
Gondolom, sokuknak
örömet okoz, hogy kezük-
be foghatják ezt a lapot,
amely hiányt pótol közsé-
günkben.

A havilap indítása annak a re-
formnak a része, amellyel az önkormányzati, illetve
a polgármesteri hivatali tájékoztatás színvonalát kí-
vánjuk emelni.  A világhálón már megtekinthető a
megújított weblapunk (www.kornye.hu), és újra in-
dult községünk közösségi televíziójának adása is. Ön-
kormányzatunk rövid működése alatt is nagy hang-
súlyt fektetett az új elképzelések megvalósítása mel-
lett a hagyományok megőrzésére, ápolására. Ennek

Tisztelettel köszöntöm Kedves Olvasó! Engedjék meg, hogy bemu-
tatkozzam: Molnár Kálmánné Varga Katalin vagyok. Régóta dédel-
getett álmom, hogy sok-sok más település mellett Környe községnek
is legyen egy újságja, ami Önöknek szól, Önöket  szolgálja. Bár az
írás nem kenyérkereső szakmám, de szeretek írni emberi sorsokról,
problémákról, gondokról, örömökről, szűkebb hazánkról Környéről,
egyszóval az életről, ami körül vesz bennünket.

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy községünk Polgármestere felkért ennek a
lapnak a szerkesztésére. Örömmel mondtam igent. Sokuknak talán ismerős a lap címe
KÖRNYEI HÍRHOZÓ, ez nem véletlen, hiszen 2001-ben már egyetlen próbaszámot megélt
ez az újság, csak akkor támogatás hiányában nem tudtuk folytatni a kiadását.

Ezt a régi-új lapot szeretnénk úgy szerkeszteni, hogy mindenki megtalálja benne az
érdeklődésének megfelelő témákat. Hasznos információkkal szeretnénk szolgálni a közér-
dekű közlemények rovattal, telefonszámokkal, nyitva tartásokkal, rendezvények ismerte-
tésével, sporthírekkel, receptek közzétételével, stb.

Várjuk az olvasói leveleket, hozzászólásokat, építő jellegű kritikákat az újság tartalmá-
val kapcsolatosan, falunk gondjairól, de az élet bármely területéről, és ígérjük, hogy meg-
keressük a megfelelő fórumot ahol választ is kapnak a problémáikra, felvetéseikre.

Biztos vagyok benne, hogy élnek köztünk olyan felnőttek, diákok, akik kedvet éreznek
az íráshoz, biztatom őket, bátran fogjanak tollat és közzé tesszük gondolataikat. Ez az
újság Környe község lapja, tehát mindenkié, és ingyenesen jut el Önökhöz, a nyomdai
költségeket a Polgármesteri hivatal vállalja fel. Külön köszönetet szeretnék mondani a
környei székhelyű nyomdai Kft-nek, a JÁKI-PRESS-nek, hogy a lapot 1500 példányban
valóban kedvezményes áron készíti el községünk számára.

Fogadják egyfajta ajándékként az ünnepek előtt a KÖRNYEI HÍRHOZÓT, forgassák hasz-
nosan, vegyenek részt a szerkesztésében a tartalom összeállításában az elkövetkezendő
időben.

Karácsony közeledtével, kívánok áldott, meghitt, szeretetben eltöltött ünnepeket, és kívá-
nom, hogy ez ne csak erre a pár napra korlátozódjon! Legyünk türelmesek, kedvesek egy-
máshoz, legyen béke a lelkünkben magunk és a környezetünk örömére az év minden napján.

részét képezték az adventi programok, melyeken
idén a korábbiaknál is többen vettek részt.

Ezen rendezvénysorozat sikere is mutatja, hogy a
célul kitűzött, vagyis a falu érdekeit messzemenően
figyelembevevő, közös munka elkezdődött a polgár-
mesteri hivatal, a községi intézmények, a civil szer-
vezetek tagjai és az önkormányzat, illetve a lakos-
ság részvételével. Az önkormányzati testület haté-
konyan működik, hiszen a bizottságok által már elő-
készített anyagokat tárgyalhatja. Munkánk eredmé-
nyeként sikerül külterületeink közül Irtáspuszta és
Tagyospuszta esetében az utakat önkormányzati tu-
lajdonba venni, így megteremtve a további fejlesz-
tések lehetőségét. Illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Sok szeretettel köszöntöm a Környei Hírhozó első számának olvasóit!

