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FALUGYÛLÉS
Községünkben márciusban tartották a
Falugyûlést, melyen megjelent Környe
Község Képviselõtestülete, Polgármestere és 80 fõ környei lakos.

Beke László Polgármester beszámolt az elmúlt
idõszak eredményeirõl, feladatairól.
Kiemelte, hogy a költségvetés alakulásakor figyelembe kellett venni az állami hozzájárulás változását is, mely sajnálatos módon 22 és fél millió
forinttal csökkent. Elmondta, hogy községünk szerencsére ezt nem érzi meg, hiszen jelentõs tartalékokkal rendelkezik az Önkormányzat, illetve az
Ipari park adóbefizetése is megtörtént és ez jelentõs mértékben segíti a község létét. Megállapodás alapján az Ipari Park környei területén keletkezõ adóbevételek 25%-át minden évben Tatabánya Megyei Jogú város községünk számlájára utalja, illetve az ideiglenes iparûzési adó 100
%-a Környét illeti meg.
Ezután szólt az elmúlt év eredményeirõl, és a
2007. évi feladatokról, mely a teljesség igénye
nélkül a következõ:
• Három utca felújítása történt meg, az anyagi forrást pályázat biztosította.
• Kisfaludy Mihály Általános Iskolában megtörtént a fõépület északi felének nyílászáró cseréje, a hátsó épület tetõszerkezettel való ellátása (lapos tetõs volt eredetileg).
• Megtörtént az óvoda lapos tetejének szigetelése.
• A Szent Rókus rendelõben a megsüllyedt fal
miatt altalaj tömörítõ munkák elvégzésére volt
szükség.
• Négy iroda került felújításra a Polgármesteri
Hivatalban.
• A Nyugati lakótelepen lévõ önkormányzati
lakásokon tetõjavításra került sor.
• A környebányai Erdei iskolában a nyílászárók fele cserére szorult, belsõ felújítási munkák
során csempézés, mûpadló csere és festés történt.
• Pályázat útján kamattámogatást nyertünk a
környei Tájház megvalósításához.
• Elkészültek Környebánya szennyvízcsatorna
tervei. Ez a beruházás csak akkor valósulhat meg,
ha 90%-os támogatottságú pályázatot sikerül elnyernünk.

• Tagyospusztán megtörtént a közvilágítás korszerûsítése.
• A Közösségi Televízió részére egy új kamera
beszerzésére került sor
2007. évi tervek között szerepel a két sikeres
pályázat megvalósítása.
A Környebányai Erdei Iskola tetõszerkezetének
felújítása, valamint egy három nyelvû idegenforgalmi kiadvány megjelentetése, mely községünket mutatja be. Mindkét feladat 90%-os támogatottságot élvez, így községünket csekély mértékben terheli anyagilag.
Sajnos sikertelen pályázat miatt anyagilag nehezebben fogjuk tudni megoldani a Tó partvédelmét, de ennek a munkának az elvégzése nem tûr
halasztást.
Fontos feladatként vázolta a Polgármester Úr
2007-re a faluközpont kialakítását, ezen belül a
Polgármesteri Hivatal felújítását, illetve ha ez nem
megoldható egy új hivatal építését. Jelenleg szakértõ vizsgálja a tetõ és födémszerkezet állapotát.
Megoldásra vár az óvoda lehetõleg egy helyre való
költöztetése, illetve a Faluház rendeltetésszerû
használatának megoldása.
Természetesen ezen költséges munkák is csak
úgy valósulhatnak meg, ha sikeres pályázatokkal
elnyeri a község az anyagi támogatottságot.
A letelepedni vágyóknak 7 építési telek kerül
kialakításra júniusi határidõvel. Ezekre a telkekre pályázati úton lehet hozzájutni.
Fontos feladat a partnerkapcsolatok kiépítése
és ápolása Szlovákiában, Erdélyben és Németországban.
Az Önkormányzat a Kulturális csoportokkal és
a civil szervezetekkel továbbra is szeretné a jó kapcsolatot fenntartani és ápolni községünkben .
Több olyan program megrendezése van tervbe
véve, ahol falunk apraját-nagyját meg tudjuk
mozgatni.
Szeretnénk kiaknázni, hogy egy gyönyörû fekvésû tó birtokosai vagyunk.
Befejezésül Beke László Polgármester Úr megemlítette, hogy ez év januárjában vendégül látták községünk legjobban adózó vállalkozóit, illetve Fórumot rendeztek a helyi vállalkozók szá-

