A tartalomból:

Környe Község
Információs lapja

2007. február
1 évf. 2. szám

• Szociális háló Környén
• Fontos a Vöröskeresztes
munka…
• A Horgász Egyesület
2007. évi közgyûlésérõl
• A Környei SE beszámolója
2006. évrõl

SZOCIÁLIS HÁLÓ KÖRNYÉN
Minden település önkormányzata az
Alkotmánynak, a törvényekben meghatározottaknak megfelelõen mûködik.
A költségvetésbõl, helyi adókból és
egyéb bevételekbõl történõ pénz elosztása komoly feladatot ró a képviselõ testületre, hogy biztosítva legyen a település zökkenõmentes mûködése.

Az egyik legfontosabb és legszervezettebb feladat a szociális alapellátás. Nagyon sokrétû, fontos, komoly körültekintést igénylõ tevékenység.
A rászorultak közvetlenül érzékelnek minden
gazdasági változást, az élethelyzetüknél fogva
sokkal kiszolgáltatottabbak, mint az átlagember.
Környén kiemelt feladat a szociális ellátás. Fejlett alaphálózattal rendelkezünk, és ha szükség
van rá a településünk bármely pontján bármikor
segítséget kap az arra rászoruló egyén, vagy család. A mai viszonyok között bizony sok esetben jól
jön a segítség. Emlékezzünk csak, hogy a Környei
Mezõgazdasági Kombinát megszûnése elõtt
mennyi embernek biztos megélhetést, tervezhetõbb életet nyújtott. Ma már ezt a feladatot egy-

két civil szervezet segítségével az önkormányzat
látja el. A gondozói hálózat minden rászorult részére naponta kiviszi a meleg ételt és házi segítséget nyújt, egyéb ügyeket intéz az egyedül élõ,
vagy beteg embertársaink részére. A pénzbeli,
vagy természetbeni segítséget magasan képzett
szakemberek koordinálják az Egészségügyi és
Szociális Bizottsággal együttmûködve. Bármelyikünk kerülhet átmenetileg nehéz helyzetbe. Közeli hozzátartozónk, munkahelyünk elvesztése,
váratlan egészségügyi állapotváltozás, vagy olyan
váratlan esemény, mely megrendíti a család anyagi
helyzetét, mind-mind okot adhat arra, hogy segítségre szoruljunk.
Vannak olyanok, akiknek erre a segítségre tartósan szükségük van, akár anyagiakban, akár természetben, mert saját sorsukat nem tudják intézni, valamilyen egészségügyi, gazdasági, munkahelyi változás hosszú idõre meghatározza életüket. Sokszor a segítõ kéz nyújtásával egyéb tragédiák sorozatától, vagy a bûnözés lehetõségétõl
óvjuk meg a rászorultat. Ma Környén nem kell attól

41 év vöröskeresztes elnökként
(emlékezés)
A januári számunkban búcsúztunk községünk nyugalmazott háziorvosától, dr
dr.. Laub József
fõorvos úrtól. A rövidk
evés dolog fért bele a hosszú életútból.
rövidkee nekrológban csak kkevés
Köztudott, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig volt a Környei Vöröskereszt Szervezet Elnöke, pontosabban 1958-tól 1999-ig. Bensõséges ünnepségen Hartmann Mátyásné jelenlegi elnök ismertette a Doktor
Úr vöröskeresztben eltöltött munkásságát.
Elmondta, hogy munkájára jellemzõ volt a tenniakarás. A helyi vöröskeresztet nem csak segítette, de
nagyon sokat is tett érte. A kor igényeinek megfelelõen eleinte elsõsegélynyújtó tanfolyamokat szervezett
és vezetett a falu felnõtt lakossága és az iskolások részére. A tanfolyamot olyan komolyan vette, hogy még
vizsgát is kellett tenni a végén. Késõbb felvilágosító elõadásokat tartott az egészséges életmódról. Munkáját
mindig nagy odaadással végezte, melyet több alkalommal is elismertek kitüntetésekkel.
Tulajdonosa volt a Vöröskeresztes Munkáért Arany fokozatú kitüntetésnek is. A Doktor Úr 1999-ben
búcsúzott a helyi alapszervezettõl, mert pihenni készült. A vöröskeresztnél eltöltött 41 évnyi becsületes
elnökségi munkájával öregbítette országosan is a helyi vöröskereszt jó hírét.
A megemlékezés után a jelenlévõ tagok felidézték a Doktor Úrral kapcsolatos történeteiket, bár szomorúan gondoltunk rá a pislákoló gyertya fényét nézve, de a felelevenített történetek hallatán szinte
köztünk éreztük õt