B e k ö s z ö n t ő

a 2007-es esztendőben kialakításra kerül hét darab
összközműves építési telek. Megkezdtük a polgár-
mesteri hivatal épületének szükséges felújítását.

Megköszönöm községünk lakóinak támogatását,
és mindazok munkáját, akik eddig aktívan részt vál-
laltak mindazokban a programokban, feladatokban,
amelyekkel Környe fejlődését, kulturális életének
színesebbé tételét szolgáltuk.

Közeleg karácsony, ez alkalommal kívánom min-
denkinek, hogy szerettei körében, békében, boldog-
ságban ünnepeljen. Áldott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag újévet kívánok Környe község
minden lakójának.

Beke László

Harang csendül,
ének zendül
messze zsong a hálaének,
az én kedves kis falumban
karácsonykor
magába száll minden lélek.

Minden ember
szeretettel
borul földre imádkozni,
az én kedves kis falumba
a Messiás
boldogságot szokott hozni.

A templomba
hosszú sorba
indulnak el ifjak, vének,
az én kedves kis falumban
hálát adnak
a magasság Istenének.

Mintha itt lenn a nagy Isten
szent kegyelme súgna, szállna,
az én kedves kis falumban
minden szívben
csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
durva zaja,
de jó volna ünnepelni
odahaza.
De jó volna tiszta szívbõl
– úgy, mint régen –
fohászkodni,
de jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
elfeledni, de jó volna játszadozó
gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
a világgal
kibékülni,
szeretetben üdvözölni.

Ha ez a szép rege
igaz hitté válna,
óh, de nagy boldogság
szállna a világra.
És a gyarló ember
ember lenne újra,
talizmánja lenne
a szomorú útra.
Golgota nem volna
ez a földi élet,
egy erõ hatná át
a nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
nem volna csak ennyi:
imádni az Istent
és egymást szeretni…
Karácsonyi rege
ha valóra válna,
igazi boldogság
szállna a világra.

A  t a r t a l o m b ó l :

• Beköszöntő
• Környe díszpolgára

• Óvodai, iskolai hírek
• Adventi ünnepségsorozat

• Recept
• Hasznos információk

Környe Község Információs lapja Próbaszám



Polgármester:
Beke László

Képviselő-testület – Bizottságok

Szép hagyomány községünkben a díszpolgári cím odaítélé-
se. A kezdetektől ebben a megtisztelő címben részesült, s így
Környe Község Díszpolgára lett: Endrédi Zoltán Sándor, Bá-
náti István, Glász József,  Dr. Laub József, Dr. Nagy Gyuláné,
Vadászné Vanya Mária, Dr. Raposa Tíbor, Simon Ferenc, Hor-
váth Miklós.

Környe Község Díszpolgára címet 2006-
ban Anda Éva a Környe és Vidéke Takarék-
szövetkezet ügyvezető igazgatója kapta,
aki szerénységével, szakmai tudásával,
Környén a takarékszövetkezeti szolgálta-
tás magas szintű megteremtésével méltó-
képpen vehette át ezt az elismerő címet.

– Évát arról faggattam meséljen egy ki-
csit az életéről, munkájáról.

 Nagyon megtisztelőnek vettem és meg-
lepett, hogy a társadalmi szervezetek és a
bizottság javaslatára Környe Község kép-

viselőtestülete 2006-ban nekem ítélte a díszpolgári címet.
Magánéletemről nem sokat tudok mondani, hiszen az életem a takarék volt

hosszú-hosszú éveken keresztül. Éppen ezekben a napokban töltöm aktív dol-
gozóként utolsó napjaimat a Környe és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 40 év
munkaviszony után úgy érzem eljött a pihenés ideje.

KÖRNYE DÍSZPOLGÁRA 2006.