mára az együttgondolkodás, és egymás munkájának segítése reményében.
Ezt követõen az Önkormányzat bizottságainak
elnökei számoltak be az eddigi munkájukról és
az elkövetkezendõ feladatokról.
A megjelentek hozzászólásaikban többnyire az
ellehetetlenített, községen belüli közlekedési problémákról szóltak. Többen hangot adtak véleményüknek, hogy közlekedési lámpákkal, esetleg
sebességkorlátozással csökkenteni lehetne a jelenlegi áldatlan állapotot. Felmerült az a gond is,
hogy a templom alatt, a folyópartnál teljesen védtelenek a járdán közlekedõk az elsuhanó autókkal szemben, csak a véletlenen múlt, hogy eddig
ott nem történt tragédia.
Volt észrevétel a mellékutcákból való nehézkes
kihajtásról, a járdák rossz állapotáról.
Szó került még a magánszemélyek telekértékesítési lehetõségeirõl a tópart Kecskéd felé esõ
telkeinél.
A felvetett gondokkal kapcsolatosan helyben
válaszoltak az arra illetékesek, illetve a Polgármester Úr ígérete szerint azokra a gondokra, melyek kívülálló, egyéb hatóságokat érintenek, a
megfelelõ vélemények bekérése után írásban válaszol minden kérdezõnek.
mvk

MOTTÓ A BALLAGÓ
DIÁKOKNAK

„…nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az elsõ ifjúság
évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban
kerestünk még akkor barátokat,
hanem a barátjainkban leltük
fel az egész világot.”
Kölcsey Ferenc

MAMA
Anyák Napjára e sorokat tisztlettel és soha el nem
múló szeretettel ajánlom Édesanyám emlékének.
Élete, küzdelme példát állíthat sok elkeseredett,
beteg embernek.