tartani, hogy a létfenntartása veszélybe legyen,
vagy megfagyjon valaki, mert nem kapott segítséget, ha kért és indokolt volt a kérése. Természetesen vannak olyanok is, akik visszaélnek a segítséggel, ezt igyekszünk kiszûrni, ami nagyon nehéz, hiszen emberi sorsokról kell objektíven dönteni. Nagyon sok segítséget kapunk az intézményektõl, iskolától, óvodától, mert õk is ismerik a
rászorultakat. Meg kell említeni a háziorvosok és
a gyógyszertár kitûnõ együttmûködését, hiszen a
külterületen élõkhöz a gyógyszertár ingyenesen
szállítja ki a felírt gyógyszereket a lehetõ legrövidebb idõn belül.
Külön említést érdemel a vöröskereszt, a Szamaritánus Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat,
az egyházak segítsége, együttmûködési készsége.
A rászoruló embertársaink szociális biztonságát csak közös összefogással, együttmûködéssel
tudjuk elvégezni, mert a szociális munka összetett
feladat.
Svétecz László
Önkormányzati képviselõ

MOTTÓ

„Emberi törvény, kibírni mindent és menni mindig tovább,
akkor is, ha már nincsenek benned remények és csodák”.
Ernest Hemingway

Fontos a Vöröskeresztes munka
A helyi Vöröskereszt szervezet februárban tartotta 2006. évi
tevékenységérõl a beszámolót. Hartmann Mátyásné Irénke a
szervezet titkára elmondta, hogy 401 fõ vöröskeresztes tagja
volt az Alapszervezetnek, Köztudott, hogy Környén nagyon
aktív vöröskeresztes munka folyik, ezt több esetben is elismerte a tatabányai vezetõség.

Örömmel állapította meg a Titkár Asszony, hogy sokat tesznek a tagok
ezért az elismerésért, sok pártoló és támogató is segíti a munkát.
A tagdíjfizetési morál is példaértékû. A tagdíj összege 2006-ban 200 Ft-tól
1000 Ft-ig terjedt, ki-ki tehetsége szerint támogathatta az Alapszervezetet.
Hangsúlyozta, hogy fontos része a vöröskeresztes munkának a véradások, tüdõszûrések megszervezése. 2006-ban 4 alkalommal volt véradás,
melynek lelkes szervezõje Kissné Ágoston Éva volt. 274 fõ jelent meg a 4
véradáson, 265 fõtõl vettek vért. Az Öröm mellett sajnálattal jegyezte meg
Irénke, hogy egyre csökken az elõször vért adók száma. Bátorította a 18
éven felüli fiatalokat, hogy csatlakozzanak a véradók megtisztelõ táborába. Ugyancsak szomorúan állapította meg, hogy a vöröskeresztes tagság
soraiba is inkább csak a középkorú és idõsebb tagok vannak jelen. Szeretettel várja a fiatal generációt, hogy megismerjék ezt a szép karitatív tevékenységet közelebbrõl is.
Novemberben a nõgyógyászati rákszûrésen 50 hölgy jelent meg községünkben, ezzel felelõsségteljesen odafigyeltek magukra, hiszen sok esetben
szûréssel megelõzhetõ a komolyabb baj.