Testületi tagok:

Dr. Árendás József
Dr. Beke Ernő

Dr. Pálosné dr. Bogád Judit
Süli Sándorné
Svétecz László

Szántó Attila
Szemeti Ferenc
Török Mihály
Vadász Éva

Wittmann Ferenc

Bizottságok:

Pénzügyi bizottság:
Szemeti Ferenc – elnök

Dr. Beke Ernő
Tisch Regina

Ügyrendi bizottság:
Dr. Beke Ernő – elnök

Szántó Attila
Dr. Wittmann Ibolya

Településfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság:

Wittmann Ferenc – elnök
Svétecz László
Szemeti Ferenc
Dörner István
Kollár István

Egészségügyi és szociális bizottság:
Dr. Pálosné dr. Bogád Judit –

elnök
Dr. Árendás József

Svétecz László
Hartmann Mátyásné

Kulturális, sport, oktatási
és nemzetiségi kisebbségi

bizottság:
Szántó Attila – elnök

Dr. Pálosné dr. Bogád Judit
Süli Sándorné
Török Mihály
Vadász Éva

Wittmann Ferenc
Hataier János

Leihrreich Nándor
Takácsné Eichhardt Emma

Váradi Csaba
Wiszt Ferenc

Alpolgármester:
Pákozdi Ferenc

Amikor a Takarékszövetkezethez kerültem egy lepusztult bérelt, egyetlen
helységből álló irodában, evolut táblán – sokan már nem is tudják, hogy mi-
lyen volt az –, tekerős számológéppel dolgoztunk négyen.

Ma 50 dolgozója, 8 saját tulajdonú, korszerű informatikai, bankbiztonsági rend-
szerrel felszerelt kirendeltsége, ill. központja van a takarékszövetkezetnek. Ta-
karékszövetkezetünk elismert tagja a takarékszövetkezeti integrációnak, el-
ért eredményeinkkel országosan is ismertté tettük KÖRNYE nevét.

A takarékszövetkezet vezetése mindig azt tartotta elsődleges feladatának,
hogy a vidéki lakosságnak helybe hozza a pénzügyi szolgáltatásokat. Így ma
a környei lakosok, vállalkozók is helyben vehetik igénybe az internetbank, a
bankautomata szolgáltatásait, vagy vásárolhatnak értékpapírokat a klasszi-
kusnak mondható betét és hitelkonstrukciók mellett.

– Ennyi év aktív munka után nem lesz szokatlan, hogy leáll a pörgés, a
stressz?

Most, hogy már készülök a pihenésre sokan kérdezik, mit fogok kezdeni a
rám szakadt rengeteg szabadidővel? Még nem volt időm ezen sokat gondol-
kodni, de biztos vagyok abban, hogy találok hasznos, stresszmentes elfoglalt-
ságot magamnak.

Negyven  év mNegyven  év mNegyven  év mNegyven  év mNegyven  év munkában eltöltött idő után megérde-unkában eltöltött idő után megérde-unkában eltöltött idő után megérde-unkában eltöltött idő után megérde-unkában eltöltött idő után megérde-
melt a pihenés, kívánunk ehhez örömteli, hasznos idő-melt a pihenés, kívánunk ehhez örömteli, hasznos idő-melt a pihenés, kívánunk ehhez örömteli, hasznos idő-melt a pihenés, kívánunk ehhez örömteli, hasznos idő-melt a pihenés, kívánunk ehhez örömteli, hasznos idő-
töltést és nagyon jó egészséget.töltést és nagyon jó egészséget.töltést és nagyon jó egészséget.töltést és nagyon jó egészséget.töltést és nagyon jó egészséget.

Molnár Kálmánné Varga Katalin



A Vackor Óvoda hírei

A 2006/2007-es nevelési évet 125 gyer-
mekkel kellemes, esztétikus környezet-
ben kezdhettük el a Vackor Óvodában,
hiszen nyáron megtörtént a festés, nagy-
takarítás, a szükséges felújítások.

Az elmúlt időszakban tárgyi feltételeinket is fej-
lesztettük. A Komárom-Esztergom Megye Közokta-
tásáért Közalapítvány eszközfejlesztésre kiírt pályá-
zatán 200 000 Ft-ot nyertünk. A pályázati program
megvalósításához felhasználtunk a szülői munkakö-
zösség és az óvoda dolgozói által megrendezett jó-
tékonysági bál bevételéből 297 000 Ft-ot. Így sike-
rült beszereznünk 12 db óvodai meseasztalt, 60 db
óvodásszéket, a II. sz óvoda udvarára 2 db libikókát.
A maradék pénzből még egy digitális fényképező-
gép vásárlására is lehetőségünk nyílt. Egy csoport
bútorát a költségvetésünkből újítottuk fel.