volt minden tekintetben. A család, a gyerekei, unokái szeretete, a végtelen gondviselés, a hite 4 hónap kórház után lassan-lassan lábra állították. Bicegve, bottal elindult egy új, egy másfajta élet felé. Kedve apránként tért vissza, megbékélt a sorsával, vigasztalta a hite, a szeretettel
körülvett családja, a Papa, aki mindent megfõzött irányítása alatt, és
Anyuként szólították mindaddig, amíg elsõ unokája meg nem szüle- minden tõle telhetõt megtett érte túl 50 együtt töltött év után is.
A bénulással nem ért véget a megpróbáltatás. Egy véletlen lépés
tett. Az Õ Édesanyját pár órával elsõ unokája megszületése elõtt szólította el Tõle az Ég. Volt ebben valami tragikus és mégis megfogható, az után elesett, combnyak és felkartörést szenvedett az amúgy is beteg
oldalán. Azonnali mûtét, majd ismét harc azért, hogy hosszú hetek
örök körforgás a születés és az elmúlás megváltoztathatatlan ténye.
A Drága Mama lassan vált Anyuból Mamává. Korát meghazudtoló- mozdulatlansága után újra járni tudjon. Aztán a szörnyû tény, örökre
an fiatalos volt, de a haja korán lett hófehér, ezüstösen csillogó, in- elment a Papa, a társ, akivel 54 évig jóban-rosszban kitartottak egymás mellett.
kább ez tette „mamássá”.
A feléje sugárzó szeretet, a küzdeni akarása, a hite erõt, kitartást
Az élet nem kényeztette el, sokszor tette próbára. Pici gyermekkorától megküzdött mindenért. A sors ide-oda vetette, hamar napszámba adott neki ezekben a nehéz idõkben is. Célul tûzte ki magának, hogy
csak annyira tudja ellátni magát, hogy ne szoruljon a nap minden perállt, dolgozott naphosszat.
cében a gyerekeire. Minden sikeresen elvégSzép szerelem szövõdött közte és a Papa
zett mozdulat után hálát adott a Jóistennek,
között. Szerelmük a kegyetlen háborús évek
A
leghatalmasabb
hogy segített neki. Hosszú-hosszú évekig Õ
alatt teljesedett be. A boldogság emiatt törékényeztette a családját, gyerekeket, unokákat,
keny lehetett volna, hiszen évekre elszakadNem
az
a
leghatalmasabb,
ezekben az idõkben Õt kényeztették, ápolták,
tak egymástól, de a szívükben féltve õrizték
Aki ország-világ ura,
óvták szerettei. Természetes volt ez számukra,
ez idõ alatt is a szerelmet. Aztán lassan-lasNem
az
a
leghatalmasabb,
hiszen útravalóul otthonról hozták magukkal
san jobb napok jöttek, a gyerekek születése, a
Aki
szelek,
tengerek
fölött
a szeretetet, a féltést, az egymás iránti önzetfészekrakás sok-sok lemondással, de egyben
Uralkodik.
len odaadást. A Mama büszke volt a gyerekeboldogsággal is.
Nem
az
a
leghatalmasabb,
ire, unokáira, a gyerekek, unokák csodálták a
Dolgozni nem járt el otthonról, de a családAkinek a legtöbb öldöklõ
Mamát akaratereje, életkedve miatt. Tájékoja boldogulásáért többet fáradozott, mintha
Fegyvere
van,
zottsága a világ dolgairól, szobához kötve is
gyárba járt volna. Nagy volt a kert, sok volt az
Az
sem,
akinek
legnagyobb
megmaradt és csodálatra méltó volt. Szeretett
állat a baromfiudvarban, és a három gyerek
A
kincse,
gazdagsága,
tévézni, olvasni és mindig várta a vendégeket,
is adott elegendõ munkát. A Papa távol dolHanem
az
a
leghatalmasabb,
hogy elbeszélgethessenek a jelenrõl, de még
gozott, kéthetente jött haza, a hétköznapok
Aki embert szül a világra.
inkább a múltról. Ha a gyerekein, unokáin szogondjai a Mamáé voltak. Kényeztette a gyemorúságot fedezett fel, megvigasztalta õket a
rekeket, iskolából hazajövet mindig a kedvenc
Szakály
Dezsõ
kifogyhatatlan optimizmusával, nyugalmával,
ételeik csiklandozó illatával várta õket. A maga
a sosem tolakodó szeretetével.
nyújtotta meggyes-mákos rétesnek az íze semA 84. évében járt már, amikor egy meleg nyári napon jött a tragikus
mivel nem volt összehasonlítható. Szerényen, de nagy-nagy szeretettel és türelemmel gondoskodott mindenrõl. Õ volt az engedékenyebb a hír, váratlanul meghalt a fia. Aztán õsszel elment a gyerekkori iskolakevésbé szigorú. Bizalmával soha nem éltek vissza a gyerekei. A Papával társ, a jó szomszéd. Sokszor szomorkodott, de nem hagyta még ekkor
láthatatlanul is fogták gyerekeik kezét, még akkor is, amikor már sorra sem el magát. Még ezekben az idõkben is Õ öntött erõt a gyerekeibe.
A sok tragédia, a betegsége, a kora nem kímélték. Még javában
kirepültek otthonról. Szeretõ gondoskodása jelen volt minden pillanatukban, bármerre vitte is a sors õket. Szeretete kifogyhatatlan volt, az bent jártunk a télben, amikor váratlanul rosszul lett. Rohammentõ,
több hetes kórházi kezelés után sajnos már nem tudott lábra állni.
unokák is boldogan lubickoltak benne, jutott belõle nekik is bõven.
Aztán jött az az augustusi nap 1993-ban … Akkor is a családját Hónapokig tartó küzdelem, fájdalmak, a kiszolgáltatottság, amit már
szolgált, segítette boldogulásukban. Nem érzett semmit aznap, még a nehezen tudott elviselni. Elfogadni azt, hogy teljesen a gyerekeire szoszomszédos városba átvitte a kerekesszékbe élõ fiának az ebédet. Fá- rul, hogy a benne elevenen élõ akarat ellenére sem tud a régi lenni,
radt volt nagyon, este korán lefeküdt és elnyomta az álom. Amikor pár számára ez volt a legnehezebb.
Egy júliusi nap reggelén utolsó szavaival annyit mondott „Nagyon
órával késõbb felébredt nagyon rosszul érezte magát, a jobb oldala
mozdulatlanná vált, akarata nem tudott parancsolni testének, és a szeretlek”, aztán lassan, békében, hiszen mellette lehetett a lánya és a
beszédnek sem nagyon. A diagnózis kegyetlen volt, agyvérzés, mely fia, elment a hosszú útra, elment a Papához és a másik Fiához.
Odaadó szeretete, simogató keze, példamutatása örökké itt marad
lebénította a jobb oldalát. Ettõl a naptól kezdõdõen lezárult egy fejezet az életében és egy új, sokkal küzdelmesebb kezdõdött el számára. a gyerekeiben és az unokáiban.
Mama, nagyon hiányzol!
Sokáig tehetetlenül feküdt a kórházi ágyon. Az örökké dolgos keze
Molnár Kálmánné Varga Katalin
nem mozdult, nem engedelmeskedett a parancsoknak. Kiszolgáltatott