Az aktívan dolgozó vöröskeresztes tagok munkájuk elismeréseként kiránduláson vettek részt Pápán és Sárváron.
Mint minden évben, 2006-ban is megtisztelte a falunkban élõ idõs embereket az alapszervezet egy kedves mûsorral és uzsonnával.
A ruhagyûjtés a rászorulók részére egész évben tartott. Sajnos kevesebb
adományból kevesebb csomagot tudott a szervezet szétosztani karácsonykor,
elsõsorban a rászoruló többgyerekes családokhoz kopogtattak be.
A Titkár Asszony végezetül megköszönte a kulturális csoportok önzetlen
részvételét és a támogató helyi cégek, magánemberek segítségét.
Azt hiszem, hogy ez a beszámoló nem lenne teljes anélkül, hogy ne gratulálnánk Hartman Mátyásné Irénkének, aki 2006. május 10-én ezüst fokozatú
kitüntetést kapott munkája elismeréseként, melyet a Vöröskeresztes Világnap alkalmából Tatabányán vehetett át.
2006-ban támogatták a helyi Vöröskereszt munkáját: Sok-sok sütõ
asszony, akik az idõsek napjára összeadták a süteményt, urak,
akik a saját termésû boraikat hozták. Polgármesteri Hivatal,
Plantágó Gyógyszertár, Bernhardt Bútor Kft, Fa-forg Span Kft.
MUT Hungária Kft, 2-2 D Colors Kft. Hundeola-Stahl Kft.
Transintertop Kft. Kollár-Vill Bt. VG Szállítmányozási Bt., Géniusz Trade Kft, Környe Major, Mélykuti László, Fémex Kft. Gyõri
Miklós, Környebeton, Wéber István, Takarékszövetkezet.
Molnár Kálmánné Varga Katalin

A Horgász Egyesület 2007. évi közgyûlésérõl
Ez év januárjában tartotta meg a 2006. évi értékelését a helyi Horgász Egyesület. A közgyûlést megtisztelte a Komárom
Esztergom megyei Horgász Szövetség több képviselõje, valamint községünk Polgármestere.

Horváth Miklós az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszámolójában szólt arról, hogy egyre többen járnak le a tóra horgászni, pihenni,
kikapcsolódni. A tó környezete napról napra szépül, mely bizony nagyon sok társadalmi munka eredménye. Elmondta, hogy tûzrakó helyeket alakítottak ki, új padokat raktak le. Nagy feladat volt az elmúlt évben a víz minõségének megóvása is. A megfelelõ oxigén ellátásához vízforgató berendezések
és szivattyúk használata volt szükséges. Nagy segítséget nyújtott az Önkormányzat az egyesület munkájához.
Az egyesületnek 2006-ban 187 tagja volt (158 felnõtt, ebbõl 18 jogfenntartó), 2 fõ jogi személy, 7 fõ ifi (ebbõl l jogfenntartó), 20 fõ gyermek.
Az egyesület tagjai 2006-ban 3944 kg pontyot, 282 kg. süllõt, 489 kg csukát, 214 kg. amurt, 2527 kg. egyéb halat fogtak ki. Összesen 7456 kg. kifogott
halat jelent, mely az elmúlt 9 év legjobb eredménye volt. 2006-ban a legnagyobb halat Hartman Ákos és Decsi Zoltán horgászok fogták. Csukából
10 kg-os, süllõbõl 4 kg-os, amurból 9 kg-os volt a legnagyobb fogás. Az egyesület bizottságainak beszámolójából kiderült, hogy 2006-ban
6020 kg ponty lett a tóba telepítve, melynek értéke 3 100 000 Ft, valamint 500 kg csuka, mely 862 500 Ft értékû.
Fegyelmi ügyben nem kellett az egyesületen belül eljárást lefolytatni.
Horváth Miklós egyesületi elnök hatalmas érdemeket szerzett a környei horgászsport megteremtése érdekében, és a Környei Tó helyreállításában. 9 éven keresztül vezette lelkiismeretesen és becsületesen
az egyesület munkáját. Richter János a MOHOSZ Horgászsportért kitüntetõ jelvényt nyújtott át
Horváth Miklós leköszönõ elnöknek munkája elismeréséért. Kimagasló társadalmi munkájáért elismerésben részesült Prekob Géza, Viski József, Barta Attila és Csáki Csaba.
A közgyûlés végén megválasztotta a tagság az új vezetõséget, mely a következõ:

