakot is mindig 
együtt ünneplik a környei németek, s ők 
hívták életre 2004-ben a Márton napi 
dalos-találkozót is.

Ez az egyesület községünk hagyo-
mányőrzésének egyik alapköve, nél-
külük nem lenne olyan színes a falu 
kulturális élete, mint amilyennek most 
látjuk – köszöntötte Beke László az ün-
nepelt szervezetet, s nyújtotta át Wéber 
István elnök részére az önkormányzat 
ajándékát. A polgármester köszöne-
tét fejezte ki a közösségért végzett 
értékes és értékteremtő munkájukért, 
s azt kívánta, hogy a fiatalok soraiból 
legyenek követőik, hogy utódaink a 
100 esztendős jubileumi évfordulót is 
megünnepelhessék. 

„A barátok nem is annyira harmóni-
ában, mint inkább melódiában élnek.” 
– olvasható a mottó azon az emlék-
tárgyon, melyet Stamler Dezsőnének 
nyújtott a polgármester, jelképezve, 

hogy a baráti kör két évtizeddel ezelőtti 
megalapítása zömmel a dalkör tagjai-
nak köszönhető.

Az önzetlensége, adakozása, jószí-
vűsége révén legendássá vált Szent 
Mártonhoz kapcsolódó program tavaly 
jubilált Környén, tehát idén már 11. al-
kalommal várta a fellépő dalos, táncos 
csoportokat.  

A mai Szombathely környékén szü-
letett püspökhöz számos népszokás 
kötődik, a gyerekek általában lam-
pionos felvonulásokat tartanak, így 
természetes hogy az 1999-ben alakult 
Német Hagyományőrző Gyermekcso-
port Krállné Mózer Nikoletta és Könyves-
né Beutl Anita felkészítésében is apró 
lampionokkal érkezett a színpadra, 
s zsebelte be bájos hagyományőrző 

előadása végén a szeretetteljes moso-
lyokkal kísért hatalmas tapsot.  

Hasonló közönségsikert arattak az 
általános iskola néptáncos diákjai, 
akik pörgős stern polkával léptek színre, 
majd következett a szintén születésna-
pos Felsőgallai Dalkör. A dalkör októ-
berben ünnepelte fennállásának 45. 
évfordulóját, vezetőjük 28 esztendeje 
Saltzer Géza karnagy. 

A folytatásban ismét a tánc vette 
át a főszerepet, s egy olyan újabb 
környei csoport, amely a remények 
szerint évek múltán szintén szép szü-
letésnapokat ünnepelhet. A Kirner 
Schwungtanzgruppe 2013 szeptembe-
rében alakult, tagjaik amatőrök, viszont 
nagyon lelkesek, s a hagyományőrzést 
szívügyüknek tekintik. A csoport hétfőn-
ként este 7 órától próbál a Művelődési 
Házban és szeretettel vár minden csat-
lakozni vágyót. 

Régi barátként érkezett Környére, a 
Márton napi ünnepségre a Várgesz-
tesi Német Nemzetiségi Dalkör, s a 
Hartdégen Sándorné vezette énekkar 
ezúttal is remek hangulatot teremtett.  
A dalkör 1991-ben alakult, a helyi 
hagyományok, dalok, valamint a 
nyelvjárás megőrzését tűzte ki célul. 
Évente 20-25 fellépésük van, s csak-
nem kétszáz dalt gyűjtöt tek össze. 
Ezekből nyújtottak át – hagyományo-
san hatalmas sikerrel – egy csokrot 
a fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő Környei Németek Baráti Köre 
és Kultúregyesülete által szervezett 
rendezvényen.   

A baráti kör magját adó hazai Német 
Nemzetiségi Dalkör régi, környei da-
lokból adott ízelítőt, majd a fináléban 
az Ausztriából minden környei Márton 
napi ünnepségre ideérkező Originale 
Sautanz-Musi kíséretében fakadtak dal-
ra, s alapozták meg a hagyományőrző 
produkciókat követő bál hangulatát, 
ahol az osztrák, elsősorban az 50-es 
60-as évek zenéit játszó zenekar ezúttal 
is hajnalig húzta a talpalávalót.

A Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesületét 1994-ben 48 -an 
alapították, 11-en ma is aktív tagok, 
az évek során sajnos 19-en elhunytak. 
Az alakuló kör ügyintézői teendőit 
Menoniné Pillmann Teréz látta el, aki 
a későbbiekben elnökhelyettesként 
munkálkodott. Az elnöki tisztséget 2010-
ig Wiszt Ferenc töltötte be, a poszton 
Wéber István váltotta.