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu
Április 12-én és 13-án megtörtént az óvodai beíratás. 29 gyermeket írattak be szüleik a 2007/2008-as nevelési évre, 7 gyermeket vettünk elõjegyzésbe. Õk október 1-je után töltik be harmadik életévüket.
Jelenleg 133 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. 30 óvodásunk szeptembertõl megkezdi általános iskolai tanulmányait.
Az elmúlt idõszakban az intézmény kettõ szakmai rendezvényt szervezett.
Március 9-én a Faluházban szülõk, pedagógusok számára tartott nagyon
színvonalas, érdekes elõadást Kulcsár Mihályné fejlesztõ pedagógus. A téma
természetesen a gyermeknevelés volt. Nagyon sok felmerülõ kérdésre kaptunk választ, nevelési tanácsot. A szülõk körében sajnos nem volt nagy az
érdeklõdés.
Április 10-én a Vackor Óvoda óvónõi munkadélutánon ismerkedtek a csuhézás „mûvészetével” a vértessomlói Somlói Józsefné irányításával.
A Föld napjának méltó megünneplésére készülõdnek óvodásaink. Már
hagyomány, hogy a „Környe-zetünk” Jövõjéért Alapítvány által megrendezett ünnepségen mûsort adnak az ovisok.

Föld Napja Környén
„ Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot”
A Föld Napja mozgalom egyik jelmondata szellemében már 17. alkalommal készül településünk erre a napra.
1990. óta Magyarországon évrõl-évre egyre többen érzik úgy, hogy
tenniük kell valamit környezetünkért. E cél érdekében hozták létre 17
évvel ezelõtt Környe vezetõi a „Környe-zetünk” Jövõjéért Alapítványt,
mely azóta is eredményesen teljesíti kitûzött feladatait.
Minden évben megszervezi a Föld Napi programokat.
Községünkben április 23-án hangulatos mûsorral ünnepeltük a Föld
Napját Faluházban. A rendezvényen az érdeklõdõket a Vackor Óvoda
csoportjai és az általános iskola 4. a. osztályos tanulói szórakoztatták.
Az ünnepséget a Los Andinos együttes „Az ellopott láma” c. zenés
mesejátéka zárta.
A Föl Napi program május 5-én falutakarítással folytatódik. Reggel
8 órától takarítás, majd bográcsozás a Környei tó partján. Az aktív
résztvevõknek kenuzásra lesz lehetõségük a tavon.
Eisenbart Gyõzõné