Elnök: Török Mihály
Tagok: Dr. Beke Ernõ, Pákozdi Ferenc, Tirhold József,
Dörner István, Barta Attila, Hartman Ákos
Ezúton értesíti a Horgász Egyesület vezetõsége
az érdekelteket, hogy 2007. február 15-tõl április
30-ig a ragadozó halakra fogási tilalmat rendel el.
Török Mihály
Egyesületi Elnök

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu
A február hónap a farsang jegyében telt az óvodában. A fõ
témakör a „bolondozás” volt, ehhez kapcsolódtak a játékok,
különbözõ tevékenységek. Természetesen átváltozással, jelmezes bállal zárult a farsang idõszaka.

Február 21-én, hamvazó szerdán néphagyományt ápolva a II. sz. Óvoda
óvodásai elégették a „kisze bábot”, hangos csörömpöléssel, kiabálással elkergették a telet.
Február 17-én jótékonysági bált rendeztek a Faluházban az óvodás gyermekek javára az intézmény szülõi munkaközössége és dolgozói. A lelkes szervezõmunkának köszönhetõen a mulatság nagyon jól sikerült, sokan választották ezen a szombat estén ezt a szórakozási lehetõséget. A rendezvényt
környei és környékbeli vállalkozások, vállalkozók támogatták, amit ezúton
is megköszönünk. A hihetetlenül magas bevételt, 486 000 Ft-ot a szülõkkel
és a nevelõtestülettel egyeztetve az óvoda gyermekeire fordítjuk, melyrõl majd
tájékoztatjuk Önöket.
Az óvoda nevelõtestülete március 14-én 16.30 órától a Faluházban elõadást szervez szülõknek és pedagógusoknak azzal a céllal, hogy segítséget
nyújtsunk a gyermeknevelésben adódó problémák, nehézségek megoldásá-

ban. Az elõadás címe: „A személyiségfejlõdés és a magatartási-, tanulási zavarok összefüggése.” Elõadónk Kulcsár Mihályné
fejlesztõ pedagógus lesz. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény eredményei
Megérkeztek a Kisfaludy Iskolába a 20052006. tanév végi mérések összehasonlító elemzései. A kisközségi, a nagyközségi, a kisvárosi, a városi és a fõvárosi iskolák között az elsõ évfolyam tanulói olvasás-szövegértésben a kisvárosi iskolák
szintjén teljesítettek (91,32%), míg a másodikosok a fõvárosi átlag felett (85,29%).

Harmadik és negyedik osztályosaink a matematika, az olvasás-szövegértés és a nyelvtan-helyesírás mérése alapján a 101 iskola közül az országos átlag szintjét érték el. A felsõ tagozatban
végzett országos mérések eredményeit még sajnos nem kaptuk meg. Az év végi vizsgákon nyolcadik évfolyamosaink 60% körüli teljesítményt
nyújtottak. Ebben természetesen voltak kiemelkedõ egyéni teljesítmények és gyengébbek is.
Hagyományainkhoz híven az idén is számos
versenyen indultak el gyermekeink. Matematikából részt vettek a Bólyai, a Varga Tamás, a
Zrínyi Ilona és a Kalmár László versenyen.A legjobb helyezést Beckl Gábor 6. b osztályos tanuló
érte el, 4. lett, felkészítõ tanára Kollárné Paragi
Éva tanárnõ volt. Informatikából házi versenyt
szerveztünk, amellyel az általunk rendezett kistérségi versenyre készültek fel a gyerekek.
Az országos szervezésû mesevetélkedõn 14 csapatunk indult el a második, a harmadik és a negyedik osztályosok közül. Az elsõ hat csapat jutott
tovább a területi fordulóba: Okos baglyok (3. b),
Olvasni jó! (3.a), Tarka lepke (3.a), A zsenik (4.b),