A baráti kör élő alapító tagjai:

Andorné Rizing Mária
Bogár Ferenc

Bogár Ferencné
Eck Józsefné
Encz Jánosné

Fábián Józsefné
Fegyveres Józsefné

Golda András
Golda Andrásné
Hruby Zoltánné
Lincmaier István
Lincmayer János

Lincmayer Jánosné
Menoniné Pillman Teréz

Mészáros Pál
Mészáros Pálné
Pammer Lajosné

Süli Lászlóné
Stamler Dezső

Stamler Dezsőné
Szőgyényi Zoltán

Szőgyényi Zoltánné
Tirhold Józsefné

Varga István
Varga Istvánné
Wéber János
Wéber István

Wind Károlyné
Wiszt Ferenc

Mint arról a tarjáni Shower zenekar 
jótékonysági koncertjéről készült tu-
dósításban (1-2. oldal) olvashattak, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Környei Németek Baráti Köre a bál 
tombolabevételét felajánlotta a plé-
bániaház felújítására. A tombolából 
november 15-én 80 700 forint gyűlt 
össze, melyet a Tirhold Kármen, az 
önkormányzat, valamint Wéber István, 
a baráti kör elnöke átadott a Három-
királyok Alapítvány részére.

A program szervezői köszönetüket 
fejezik ki Környe Község Önkormányza-
ta, az Eck Fa Kft., a Patár Rt., Reinach 
György, Eichardt Tihamér, a Környe-
Bokod Takarék Szövetkezet, a Nő Klub, 
Sándor János, a Színfolt Virágüzlet, a 
Baráti Kör tagjai részére, valamint mind-
azon segítők számára, akik tombola-
tárgy felajánlásaikkal hozzájárultak az 
adománygyűjtéshez.



4 5

Őszi szavalóverseny
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulójának jegyében ren-
dezték meg a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskolában november 5-én a 
már hagyományos őszi szavalóversenyt, 
melynek versenyzői igen felkészülten, 
biztos szövegtudással érkeztek az intéz-
mény könyvtárába.

H úsz alsós és négy felső tagozatos 
diák készült már jó ideje Gazdag 
Erzsi, Kányádi Sándor és Rom-

hányi József alkotásaiból az iskola őszi 
szavalóversenyére, a korcsoportok első 
helyezettjei továbbjutottak a tatabányai 
Váci Mihály Általános Iskola által meghir-
detett megyei szintű megmérettetésre.

A két szervező, Takácsné Eichhardt 
Emma és Demeterné Slezák Éva egyik 
szeme nevetet t, míg a másik sír t. A 
fiatal verselők ugyanis egytől-egyig a 
kiválasztott mű magabiztos tudásának 
birtokában léptek a Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató, Hajmáné Kalocsai Éva és 
Demeterné Slezák Éva összeállítású zsűri 
elé, s ki-ki adottságának, tehetségének 
megfelelően varázsolta el az ítészeket. Az 
viszont kevésbé örömteli, hogy csupán 
négy felső tagozatos diák vett részt a 
nemes versengésen, közülük is a legidő-

sebbek hatodik osztályosok voltak.  A zsűri 
végül a legkisebbek közül Budai-Kurcz 
Eszter (1.a) előadását rangsorolta az élre. 
Mögötte végzett másodikként Bartis Gá-
bor (1.b) és harmadikként Riezing Csongor 
(2.b). A következő korcsoportból Bottyán 
Zsófia (4.b) nyerte el a Váci Mihály megyei 
szavalóversenyen való részvétel jogát. 
A képzeletbeli dobogó második fokára 
Szász Alexandra (3.b), míg a harmadikra 
Szücs Anna (3.b) állhatott.

A felső tagozatosok közül Szántó 
Csongor György (5.a) képviselheti majd 

decemberben Környét a megyeszékhe-
lyen. Második helyen végzett Nagy Lilla, 
a harmadikon Lóczi Boglárka, mindket-
ten a 6.b osztály tagjai. A rangsor tehát 
összegzi az idei szavalóverseny legfel-
készültebb, s legügyesebb diákjait, ám 
ne feledjük: a mai, az informatika és a 
virtuális lét újításaival átitatott, a köny-
veket, szépirodalmat, mesét, verseket 
egyre gyakrabban érdemtelenül mel-
lőző világunkban a verseny valamennyi 
résztvevője és felkészítője elismerést, 
köszönetet érdemel! 

Haloween parti másodszor
Idén már második alkalommal várták 
a gyerekeket, fiatalokat, s szüleiket 
Haloweeen partira a Művelődési Ház-
ban október végén, amikor majdnem 
félszázan vágtak neki a tökfaragásnak, 
kedvesen rémisztő ablakdíszek és síkbá-
bok készítésének.

S zellemek, tökök, denevérek, fekete 
macskák, faragott tökök gyüle-
keztek egy idő után az asztalokon 

a Művelődési Ház Haloweeen partiján 
szerdán, amikor többen ijesztőnek vélt, 
inkább azonban bájos maskarát is öltöt-
tek. A legötletesebb jelmezek nemcsak 
a résztvevők tetszését nyerték el, hanem 
1-1 tortát is, így a partit a legünnepibb 
desszerttel zárhatta a boszinak öltözött 
Jeszenovics Viktória és Deák Dorina pá-
ros, a fekete macska Csenki Panna és a 
fekete pók Benkő Lili.