A tanévkezdés óta az óvoda életét nagyon sok tar-
talmas esemény jellemzi. Csak kiragadnék néhányat:
az óvónénik csoportonként kirándulásokat,
lovaskocsizást, vonatozást szerveztek az ovisoknak,

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

Iskolánk taneszközökkel jól felszerelt,
épületeinken azonban meglátszik az el-
múlt több, mint 25 év. Ezért idén nyáron
az önkormányzat önerőből megkezdte
az iskola felújítását.

Az első két évfolyam számára helyet adó épület
tetőszerkezetét teljesen kicserélték, majd külső falait
lemeszelték. A főépület udvar felőli oldalán pedig új
nyílászárókat építettek be. A beruházás körülbelül
15 millió forint értékben történt meg. A munkákat a
Straubinger Építési Kft. és a DÖRWIN Építőipari Bt.
dolgozói végezték el nagyon jó minőségben.

A tornatermet Szabó Zoltán vállalkozó festette ki
a teremben való sportolási lehetőségért cserében. Az
iskola vizes blokkjainak, öltözőinek, irodáinak és az
arra rászoruló tantermeknek szépen rendbetett fa-
lai Hegedűs Mihály keze munkáját dicsérik. Köszö-
nettel tartozunk a fenntartónak és a kivitelezőknek
a jól végzett munkáért.

A 2006-07-es tanévben is törekszünk arra, hogy a
tanítás-tanulás folyamatát hasznos, ugyanakkor ér-
dekes programokkal, versenyekkel tegyük még von-
zóbbá diákjaink számára.

Szeptemberben, kihasználva a kellemes őszi időt,
gyalogtúrát szerveztünk. Nemzeti ünnepeinkről mű-
sorral, illetve történelmi versennyel emlékeztünk
meg. A gyerekek előzetes felkészülés után október
20-án adtak számot megszerzett tudásukról négy
korcsoportban. Párhuzamosan tevékenykedtek egy-
más mellett, így mindenki kivette részét a munká-
ból. A versenyt a saját korcsoportjukban a következő

ünnepelték az „állatok világnapját”. Megemlékez-
tek a forradalom 50. évfordulójáról.

November 17-én már negyedszer rendeztük meg
a „vackor-gálát”, ahol nagy sikerrel szerepeltek óvo-
dás csoportjaink. Az eseményen közel 50 000 Ft tá-
mogatást kapott intézményünk a szülőktől, mely
összeget televízió és DVD lejátszó vásárlására fordí-
tottunk.

December 6-án a Mikulás is megérkezett hozzánk,
megajándékozta az ovisokat, akik versekkel, dalok-
kal köszöntötték a messziről jött vendéget.

Az óvodában elkezdődött a karácsonyi készülő-
dés is. Az óvónénik, dadusnénik nagyon bensőségessé
teszik az advent időszakát. Az ünnephez kapcsolódó
előkészületekből minden apróság kiveszi a részét.
Elkészítik szüleiknek ajándékaikat, díszítik az óvo-
dát, várják a karácsonyt. Már évek óta hagyomány,
hogy ilyenkor látogatást teszünk a római katolikus
templomba, ahol orgonakísérettel énekelhetik a
gyermekek az alkalomhoz illő dalokat.

A karácsonyt csoportonként ünnepelik a gyerekek.
Az idén is mindegyik karácsonyfa alá szép ajándé-
kok kerülnek.

Iskolai hírek
osztályok nyerték: 2. b, 3. a, 5. b és 7. b. Jutalmul
egy tatai, illetve egy budapesti kirándulás útikölt-
ségét kapták, a többiek tárgyjutalomban részesül-
tek. Mindezt egy nyertes közművelődési pályázatból
finanszíroztuk.