Sirályok a királyok (3.b), Copfocskák (4.b).
A Simonyi Helyesírási Versenyen 20 felsõs tanulónk vett részt, míg a Kölcsey Feladatmegoldó Versenyen közel 70 tanulónk versenyzett a második évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Tóth Réka 6. a osztályos tanuló,
aki korcsoportjában 3. helyezést ért el, felkészítõ
tanára Takácsné Eichhardt Emma tanárnõ volt.
A Dózsa György Általános Iskola versíró pályázatot hirdetett, melyen Pribéli Levente 2. b osztályos tanuló a 3. helyezést szerezte meg, felkészítõ
tanára Demeterné Slezák Éva tanárnõ volt.
A 4. a osztályosok környezetvédelmi versenyen
indultak, melyet a tatabányai Ságvári Endre Általános Iskola szervezett. Az elõdöntõig jutottak.
Legnagyobbjaink közül nyolcan indultak a Hevesy
György Kémiaversenyen.
Diákjaink helyi atlétikai versenyen és tûzharcban
is összemérték tudásukat. Az utóbbiban a 4. b, a
3.b, a 4. a csapata lett az elsõ három helyezett.
Sárosi Csaba 6. a osztályos tanuló a Tatai Vadlúd
Sokadalom rajzpályázaton kapott különdíjat, Trézl
Adrienn 8. b osztályos tanuló a szentesi Velünk élõ
történelem 1956 címû rajzpályázaton lett 3. Felkészítõ tanáruk Soltész László tanár úr volt. Szakál
Anna 3.a és Szakál Kitti 5. b osztályos tanulók az
oroszlányi gordonka versenyen, a néptánc tanszak
második és harmadik osztályosai pedig a „Perdülj
ki! Táncfesztiválon” nyújtott kimagasló teljesítményükért kaptak oklevelet a szervezõktõl.

Gratulálok mindannyiuknak, és további jó munkát kívánok a következõ félévben is.
Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

Recept
Almáskocka (sütés nélkül)
Hozzávalók:
1 kg alma reszelve
4 tasak vaníliás puding
4 dl. tej
20 dkg cukor
0,5 kg háztartási keksz
tortabevonó
A reszelt almát a cukorral megdinszteljük,
majd a 4 dl. tejben elkevert 4 db vaníliás pudingot hozzáöntjük, és addig fõzzük, amíg be
nem sûrûsödik.
Egy nagyobb szögletes jénai tál, vagy tepsi alját kivajazzuk és kirakjuk a keksz felével.
Ha besûrûsödött az almás massza, akkor
melegen ráöntjük és a tetejét ismét kirakjuk
a maradék keksszel.
Tetejére csokimázt öntünk és 1 napra a hûtõszekrénybe tesszük, hogy a keksz megpuhuljon.
Jó étvágyat hozzá!