Bár a töklámpás készítését sokan 
az angolszász és amerikai ünnephez, 
„Halloween”-hez  kötik, a tökfaragás 
Magyarországon is régi hagyomány. 
Olyannyira régi, hogy az első erről szóló 
történet egészen Salamon, Árpád-házi 
királyunk idejébe nyúlik vissza, aki trónvi-

szályban állt unokatestvéreivel: Gézával, 
illetve annak halála után Lászlóval. 1081-
ben Salamon ugyan elismerte Lászlót, 
mint magyar királyt, cserében megtart-
hatta királyi címét és László udvartartást 
is rendelt mellé, Salamon azonban a 
királyi udvarban is terveket szőtt a trón 
visszaszerzésére. Ezek után László bizton-
sági okokból a visegrádi vár tornyába 

záratta. Az őröknek parancsba adták, 
hogy sötétedés után töklámpásokkal 
világítsák ki a tornyot, hogy éjszaka is 
szemmel tarthassák a rabot. A különle-
ges „fáklyák” azonban nemcsak a vár 
foglyát világították meg, hanem a Du-
nán közlekedő hajósoknak is támpontul 
szolgáltak. Innen ered a mondás: „fénylik, 
mint Salamon töke”. 

A lomtalanítás margójára…
 Nem csupán Környén, de az ország 
szinte valamennyi településén ko-
moly gondot okoznak a lomtalanítá-
sok idején megjelenő guberálók… a 
már haszontalannak ítélt, s a házak 
elé kihelyezett tárgyakat széttúr-
ják, áldatlan állapotokat hagyva 
maguk mögött – 2010 nyarán szü-
lettek egy tudósítás kapcsán ezek 
a mondatok. 

A kkor, amikor – fogalmazzunk 
így – debütált Környén a te-
lepülési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása, amelybe a kép-
viselők belevették azt a passzust, hogy 
a falu területén szabálysértést követ el, 
aki a hulladékot jogosulatlanul kezeli, 
s ezért akár 30 ezer forintos bírsággal 
is sújtható.

A szabályozás végrehajtásának fő-
próbája 4,5 éve tökéletesen sikerült: a 
lomtalanítás napján 12 autót ellenőriz-
tek, 33 szabálysértési eljárást indítottak 
meg, s 3 személyt lopás közben értek 
tetten a rend őrei. Remélhetőleg az itt 
élők valamennyien tapasztalhatják, 
hogy bár azóta is meg-megjelennek 
lomtalanításkor a guberálók, az egyen-
ruhások betartatják a rendeletet, s 
ezzel el is veszik kedvüket attól, hogy 
sokáig időzzenek a faluban. 

Idén azonban egy más jelenség is 
felütötte a fejét… Sokan úgy gondolták, 
gondolják, hogy a lom elszállítása már-
már alanyi jogon jár, s a szolgáltató 
kötelessége… akkor is, ha az ingatlan 
tulajdonosa nem szerződött partner… 
vagy már nem él…

Egyértelműsítsünk: több, az ott élő 
elhunytával üresen maradt ház előtti 
területet töltöttek meg rokonok, örö-
kösök a hagyatékból feleslegesnek 
ítélt holmikkal. Csakhogy a szolgáltató 
munkatársai ezeket a „kupacokat, 
halmokat, dombokat” szerződés híján 
érintetlenül hagyták. Nincs is ezzel sem-

mi gond, jogos! – szaladhat fel a fizető 
állampolgár szemöldöke. Csakhogy 
ezek a lomhalmok sok helyen még ma 
is csúfolkodnak… mert a ház üres, s a 
látvány a máshol élő rokonok, örökösök 
szemét nem bántja. 

De legyünk jóindulatúak, s higgyük 
azt, hogy ők talán nem is tudnak róla. 
Mármint arról, hogy a szolgáltató nem 
szállította el. Ezért ha Ön, kedves olva-
só, a környezetében ilyet tapasztal, s 
ismeri az üresen árválkodó ház „gond-
viselőjét”, tudja elérhetőségét, kérjük, 
értesítse! Ne szégyenkezzünk miattuk, 
helyettük…

Sikeres gombaismerő tanfolyam
Harmadik alkalommal várták gomba-
ismerő tanfolyamra az érdeklődőket 
a Művelődési Házban, az idei őszi tur-
nusra 15-en jelentkeztek, mert szeret-
tek volna alaposabban elmélyedni az 
ismeretekben, hogy ne csak üzletben 
vásárolt gombafélék kerülhessenek az 
asztalaikra.
 