A Közoktatásért Közalapítvány két pályázatán is
sikeresen szerepelt intézményünk, hiszen összesen
770.000 Ft-ot kaptunk könyvtár- és taneszköz-fejlesz-
tésre. A Tempus Közalapítvány által meghirdetett Já-
ték mint szabadidős tevékenység című pályázaton 3,9
millió forintot nyertünk, mellyel a steffenbergi gyere-
kekkel való diákcsere programot támogatják.

Iskolánk művészeti tagozatának táncosai több
helyen felléptek, például a Perdülj ki! Táncfesztivá-
lon Kömlődön, a Tatai Városi Folknapon, a helyi szü-
reti ünnepségen.

Az óvodában a gyerekek egy része már megis-
merkedett a német nyelvvel, ennek folytatásaként
első és második évfolyamosaink életkori sajátossá-
gaiknak megfelelő nyelvi előkészítő foglalkozáson
vehetnek részt heti két alkalommal.

Az idegen nyelvek oktatását játékos vetélkedők-
kel tettük színesebbé: az angolosok Májkrém Partit
rendeztek, a németesek Márton naphoz kapcsolódó
délutánt tartottak.

Nyolcadikosaink megismerkedtek a József Attila
Megyei Könyvtár angol nyelvű részlegével és a Bri-
tish Councillal. Ez egy szervezet, amely az angol nyel-
vet népszerűsíti a világon. Ezután gyerekeink részt
vettek egy országismereti versenyen, ahol a kérdé-
sekre a válaszokat a British Council könyveiből kel-

lett kikeresniük. Az
eredményhirdetésre
várva megismerkedtek
a könyvtár többi részé-
vel is, amelynek során
sok érdekes és figyelemfel-
keltő könyvvel találkoztak.

Novemberben az egészségvédelmi hónap kereté-
ben Kissné Ágoston Éva védőnő beszélgetett a gye-
rekekkel az egészséges táplálkozásról, a tisztálko-
dásról. A hatodik évfolyam tanulóinak Pataki
Istvánné kozmetikus mesélt a szépségápolás törté-
netéről, illetve a testékszerekről, a tetoválás módja-
iról, hátrányairól. A hetedikeseknek, nyolcadikosok-
nak a Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Osztály főhadnagya, Farkas Csilla tartott színvona-
las előadást a drogfogyasztás veszélyeiről.

Téli szünet: 2006. december 21-től 2007.
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
december 20. (szerda) a szünet utáni első tanítási
nap 2007. január 3. (szerda).

Január 26. Középiskolai továbbtanulási
szándék véglegesítése a jelentkezési lapok kitöltéséhez.

 Szülők értesítése a tanulók félévi eredményeiről
Január 30. Félévi szülői értekezlet
Az iskola dolgozói nevében áldott,Az iskola dolgozói nevében áldott,Az iskola dolgozói nevében áldott,Az iskola dolgozói nevében áldott,Az iskola dolgozói nevében áldott,

békés karácsonyi ünnepeket és bol-békés karácsonyi ünnepeket és bol-békés karácsonyi ünnepeket és bol-békés karácsonyi ünnepeket és bol-békés karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánok minden környeidog új évet kívánok minden környeidog új évet kívánok minden környeidog új évet kívánok minden környeidog új évet kívánok minden környei
lakosnak.lakosnak.lakosnak.lakosnak.lakosnak.

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

Nikáné Vadász Erzsébet
Óvodavezető

Az óvoda dolgozói nevében

áldott, boldog

karácsonyi ünnepeket kívánok

minden környei lakosnak!



Örömmel értesültem arról, hogy havonta egyszer újság fog
megjelenni a falu életéről, eseményeiről. Ebben az első szám-
ban a decemberben zajlott kulturális eseményekről szeret-
nék beszámolni.

Adventi ünnepsorozatunk első rendezvénye a Há-Há-Há-Há-Há-
rom Királyok Alarom Királyok Alarom Királyok Alarom Királyok Alarom Királyok Alapítványpítványpítványpítványpítvány, és a FaluházFaluházFaluházFaluházFaluház közös szerve-
zésével történt. Advent első vasárnapján a Római Ka-
tolikus Templomban koncertetkoncertetkoncertetkoncertetkoncertet hallgathattak az érdek-
lődők. Felléptek a helyi Német Nemzetiségi Dalkör, és
a Magyar Dalkör mellett a tatabányai Városi
Vegyeskórus Saltzer Géza vezetésével. Azt gondolom
felejthetetlen élményben volt részünk.