A Környe SE Beszámolója 2006 évrõl
Gazdaságilag áttekinthetõvé tettük az egyesületet. Pontos kimutatást készítettünk az egyesület tagságáról, amit számítógépen
napra készen tartunk nyilván. (aktív sportolóink száma: 227 fõ)

Közgyûlést hívtunk össze. Az ellenõrzõ bizottság leellenõrizte az egyesület
mûködését, pozitív változásról, normális mûködésrõl tájékoztatta az egyesület tagságát. Bevezettük a tagdíjakat és pároló tagdíjakat, a rendezvényeken
a hivatalos jegyszedést. Támogatók segítségével bevezettük a hazai mérkõzések szünetében a tárgynyeremény sorsolást. Megoldottuk a kihangosítást.
Folytattuk a fõépület teljes körû felújítását támogatók és sportolók segítségével. Mindenki láthatja, hogy megszépültünk és kultúráltabb körülményeket tudtunk biztosítani a sportolóknak és a kilátogató szurkolóknak. Új
bútorokat készítettünk, és vásároltunk. Megtörtént a fûtés és vízvezeték rendszer felújítása és korszerûsítése. Megépítettük az új játékos kijárót térkõ burkolattal. A labdarúgó pályán 240 m2 gyepszõnyeget fektettünk le. Megtörtént az edzõpálya kimérése, szintezése és a gépi munkálatai.
Megtörtént az új 2 salakos teniszpálya kijelölése, szintezése és alap munkálatai. A teljes terület tereprendezését, hulladékelszállítását megoldottuk. Az épületet felszereltük egy korszerû riasztó berendezéssel. Kicseréltük a rossz mosógépeket és egy új szárító gépet üzemeltünk be. Felújítottuk a kézilabda pályát
és környékét. Rendbe raktuk az SE melléképületének környékét, az épületen
belüli hulladékok elszállítását. Önerõbõl fûnyíró traktort vásárolt az egyesület.
Biztosítottuk a sportolók és edzõk részére a sportoláshoz szükséges kellékeket.
Kulturális és sport rendezvényeket, labdarúgó és kézilabda tornákat rendeztünk nemzetközi csapatok részvételével. (Húsvéti labdarúgó torna, Ipari
park vándor kupa, Nõi és férfi kézilabda tornák, Auerhammer emléktorna,
Szabó Pál emléktorna, Bogár Veronika emléktorna, Nõi labdarúgó torna,
stb.) Felkészülési idõszakban külföldi edzõtábort szerveztünk a nõi és férfi
kézilabda szakosztálynak. Több szakosztállyal bõvült a környei sportegyesület. (tenisz, nõi labdarúgás) Pályázatokon vettünk részt. Téli teremtornákon
vettek részt csapataink, kimagasló eredménnyel.
A szakosztályok eredményei:
Megye I. osztály felnõtt labdarúgás:
4.
Megye I. osztály Ifjúsági labdarúgás:
1.
Megye I. osztály serdülõ labdarúgás:
1. holtversenyben
Megye I. osztály elõkészítõ labdarúgás:
2. holtversenyben
Bozsik labdarúgás:
nincs bajnokság

Ifjúsági labdarúgó csapat
Megye I. osztály nõi labdarúgás:
2.
Megye I. osztály nõi kézilabda:
6.
Megye I. osztály férfi kézilabda:
7.
2007. évi terveink:
• A fõépület tetejének szigetelése
• A még elmaradt vendég zuhanyzók és vizesblokkok felújítása
• A bírói helyiségek felújítása
• Az edzõpálya megépítésének befejezése.
• A teniszpályák megépítésének befejezése.
• A parkoló megépítése.
• A melléképület felújítása.
• A sportcentrum által nyújtott lehetõségek még jobb
kihasználása. (több rendezvény)
• A tömegsport népszerûsítése, esetlegesen külön szakosztályba
tömörítése.
• Hatékonyabb fellépés a médiákban az egyesület,
a sport népszerûsítése érdekében.
• Még több támogató bevonása az egyesület munkájába,
költségeinek, munkáinak fedezése érdekében.
• Reklámfelületek szélesebb körû kihasználása.
• A szakosztályok mûködésének és eredményeinek megtartása.
Köszönjük a sportolók eredményeit, az edzõk és szakosztályvezetõk munkáit, az elnökség munkáját-támogatását, az Önkormányzat kiemelt támogatását-hozzáállását, a támogatók bizalmát-nagylelkûségét, a társadalmi
munkát végzõk segítségét.