A tanfolyam hírére nemcsak 
Környéről, de Dunaalmásról, 
Vérteskethelyről, Mórról, Bá-

bolnáról és Komáromból is érkeztek, s 
a résztvevők igencsak szerencsésnek 
bizonyultak, hiszen az időszak különle-
gesnek bizonyult: rengeteg csapadé-
kot és rengeteg gombát hozott. Így a 
terepgyakorlaton mindenki kosarába 
bőséggel került vargánya, egy alka-
lommal a csapat nagyjából 30 kilónyit 
gyűjtött össze. Sőt, egy védett fajjal, a 
császárgalócával is találkozhattak. 

Az elméleti és gyakorlati oktatás során 
a hallgatók több mint 100 gombafajjal 
ismerkedtek meg. Nagyon örülök, hogy 
idén összességében majdnem félszáz 
természetkedvelő volt kíváncsi ezekre 
a csodálatos teremtményekre és hall-
gatta végig előadásaimat. Az egyre 

inkább nyíló érdeklődést jelzi, hogy 
idén több helyre is hívtak oktatni, gom-
básztúrákat vezetni, tehát ígérhetem, 
hogy a tanfolyam jövő márciusban 
Környén is folytatódik. 

Fél Attila gomba-szakellenőr

info:gombasztanfolyam@gmail.com
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Környei sikerek a várgesztesi terepfutáson
Kissé borús idő fogadta november 
8-án a Futapest Klub és a várgesztesi 
önkormányzat első alkalommal meg-
rendezett terepfutó versenyének közel 
másfélszáz indulóját, akik a főváros 
mellett többek között Tatabányáról, 
Környéről, Esztergomból, Ecserből, 
Kistokajból, Hatvanból, illetve a szom-
szédos Vértessomlóról és Oroszlányból 
érkeztek a Vértes hegységben megbú-
vó kis faluba.

A 11,5 kilométeres távon 280 
méteres, míg a rövidebb, 4,5 
kilométeres távon 100 méteres 

szintkülönbséggel kellett megküzde-
nie résztvevőknek, de a szervezők 
a legkisebbekről is gondoskodtak, 
az óvodásoknak 200 méteres szok-

tató távot jelöltek ki. Környét három 
fiatal induló képviselte a rövidtávon, 
melynek több mint félszáz versenyző 
vágott neki, köztük Daróczi Vivien 
és Heztl Panna negyedikes diákok 
és Demeter Zalán, a Bárdos László 
Gimnázium 9. osz tályos tanulója.  
A lányok szeretnek futni, rendszeresen 
járnak atlétikaedzésre, Zalán pedig 
a TSC-Geotech igazolt versenyző-
je, Reichnach Ferenc tanítványa.  
A 10 éves lányok kategóriájában Pan-
na bronzérmet szerzett, Vivien pedig 
mögötte, negyedikként ért célba.  
A lányok szépen teljesítettek, első ver-
senyükön a 4,5 kilométert 31 perc 21 
másodperc alatt gyűrték le. Zalán a 
15-19 évesek korosztályában 3. helye-
zést ért el 18:42-es idővel.

Úgy szép, ha kövér?
A gyermekkori elhízásról... 

Elődeink azt tartották, hogy a gyerek 
úgy jó, ha kövér. Komoly oka volt en-
nek régen. Egy-egy betegséget sok-
szor az tudott átvészelni, akinek volt 
„tartaléka”. A sovány, hiányosan táp-
lált gyermekek között bizony arattak 
a tavaszi nagy járványok. Persze sok 
összetevője volt a magas gyermekha-
landóságnak, de kétségtelen, hogy 
jóltápláltság előny volt akkoriban. 

I tt ál l junk meg egy szóra! Ma 
inkább azt nevezzük „jóltáplált”-
nak, akin több- kevesebb plusz 

van. Pedig nem ők a „jól” tápláltak! 
Csecsemőkorban természetesen 
speciális a helyzet. Egy anyatejjel 
táplált, pocakorientált baba a lelkét 
kisírja, ha nem szívhatja magát dugig. 
Ő bizony rohamosan fog hízni, szép 
gömbölyű lesz. Egy darabig! Ha oda-
figyelünk, a meredek hízás szépen 
lelassul, és normális alkata lesz. Anya-
tej hatására ugyanis olyan zsírszövet 
(kölyökháj) alakul ki, amely könnyen 
lebomlik, amikor a baba már többet 
mozog. A tápszerrel nevelt csecse-
mőkre gyakran hallom még ma is, 
hogy „nagy a fejük”. Ennek annyi 
valóságalapja van, hogy a tápszer 
hatására másfajta zsírszövet fejlődik 
ki, és ez nehezebben mobilizálódik. 
Ha őt elhizlaljuk, nehezebben fog róla 

lemenni a felesleg. A szopás a baba 
számára nem csak táplálkozás. Édes-
anyja karjában fekszik, ő közben simo-
gatja, dúdolgat neki, nézik egymást. 
Jó esetben a cumisüveggel táplált 
baba megkapja ugyanezt a meleg 
szeretetet. Kielégül minden igénye. 
Sajnos nem mindig! Van, amikor csak 
az evés öröme marad neki. Amikor 
csak odatartják, pláne, ha még ki is 
támasztják a cumisüveget, oda sem fi-
gyelve rá. Ez a baba nagyobb eséllyel 
fog elhízni.  Mert – ahogy feljebb írtam 
– csak az evés öröme marad neki! Őt 
az evés fogja vigasztalni, valószínűleg 
többet fog enni a szükségesnél. 