A Víz világnapján kísérleteznek a Ficánka csoportban a gyerekek

Május
Azt mondják az év legszebb hónapja. És valóban kevés
szebb hónap lehet annál, mint amikor az Édesanyákat
ünnepeljük. Mintha a természet is köszöntené õket a virágba borult fákkal, a zöldellõ mezõkkel, az éledõ természettel. Édesanyák, akik életet adnak és egy életen
keresztül féltõn óvják az életeket. A génjeikben hordozzák az odaadó szeretetet, az ölelõ karokat, melyeket akkor is érzünk, ha már nagyon messze járnak.

Köszöntsük Õket, adjunk csókot az arcukra, simogassuk meg dolgos kezüket, – minden nap – ameddig módunk van rá.
A másik ünnep, ami az év legszebb hónapjává emeli a májust, az a
középiskolások ballagása, búcsúja az alma matertõl. Ünneplõbe öltözve, még egyszer közösen énekelve végigsétálnak az iskola falai között,
mely 4 évig volt tanúja örömüknek, bánatuknak, sikereiknek, bimbódzó szerelmüknek, vagy éppen csalódásaiknak.
A ballagási ünnep lezárása 4 év munkájának, a számadás, az érettségi
már felnõtté tesz, ott már csak magukra számíthatnak. Aztán ki-ki megy
az élet útján tovább, várja õket a munka, a fõiskola, egyetem. Ez a
felnõtt kor kezdete, ott már felelõsséget kell vállalniuk önmagukért,
cselekedeteikért, döntéseikért.
De a ballagás napja legyen az õ napjuk, örüljenek együtt egymásnak, a
fiatalságuknak, hogy aztán ugyan olyan fiatalos hévvel, de már felnõttesen kilépjenek a nagybetûs ÉLETBE.
Siker, öröm és szerencse kísérjen minden ballagót és érettségizõt.
mvk.

Német Dalkörök Országos Minõsítõ Versenyének
Területi Válogatója Környén
2007. április 14-én harmadik alkalommal rendezték meg
Környén a német dalkörök ilyen formában történõ megmérettetését.

A rendezvényt a Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport nyitotta meg,
akik német gyermekdalokkal, dalos játékokkal szórakoztatták a közönséget. Vezetõjük: Süli Lászlóné. Ezután a dalkörök következtek: • Alsógallai
Német Nemzetiségi Kórus – a kórus 1990-ben alakult, karvezetõ: Neukum
Magdolna, harmonikán kísért: Nagy Zsuzsanna és Schamberger Péter. •
Csolnoki Német Nemzetiségi Kórus – 1951-ben alakult, karvezetõ: Fódi János, harmonikán kísért: Sax Norbert és Holl József. • Környei Német Nemzetiségi Dalkör – 1993-ban alakult, karvezetõ: Goór Józsefné, aki egyben a
harmonika kísérõjük is. • Szári Nemzetiségi Népdalkör – 1989-ben alakult,
karvezetõ: Speier Anikó, harmonikán kísért Halász József. • Wagenhoffer
Nõi Kórus Csolnok – a kórus 2002-ben alakult, karvezetõ: Mayer Teréz,
harmonikán kísért Holl József.
A csoportokat három tagú zsûri értékelte. A zsûri tagjai nem kisebb személyiségek voltak, mint Fódi Krisztina tanárkarnagy, Kreisz Ferenc az Országos Énekkari Szövetség elnöke és Tannenbaum Tibor zeneszerzõ. Döntésük nem volt könnyû, hiszen minden dalkör nagyon színvonalas, szép összeállítással szerepelt.
A Környei Német Nemzetiségi Dalkör ezen a rendezvényen harmadik alkalommal nyerte el az arany minõsítést. A dalkör 1993-ban alakult azzal a
céllal, hogy felkutassa és megõrizze a már-már feledésbe merült régi környei
dalokat. Eleinte csak saját szórakoztatásukra, késõbb már a falu rendezvényein és a szomszéd községekben is énekeltek. A dalkör vezetõje Goor Józsefné