Tájékoztatás a szeméttároló edények szétosztásáról községünkben
Mint azt már az elõzõ információinkból olvashatták lecserélésre kerülnek a kukák minden háztartásban. A cserét 2007.
február 28–március 2-ig hajtjuk végre. Ez szerda, csütörtök és péntek, délután 13 órától este 19 óráig. Az edényeket az
alábbi ütemezés szerint fogjuk a lakosság rendelkezésére bocsátani. Az edényeket – amennyiben egyéb okok miatt valakit
nem találnak otthon – a szomszédja is átveheti.

A régi kukákat, aki úgy gondolja, felajánlhatja az erdélyi parajd község lakóinak, amennyiben sérülésmentes, hibátlan edényekrõl van szó. Természetesen a leadásuk nem
feltétele az új edények átvételének. Azon utca lakói, akik csütörtökön és pénteken kapják meg új hulladéktárolójukat, rögtön felajánlhatják a régi, amit el is szállítanak.
Mindazok, akik a szerdai napon veszik át az új edényt, szombaton a délelõtti órákban a régi iskolánál adhatják le a szürke szemetes edényeket. Felhívjuk mindazon idõs
emberek figyelmét, hogy akik 80 literes kukát igényeltek, átvételkor szíveskedjenek bemutatni a határozatot, melyet a Polgármesteri Hivataltól kaptak. Mindazok, akik az
elõzetes figyelmeztetés ellenére mégis felragasztották régi edényeikre a zöld 2007-es matricát, jelezzék az új edény átvételénél.
Az átvétel ütemezése: 2007. február 28-a, szerda: Rákóczi, Somlói, Jókai, Gagarin, Feszty, Arany, Kisfaludy, Ady, Tatai, Dózsa Gy. utcák.
2007. március 1-je, csütörtök:Alkotmány, Hegyalja, Leshegyi, Április 4., József A., Bajcsy Zs., Váci M., Kun B., Ságvári, Temetõköz, Tópart, Széchenyi, Petõfi és Koltói A. utcák.
2007. március 2-a
2-a, péntek Beloiannisz, Nyugati ltp., Patak, Bem J., Rózsa F., Táncsics, Kodály, Vörösmarty, Hunyadi, Szabadság, Kossuth, November 7. utcák.
Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
2007. március 3-a, szombat: Személyes átvétel a régi iskola épületében az AlkotA kiadásért felel: Beke László polgármester
mány u 7-tõl 13-as szám alatt lakók részére.
Készült: 1.500 példányban
Külterületeken történõ szétosztás a következõ: 2007. március 55-ee , hétfõ 14 órától:
Tagyos és Szentgyörgypuszták
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin
2007. március 6-a
6-a, kedd 14 órától: Környebánya és Irtáspuszta
Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.
A zökkenõmentes szétosztás érdekében kérjük segítség munkájukat a közremûködõknek.
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882
Polgármesteri Hivatal

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Fontosabb telefonszámok:
Mentõk: 104
Tûzoltók: 105
Rendõrség: 107
MATÁV tudakozó: 198

Egészségügyi információk:
I-es számú Szent Rókus orvosi rendelõ
Dr. Árendás József: 473-093;
06-20-9-424-520
II-es számú orvosi rendelõ
Dr. Köpe Adorján: 473-064;
06-20-9-421-679
Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Bogád Judit: 473-095;
06-20-9-247-072
Fogorvosi Rendelõk:
Dr. Pálos Péter: 473-792
GREWISZ-DENT fogorvosi rendelõ
471-601; 06-20-9-338-066
Védõnõk: 473-276
Gyógyászati segédeszközök boltja,
(Alkotmány u. 32). 573-181
Gyógyszertár: 473-026
Nyitva tartás: naponta 8.00-17.30 óráig
Szombaton: 8.00-12.00 óráig
Tatai Emlõcentrum (szûrésre történõ
bejelentkezés, beutaló szükséges):
586-165; 586-166
Felnõtt orvosi ügyelet: hétköznap 16 órától
másnap reggel 8 óráig, pénteken
16 órától hétfõn reggel 8 óráig, illetve
vasár- és ünnepnapokon: Tatabánya, Béla
király krt. 69. (az Árpád szállodával
szembeni tér), Telefon: 316-800; 331-645.