Nem az t mondom ezzel ,  hogy 
minden kövér gyermek elhanyagolt! 
Nyilván egy genetikailag „erős csonto-
zatú” gyerek sohasem lesz topmodell. 
És fordítva: van, aki ehet bármennyit 
„nem fog rajta”. De! Igenis tehetünk 
azért, hogy egy iskolai osztályban a 
20-ból ne legyen öt kövér, és még öt 
duci gyerek. Akik aztán kérik a felmen-
tést tesi alól, mert nem tudnak futni, 
állandóan betegek, mert csak nyitott 
szájjal tudnak lélegezni, lelki betegek, 
mert csúfolják őket, nem lehet rájuk 
kényelmes ruhát kapni, fáj a térdük, 
csípőjük, mert nem bírja el a súlyukat 
stb. És még csak gyerekek! Felnőtt 
korukban jönnek a komoly szív-ér-

rendszeri, mozgásszervi problémák, a 
cukorbetegség, daganatok, a munka-
képesség csökkenése, párválasztási 
gondok és még számtalan dolog, ami 
közvetve, vagy közvetlenül az elhízás 
számlájára írható. 

Jönnek az ünnepek! Kedves szülők, 
nagyszülők! Tudom, hogy nagy sze-
retettel fognak ajándékozni! Tudom, 
hogy örömet akarnak szerezni a 
gyermekeiknek, unokáiknak! Tudom, 
hogy a gyerek nagyon örül a miku-
láscsomagnak, a szaloncukornak, 
a sütemény hegyeknek, a számító-
gépnek az okos kütyüknek, ami leül-
teti őket órákra. De örül a labdának, 
görkorinak, biciklinek, uszodabérlet-
nek, trambulinnak is! 

Kérem, ajándékozzanak átgondol-
tan! Békés, boldog adventi várakozást 
kívánok!

Kissné Ágoston Éva védőnő

Elsősegélynyújtás gyermekkorban
Dr. Szegeczky Dezső gyermekorvos 
tart előadást „Elsősegélynyújtás gyer-
mekkorban” címmel december 2-án, 
kedden 17 órától a környei Művelődési 
Házban. 

A díjtalanul látogatható elő-
adás ér int minden olyan 
vészhelyzetet, ami gyakran 

előfordul gyermekkorban (fulladás, 
félrenyelés, mérgezés, allergia, vérzés, 
magasból esés, égés, stb.). Az érdek-
lődők megtudhatják, hogy ezekben 
az esetekben laikusként mit kell tenni, 
valamint az újraélesztés lépéseivel, 
technikájával is megismerkedhetnek.

Dr. Szegeczky Dezső 50 évet dolgozott 
mentőorvosként, több könyvet pub-

likált, sok évtizedes gyermekmentési 
tevékenysége során szerzett tapaszta-
latait most a környei előadás résztvevő-
ivel is megosztja. Jenei Zita védőnő a 
programot mindazok számára ajánlja, 
akik gyermekekkel foglalkoznak, gyer-
mekekre felügyelnek: kismamáknak, 
szülőknek, nagyszülőknek, óvodai, 
iskolai pedagógusoknak.Látni és látszani – fokozott ellenőrzés az utakon

Az Országos Rendőr-főkapitányság és 
az ORFK Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság idén is útjára indítja a „Látni 
és látszani” elnevezésű országos közle-
kedésbiztonsági kampányát, melynek 
keretében a személy-, illetve tehergép-
kocsik, a motorkerékpárok és kerékpá-
rok vezetői december 12-ig ingyenesen 
élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy 
az akcióhoz csatlakozott szervizekben 
járművüket szakemberek átvizsgálják. 

A kampányban optikusok is részt 
vesznek, akik ugyancsak térí-
tésmentes látásellenőrzéssel, 

továbbá hasznos tanácsokkal várják a 
járművezetőket.  Az országos fokozott 
közúti ellenőrzés december 12-éig tart, 
a rendőrség teljes körűen és kiemelten 
vizsgálja a személy-, illetve haszongépjár-
művek, a motorkerékpárok és kerékpárok 
világítását, láthatóságát, továbbá a 
vezetői engedélyben szereplő szemüveg 

és/vagy kontaktlencse viselését, illetve a 
tartalék szemüveg meglétét. Tavaly két-
száznál is több autós szakszerviz és közel 
száz optika állt a Látni és látszani szlogen 
mögé, míg a másik oldalon csaknem 
15 ezer gépjárművezető csatlakozott 
a kampányhoz, és közel ezer ingyenes 
látásvizsgálatot végeztek el. A kampány-
ban résztvevő szervizekről és optikusokról 
a www.latnieslatszani.hu weboldalon 
tájékozódhatnak. 