A koncert után a Faluházhoz sétáltunk, ahol az idei
évben először egy hatalmas

Adventi koszorún Beke László polgármester úr „meg-
gyújtotta” az első gyertyát. Ez után az Öregek Nap-
közi Otthona dolgozói forralt borral, teával, és
pogácsával kínálták a vendégeket. Megraga-
dom az alkalmat, hogy megköszönjem mun-
kájukat, hiszen a felajánlott borokból nagyon
finom forralt bort készítettek. A falu hatalmas
Adventi koszorúját Viszt Viktória készítette, me-
lyet a falu lakossága nevében ezúton is szeretnék meg-
köszönni.

December 8-án délelőtt 10 órától Levente Péter, és Gryllus Vilmos műsorát
láthatták a gyerekek. Elvarázsolták a gyerekeket, akiken látszott, hogy remekül
szórakoznak az előadás alatt.

Az ünnepsorozat második rendezvényére december 9-én került sor, amikor is
felállítottuk a falu karácsonyfáját a Faluház előtt. Már kora délután megérkeztek
a gyerekek, ki-ki egyedül, de sokan szüleik kíséretében. Amíg a fiatalok a fa
felállításával bajlódtak, addig mi kicsik, és nagyok elkészítettük a hatalmas dí-
szeket. Közben gyermekfilmet is vetítettünk, amit nagy élvezettel néztek a gye-
rekek.

Amikor a hatalmas fa a helyére került, a gyerekek saját maguk vihették ki, és
rakhatták a karácsonyfára az általuk készített díszeket. Öröm volt látni, hogy
néhány fiatal, akik a fát állították, és díszítették, mennyire lelkesek voltak. Nem
volt egyszerű dolguk, de mégis vidáman, jókedvvel dolgoztak. Köszönöm mun-
kájukat, hiszen ez a csodálatos fa, a „Falu karácsonyfája„Falu karácsonyfája„Falu karácsonyfája„Falu karácsonyfája„Falu karácsonyfája””””” nem állna itt a Falu-
ház előtt a környei fiatalok összefogása nélkül. A polgármester úr ezen az estén
meggyújtotta a második gyertyát is a falu Adventi koszorúján.

Az ünnepsorozat harmadik napjára december 16-án került sor. Ekkor tartot-
tuk a már hagyományos „Karácsonyi„Karácsonyi„Karácsonyi„Karácsonyi„Karácsonyi szöszömötölőt”szöszömötölőt”szöszömötölőt”szöszömötölőt”szöszömötölőt”, ahol kicsik és nagyok,
gyerekek és felnőttek, apró ajándékokat, asztali díszeket készíthettek saját kéz-
zel szeretteik szálmára. Évről évre egyre többen vesznek részt ezen a rendezvé-
nyen. Jó érzés volt látni, hogy milyen elmélyülten, szeretettel készítik a kis aján-
dékokat. Köszönöm az óvó néniknek, és a tanító néninek a segítséget, hiszen ez
a nap pedig az Ő segítségük nélkül nem valósulhatott meg.

Advent, a várakozás ünnepsorozatának záró eseménye a már hagyományos
„I„I„I„I„Idősek karácsonyadősek karácsonyadősek karácsonyadősek karácsonyadősek karácsonya”””””, melyen a lakosság idős tagjainak kedveskedünk ünnepi
műsorral. A rendezvényre december 20-án 14 órai kezdettel kerül sor. Fellépnek a
Német nemzetiségi gyermekcsoport, a helyi két dalkör, és az általános iskola tanulói.

A falu minden lakójának kegyelemteljes, békés boldogA falu minden lakójának kegyelemteljes, békés boldogA falu minden lakójának kegyelemteljes, békés boldogA falu minden lakójának kegyelemteljes, békés boldogA falu minden lakójának kegyelemteljes, békés boldog
karácsonyt kívánok, és jó egészséget, sok szerencsét azkarácsonyt kívánok, és jó egészséget, sok szerencsét azkarácsonyt kívánok, és jó egészséget, sok szerencsét azkarácsonyt kívánok, és jó egészséget, sok szerencsét azkarácsonyt kívánok, és jó egészséget, sok szerencsét az
új esztendőben.új esztendőben.új esztendőben.új esztendőben.új esztendőben.