A barátság
nem ismer határokat

1994 óta vezeti a kórust, lekottázta a hallás után megtanult dalokat, így
fennmaradásuk biztosított lesz az utókor számára. A kórus többször szerepelt Németországban és Ausztriában is, Magyarország számtalan nemzetiségi rendezvényén vettek részt. Mindenütt Környe hírnevét öregbítették nagyon lelkes és színvonalas elõadásukkal. Korábban már megjelent egy hangkazettájuk és tervezik egy újabb kazetta ill. CD kiadását.
Sajnos, a dalosok legnagyobb része már nem fiatal, így nagy örömmel
vennék a németül beszélõ fiatalok jelentkezését. Reméljük, lesz aki kedvet
kap hozzá!
Munkájukhoz gratulálunk, és sok sikert kívánunk az Országos Gálán való
szerepléshez!
Süliné M.E.

TOBORZÓ!
A Német Kisebbségi Önkormányzat

NEMZETISÉGI NÉPTÁNCCSOPORTOT szervez!
Azoknak a lányoknak, fiúknak, házaspároknak a jelentkezését
várjuk, akik szívesen táncolnának a sváb népzenére.
Jelentkezni a kisebbségi képviselõknél és az alábbi
telefonszámokon lehet:
06-20/ 997 20 79 (Süli Lászlóné)
06-30/ 372 64 51 (Bogár Ferencné)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Recept
CAPUCCINOS MUFFIN

Az elmúlt hónapban megtisztelte községünket a
tardoskeddi képviselõtestület küldöttsége dr. Juhász
György Polgármester Úr vezetésével.

Látogatásuk célja volt községünk képviselõtestületének megismerése,
a testvérkapcsolat kiépítésének elõsegítése, valamint egy együttmûködési
megállapodás átbeszélése, mely a két település között jönne létre.
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és a Tardoskeddi Alapiskola között
már létezik egy aláírt együttmûködési megállapodás a mûvelõdés és nevelés, a kultúra és a sport területén, melynek keretei között segítik egymást az iskolák. Közös programokat szerveznek, részt vesznek az iskoláik
fontos eseményein. Cél az, hogy barátságok köttessenek gyerekek és a
pedagógusok között.
A tardoskeddi képviselõtestület tagjai vendéglátóik kalauzolásával ellátogattak a tópartra, megtekintették a BRISTON gumiabroncsgyár építkezését, valamint a környebányai gyermeküdülõt.
A délután folyamán megtekintették a Kisfaludy Mihály általános iskola
gálamûsorát a Faluházban, melyrõl igen elismerõen nyilatkoztak.
A két község polgármestere és a jelen lévõ képviselõtestületi tagok megbeszélték, hogy az együttmûködési megállapodást mindkét település a
képviselõtestületi ülésén megtárgyalja és döntenek a dokumentum aláírásáról.
mvk

Hozzávalók:
15 dkg. csokoládé, 1 tk. instant kávépor, 2 tk.
forró víz, 25 dkg. liszt, 2 tk. sütõpor, 7 dkg. margarin, 14 dkg. cukor, 1 db tojás, 1 tk. vaníliás
cukor, 60 ml. tej.
Elkészítés:
A csokit összetörjük. A kávéport összekeverjük
a forró vízzel és hagyjuk kihûlni. A lisztet, a sütõport, és a csokit összekeverjük. Egy másik tálban a margarint, a cukrot, a tojást, a kávét, a vaníliás cukrot és a tejet habosa keverjük. A lisztes
keveréket hozzákeverjük a margarinoshoz.
Jó étvágyat hozzá!

Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester
Készült: 1.500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin
Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882

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
473-601; 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: 316800;
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

Felhívás!
Tisztelt Közgyógyellátásban részesülõk!
Tájékoztatom Önöket, hogy jogszabályváltozás miatt a „régi típusú” papír alapú közgyógyellátási
igazolványok használata 2006. július 1. napjától
megszûnik.
Az igazolványok zökkenõmentes cseréje érdekében
kérem azokat a lakosokat, akik még ilyen típusú igazolványt használnak minél elõbb nyújtsák be kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba, hogy ellátásuk folyamatos maradjon. Az ügyintézés kb. két hónapot
vesz igénybe.
Az új kártya alapú igazolvány igényléséhez szükséges iratok:
- formanyomtatványon kérelem benyújtása
- háziorvos igazolása
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy
igazolása jogosultságról

Tisztelt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ családok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2006. évben megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsága 2007. július 1. napján megszûnik.
2007-ben az a kérelmezõ jogosult a kedvezményre,
akinek a gyermeket gondozó családjában az egy fõre
jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120%-át (32 556 Ft), ha egyedülálló szülõ gondozza a gyermekeket, akkor a 130%-át (35 269 Ft):
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.
Elbíráláshoz szükséges mellékletek:
- Jövedelemigazolások
(utolsó három hónap átlaga)
- Családi pótlék igazolása
- Gyermektartásdíj megállapításáról a bíróság
határozata
- Nyilatkozatok
(egyedülállóságról, alkalmi munkavégzésrõl)
Amennyiben a fenti tájékoztatásokkal kapcsolatosan
további kérdésük merül fel, úgy készségesen állok
segítségükre személyesen, vagy az 573-108-as telefonszámon.
Popovicsné Erdei Ilona

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
Kérjük szíveskedjenek az ügyfélfogadási
idõt betartani!
• 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
• Könyvtár nyitva tartása:
Hétfõn és pénteken 16.30-tól–17.30 óráig

Po l g á r õ r s é g
községünkben
Tisztelt környei Polgárok!
Szeretnénk megszervezni Önökkel
közösen a Környei Polgárõrséget.
Mindenkit szeretettel várunk a Faluházban
2007. május 10-én délután 17 órakor
az egyesület alakuló ülésén.
Várjuk tisztelettel azokat, akik tenni,
vagy segíteni szeretnének azért,
hogy megóvjuk közösségünk értékeit és
magántulajdonainkat!

• Takarékszövetkezet
Telefonszáma: 573-200
Nyitva tartása: 8.00-17.00 óráig
Pénztári órák: 8.00-15.30 óráig
Pénteken: 8.00-13.30 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

Tisztel környei Polgárok!
Eredeti tervek szerint a falutakarítást
április 21-ére terveztük. Amikor a gondolat megfogalmazódott még nem tudtuk, hogy ez a szombat munkanap lesz.

Tisztelettel kérünk minden jóérzésû Polgárt, hogy az új idõ-

pontban, május 5-én szombaton vegyen részt környezetünk
szépítésében.
Találkozzunk reggel 8 órakor a
Polgármesteri Hivatal elõtt. Lehetõség szerint kesztyût, akinek
van láthatósági mellényt, gereblyét hozzanak magukkal.
Takarítás után bográcsozás lesz a tó partján.
Mindazon fiatalok és kevésbé fiatalok, akik
aktívan kiveszik a részüket a takarításból, lehetõséget kapnak kenuzásra a tavon.
Várunk mindenkit, aki szeretné, hogy szebb,
tisztább környezet vegyen körül bennünket!
„Környe”-zetünk Jövõéért Alapítvány