Decemberben ismét szurkolhatunk az úszóknak
November közepén rendezték meg Tatabányán a Városi Úszó 
Diákolimpiát, amelyre a környei Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola két III. korcsoportos tanulót nevezett. Mindketten ugyan-
azokban a számokban indultak, s a távok végén mindketten 
a dobogó ugyanazon fokaira állhattak.

L engyel Renáta (edző Licskó Csaba) és Szemeti Laborc 
Gellért (edző Sirkó András) is ott lehet decemberben 
a Megyei Úszó Diákolimpián, miután a városi szintű 

megmérettetésen mindketten ragyogóan szerepeltek. Az 
50 méteres mellúszás után Renáta és Laborc nyakába is 
aranyérem került, míg a 100 méteres gyorsúszásban mind-
ketten a második helyen végeztek, így a két úszásnemben 
decemberben újabb lehetőségük nyílik a bizonyításra. 
A tanulók örömét az elért eredmények mellett fokozta és 
minden bizonnyal feledhetetlenné is varázsolta, hogy az 
érmeket a győztesek nyakába Verrasztó Dávid világbajnok 
úszó, a verseny díszvendége akasztotta. Gratulálunk a két 
ifjú úszónak és edzőiknek!

Baba-Mama klub 
Mind nagyobb népszerűségnek örvend a Baba-Mama klub a Művelődési Házban Jenei Zita vezetésével. A klub 
tagjai számtalan szép pillanatot éltek át együtt, gyerkőceik közösen cseperednek, okosodnak, az anyukák meg-
oszthatják egymással nehézségeiket, örömeiket egyaránt. Ne feledjék Kedves Anyukák, hogy a Baba-Mama klub 
péntekenként 10 órától vár mindenkit, aki szeretné megtapasztalni, átélni, milyen jó egy ilyen közösséghez tartozni!
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A KÖRNYEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Az egyházközség december 3-án dél-
után fél 5-től idén is megrendezi az Ad-
venti lelkigyakorlatot, melynek szónoka 
Horváth József érd. esperes, püspöki 
tanácsos. A szentmisét megelőzően 
gyónási lehetőség lesz.

Élelmiszergyűjtés – krumpliebéd 

A Környei Katolikus Karitász idén is szervez 
Karácsony előtt tartós élelmiszergyűjtést 
a rászorulók részére. A szervezet kéri  
a híveket és természetesen minden jó-
akaratú embertársat, hogy természetbe-
ni adományaikat, tartós élelmiszereket 
december 9-e és 12-e között szíves-
kedjenek leadni a Gyermekorvosi 

Rendelőben a Védőnői Szolgá-
latnál. Kissné Ágoston Éva védőnő és 
karitásztag az adományozókat 14-től  
17 óráig várja ezeken a napokon. Ad-

vent harmadik vasárnapján, december  
14-én, a szentmise után, 12 és 14 óra között 
a már hagyományos „krumpliebédre” 
várja szeretettel a Karitász a Közösségi és 
Tájházban azokat a jóakaratú és nem 
csak hívő embereket, akik aznapi ebéd-
jük árát felajánlják hátrányos helyzetű 
testvéreiknek. Az adományokat még 
Szent Karácsony előtt eljuttatják a rászo-
rulókhoz, számukra is megszépítve ezzel 
az ünnepet. 

ÉJFÉLI MISE

December 24 -én ,  S zentes te  
24 órakor kezdődik az éjféli mise a Római 
Katolikus Templomban. 25-én és 26-án  
11 órakor kezdődnek az ünnepi szent-
misék.

Hittanverseny

Dátum Időpont Helyszín

december 24.
15.00 Környebánya – ünnepi istentisztelet

18.00
Környe – ünnepi istentisztelet,  
a gyermekek műsorával

december 25. 9.00 Környe – úrvacsorás istentisztelet

december 26. 9.00 Környe – ünnepi istentisztelet

december 31. 18.00 Környe – óévi istentisztelet

január 1. 9.00 Környe – újévi istentisztelet

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

a Környe-Oroszlányi Református Missziói Társegyházközségben

A Tatai Református Egyházmegyében 
minden év őszén megrendezésre kerül 
az úgynevezett Református Egyházme-
gyei Hittanverseny. 

I dén, erre az alkalomra, az egyház-
megye gyülekezeteiből mintegy 250 
gyermek látogatott el a Lábatlani 

Általános Iskolába, hogy összemérje 
Bibliaismereti tudását a többiekkel. 
Azonban a számadás és a megméret-
tetés mellett, ezen a napon mégiscsak 
az a legfontosabb, hogy a különböző 
gyülekezetek gyermekei találkoznak, 
beszélgetnek, együtt játszanak, közösen 
énekelnek. 