Gyermekorvosi ügyelet: 331-645
Címe: Tatabánya, Béla király krt. 69.
(ANTSZ mögött)
Gyermekjóléti szolgálat szerdánként a
Kisfaludy általános iskolában érhetõ el
8.00-10.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

Általános információk:
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt
érdekelteket, akik a Karácsonyi Idõsek
Ünnepére meghívót kaptak és nem mentek
el, hogy az ajándékutalványt a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási csoportjánál pénztári
órák ideje alatt átvehetik.
A vásárlási utalványok 2007. február 28-ig
vehetõk át és az érvényességük is eddig a
napig szól. Levásárolható a helyi Coop
Élelmiszer boltokban.
A februári lapunk megjelenésével szinte egy
idõben községünk lakói közül minden 5070 éves korú állampolgár megkapta a tájékoztatást a háziorvosától vastagbélrák szûrõvizsgálatra. A vizsgálat fájdalommentes,
megfelelõ számú székletmintából állapítják
meg az esetleges rendellenességeket. A szûrõvizsgálat ingyenes. Idõpont egyeztetés
céljából mindkét körzetben az ismert vezetékes telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást. A vizsgálatban való közremûködést dr.
Árendás József és dr. Köpe Adorján vállalta
fel. A székletmintákat laboratóriumba küldik és ott vizsgálják.
A vizsgálat célja, hogy felderítse a vastagbélben megbúvó, de tüneteket, panaszokat
még nem okozó rendellenességeket, amelybõl a késõbbiekben esetleg vastagbélrák alakulhat ki. Ez a fajta daganat Magyarországon is az egyik leggyakoribb rosszindulatú
daganat, melyet még a tünetek megjelenése elõtt felismerve hatékonyan tudnak gyógyítani.
Minden meghívott a saját érdekében vegye igénybe ezt a lehetõséget! Magunknak
és a családunknak tartozunk ennyivel.

Polgármesteri Hivatal
Telefonszám:
Polgármester:
Jegyzõ:

573-100
573-105
473-140

Ügyfélfogadás:
Hétfõn: 8-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 8-12-ig, 13-16-ig
Pénteken: 8-12-ig
Pénztári órák:
Hétfõn: 10-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 10-12-ig, 13-15-ig
Pénteken: 10-12-ig
Környe Község Képviselõ Testülete minden
hónap utolsó csütörtökjén délután 16 órától tartja testületi ülését, melyet a Környei
Közösségi Televízió élõ, egyenes adásban
közvetít. Rendkívüli esetben ez az idõpont
változhat.
• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246

• Posta telefonszáma: 473-600
Nyitva tartása: 8.00-12.00 óráig,
12.30-tól–16.00 óráig
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig
• Takarékszövetkezet
Telefonszáma: 573-200
Nyitva tartása: 8.00-17.00 óráig
Pénztári órák: 8.00-15.30 óráig
Pénteken: 8.00-13.30 óráig
• Könyvtár nyitva tartása:
Hétfõn és pénteken 16.30-tól–17.30 óráig
• Utcai csõtörés: 513-811
• Gázömlés: 06 (80) 440-141
• EON (áramgondok): 06 (40) 220-220
• MÁV: 310-370
• VOLÁN: 513-620
• ÉGÁZ egyéb tájékoztatás
számlázással kapcsolatosan:
06 (40) 824-825