Istennek hála, ebben az évben mi 
is eljuthattunk két hittanos csoporttal, 
összesen hét gyermekkel (Füstös Bálint, 
Labossa Luca, Szemeti Zétény, Bacher 
Péter, Fóthi Norbert, Labossa Döme, 
Szemeti Laborc) erre az alkalomra.  
A gyermekek nagy izgalommal és lelke-
sedéssel készültek a megmérettetésre, 
ahol szép eredményt értek el. 

A versenyfeladatok megoldása mel-
lett idén is alkalom nyílt az elcsende-
sedésre, ráhangolódásra a napkezdő 
áhítattal és énekléssel, a versenyfelada-
tok kitöltése után pedig a játszótéren és  
a táncházban, illetve a tornateremben 
zajló közös éneklésben találhat ták 
meg a nekik való elfoglaltságokat  
a gyermekek.

Nagy reménységünk, hogy a gyerme-
kek jó élményekkel térhettek haza.

Nagy Péter

tiszteletes

Születésnaposok
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KARÁCSONYI HANGULAT 
A BŐRÖDÖN

Ajándékozz kézműves natúr kozmetikumot
INGYEN egyedi, fényképes verskártyával!
Angyalka babacsomag I 3990 Ft
Illatfelhő illóolajcsomag I 3100 Ft
Karácsonyi aromalánc I 199 Ft
Puszedli szappancsomag I 2190 Ft
Meghitt ünnep csomag I 5790 Ft
Karácsonyi zsákok I 450 Ft-tól
Fűszeres puszedli illóolaj I 580 Ft



„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

85 esztendős
Nagy Lászlóné – sz. Somhegyi Mária (1929. 11. 15.) 
Bucsuházi Sándorné – sz. Fábik Irma (1929. 11. 18.) 
Rácz Istvánné – sz. Hermándi Anna (1929. 11. 27.) 

80 esztendős
Sill Ferenc (1934. 11. 16.) 

Beck Józsefné – sz. Varga Mária (1934. 11. 21.) 
Forisek Györgyné – sz.  Pató Erzsébet (1934. 11. 27.) 

Glász Ferencné – sz. Rácz Terézia (1934. 11. 29.)
75 esztendős

Nagy Sándor (1939. 11. 28.)
70 esztendős

Erl  Jánosné – sz. Fülöp Ilona (1944. 11. 10.)
Varga András Dezsőné – sz. Lipták Anna (1944. 11. 13.)

Sárosi Tiborné – sz. Géber Mária (1944. 11. 15.)
Csuka Mihályné – sz.  Hégete Ilona (1944. 11. 19.)

Hoszpodár Sándor (1944. 11. 26.)
Pazsinszki József (1944. 11. 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Több mint 80 százalékos volt  
a Környei Vadásztársaság idei első fácánhajtása

150 darab fácánt vásárolt az idei esz-
tendő első fácánhajtására a Környei 
Vadásztársaság, tagjai és vendégei 
121-et lőttek meg, azaz „hoztak terí-
tékre” november 9-én. Így a meghí-
vott vendégek 4, a társaság tagjai, a 
hajtók, és kutyás gazdák 3-3 fácánnal 
térhetett haza a hajtás után.

K örnyén, az egykori mezőgaz-
dasági kombinát hátsó por-
tájánál gyülekeztek a Környei 

Vadásztársaság tagjai és vendégeik. 
Juhász János vadászmester eligazítá-
sát követően pontosan 28-an indul-
tak az úgynevezett Kerekerdőhöz, a 
társaság 3-as biztonsági körzetéhez, 
amely Oroszlány felé, nagyjából 
Irtáspusztával szemben, az út jobb 
oldalán található. A korábban Csó-
kakőről megvásárolt 150 fácánt ott 
bocsátották ki, majd a hajtók, kutyás 
segítők közreműködésével 121-et 
ejtettek el, így valamennyi vadász 

lövéshez jutott. Az első fácánhajtás-
sal megkezdődött a februárig más-
más területen tartó szezon. Ennek 
során a vadászok vasárnaponként 
az érpartot végighajtva elsősorban 
fácánra, nyúlra, dúvadra vadásznak, 
tehát senki se ijedjen meg, ha Környe 

környékén lövéseket hall a hét utolsó 
napjain. A Környei Vadásztársaság 
17 esztendeje alakult, jelenleg 32 fős, 
környei, kömlődi, kecskédi, oroszlányi, 
tatabányai, tatai tagsággal, valamint 
több mint 7 ezer hektár vadászható 
területtel rendelkezik.
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Háziorvosi helyettesítés

Dr. Árendás József december 11-én, 
csütörtökön továbbképzésen vesz részt, 
ezért ezen a napon csak nővéri ellátás 
lesz a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben.  
A betegek sürgős esetben Dr. Bublovics Pé-
terhez fordulhatnak az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út).

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva az idei esztendő utolsó képvi-
selői fogadóóráját december 1-jén, hétfőn 
tartja 17 és 18 óra között a polgármesteri 
hivatal képviselői szobájában. A képvise-
lőhöz mindazok fordulhatnak, akik segít-
séget, vagy tájékoztatást szeretnének kérni 
valamilyen problémájuk megoldásához. 

Karácsony Kupa december 20-án

Idén december 20-án 8 órától rendezi meg 
a környei önkormányzat képviselő-testüle-
tének Kulturális, Oktatási, Sport és Nemze-
tiségi Kisebbségi Bizottsága az általános 
iskola tornatermében a Karácsony Kupát, 
amely már több mint három évtizede várja 
a labdarúgócsapatokat és szurkolókat.

Programok

A MŰVELŐDÉSI HÁZ AJÁNLJA

TRÓJA – december 11.
Rockopera két felvonásban a Sziget 
Színház előadásában december 11-én 19 
órától a Művelődési Házban.

A két felvonásos musicalben az ókori legen-
da kel életre. Szerelem, harc, büszkeség, 
bátorság és minden nagy érzés, mely a 
világot mozgatja, megjelenik a produkci-
óban, kitűnő hangok tolmácsolásában. Az 
ókor leghatalmasabb és legtekintélyesebb 
hadvezérét, Akhilleuszt az örök hírnév iránti 
csillapíthatatlan vágya veszi rá, hogy Trója 
alá vonuljon Agamemnón zászlaja alatt, 
de végül a szerelem lesz az, ami megha-
tározza sorsát. Két civilizáció csap össze a 
becsületért és a hatalomért. Ezrek esnek 
el a dicsőségért vívott harcban. Egy egész 
nép tűnik el a föld színéről – a szerelemért.

Az előadásra a belépődíj 1000 Ft, a 
jegyek elővételben is megvásárolhatók 
a Művelődési Házban (tel.: 473-091; 06 30 
646-2147; nyitva tartás: 9.00–20.00).

SZILVESZTERI BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és környék-
belieket a már hagyományos SZILVESZ-
TERI BATYUS BÁL az általános iskolában.  
A talpalávalóról és vidám hangulatról a ta-
tabányai Obergalla Kapelle gondoskodik. 
A jótékonysági rendezvény bevételével a 
szervezők az iskolát és óvodát támogatják.

Érdeklődni és helyet foglalni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. Te-
lefonszám: 06 30 201 3891.

Községünk adventi programjai
ADVENT – november 30. 

Advent első vasárnapján, idén november 30-án, hagyomá-
nyosan a katolikus templomban kezdjük a közös felkészülést 
a Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 16 órakor kezdődik. 
Műsort ad a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola énekkara, a Német Nemzetiségi Dalkör, 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa, a Magyar 
Népdalkör, Áncsák Lilla és Szakálné Gaál Monika. A műsor 
után gyulladnak fel községünk ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, majd a program 
zárásaként az óvoda előtti téren mindenkit karácsonyi vásár, a kicsiket forró tea, a 
felnőtteket forralt bor várja.

KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS ÉS TÉLAPÓ MŰSOR – december 6. 

A hagyományokhoz híven Advent második hétvégé-
jén, december 6-án öltöztetjük ünnepi díszbe a falu 
karácsonyfáját. Délután 1 órától a kicsik és nagyok a 
Művelődési Házban készíthetik el a díszeket, amelyek-
kel később karácsonyfává varázsolják az intézmény 
előtt felállított fenyőt. 15 órakor kezdődik „A Mikulás 
ajándéka” című zenés mesejáték a Hemo Musical 
előadásában. Az előadásra a belépés díjtalan.

KARÁCSONYI SZÖSZMÖTÖLŐ – december 13.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde, valamint a Művelődési Ház karácsonyi szöszmö-
tölőre (ajándékok, dekorációk készítése) várja a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket 
december 13-án, szombaton délután 2 és 5 óra között. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA – december 19. 

Községünk szép hagyománya Advent negyedik hétvégéjén az Idősek Karácsonya, 
melyre természetesen nem csak a 70 év feletti szép korúakat várjuk. Idén december 
19-én délután 2 órakor kezdődik az ünnepség a Művelődési Házban. Műsort adnak 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai, a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a 
Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa. 

Az adventi ünnepi programokra minden környeit  
szeretettel hív és vár a község önkormányzata!Az első három helyezett serleg elisme-

résben részesül, valamint a szervezők a 
Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák. 
A nevezési díj csapatonként 12 000 forint, 
az összeg együttesenként egy láda sört 
és a már hagyományos zsíros kenyeret is 
tartalmazza, a szervezők az első 8 együt-
tes nevezését fogadják el! Érdeklődni és 
nevezni Török Mihály képviselőnél lehet a 
Csavar-Csapágy Üzletben, az Alkotmány 
út 80. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891.