Eisenbart Győzőné Elvira
a faluház vezetője

Adventi ünnepsorozat
a Faluház szervezésével

Karácsonyi svéd
sütemény

különlegesség

HozzávalókHozzávalókHozzávalókHozzávalókHozzávalók: 55 dkg. liszt,
30 dkg. margarin, 2 db tojás
sárgája, 10 dkg. porcukor, 10 dkg méz,
fél evőkanál szegfűszeg és fahéj, fél kiskanál
szerecsendió és gyömbér, 1 kiskanál sütőpor,
4 dkg kakaó.

ElkészítésElkészítésElkészítésElkészítésElkészítés: A lisztet összekeverjük a kakaóporral,
majd elmorzsoljuk a margarinnal. A többi anyagot
hozzáadva határozottan összegyúrjuk. A kész masszát
pihentetjük minimum 3 órát, de legfeljebb 1 napot.
Pihentetés után a tésztát kinyújtjuk 2-3 milliméter
vékonyságúra, majd tetszés szerinti formákat
szaggatunk belőle.

Előmelegített sütőben 180-200 fokon 5-6 percig
sütjük.

Elkészíthetjük karácsonyfadíszként is, akkor a kiszag-
gatás után pici lyukat fúrunk a felfüggesztésre szánt
szalagnak, sütés után pedig fehér mázzal díszíthetjük.

Jó étvágyat kívánunk!Jó étvágyat kívánunk!Jó étvágyat kívánunk!Jó étvágyat kívánunk!Jó étvágyat kívánunk!

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

Receptek
Ebben a rovatban várjuk a háziasszonyok, sütemény vagy
ételreceptjeit, hiszen sok jó ötlettel színesebbé tehetjük fő-
zőtudományunkat, örömet szerezhetünk családtagjainknak.

Az első számban egy svéd mézes sütemény receptjét szeretnénk köz-
kinccsé tenni, nagyon finom és sokáig fogyasztható. Tojásfehérjével díszít-
ve akár a fára is fel lehet függeszteni.

Téli kép



Fontosabb telefonszámok:

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

MATÁV tudakozó: 198

Egészségügyi információk:

I-es számú Szent Rókus orvosi rendelő
Dr. Árendás József: 473-093;
06-20-9-424-520

II-es számú orvosi rendelő
Dr. Köpe Adorján: 473-064;
06-20-9-421-679

Gyermekorvosi rendelő
Dr. Bogád Judit: 473-095;
06-20-9-247-072

Fogorvosi Rendelők:
Dr. Pálos Péter: 473-792

GREWISZ-DENT  fogorvosi rendelő
471-601; 06-20-9-338-066

Védőnők: 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 Emlőcentrum (szűrésre történő
bejelentkezés, beutaló szükséges):
586-165; 586-166

Felnőtt orvosi ügyelet: hétköznap 16 órától
másnap reggel  8 óráig, pénteken
16 órától hétfőn 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)

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosokat, hogy
dr. Köpe Adorján 2006. december 27-től,
2007. január 3-ig szabadságon lesz.
Helyettese dr. Árendás József.
Dr. Köpe Adorján első rendelési napja
2007. január 4-e.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
• Gyermekjóléti szolgálat szerdánként a
Kisfaludy általános iskolában érhető el
8.00-10.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

• Karácsony szent estéjén a szentmise este
22.30 órakor lesz a római katolikus
templomban.

• A református templomban az
Istentiszteletek vasárnap és ünnepnapokon
reggel 9.00 órakor kezdődnek.
December 24-én este 18.00 órakor
lesz Istentisztelet.

• Spontán koncert
december 30. 20.00 órától

• Környe községben a Búcsú
2007. január 7-én lesz

• A Környei Közösségi Televízió december
25-én este 19 órakor jelentkezik adásával.

HASZNOS INFORMÁCIÓK



• A Polgármesteri Hivatal kéri
a Tisztelt Lakókat, hogy az OTTÓ Rt.

(szemétszállító cég) által kiküldött zöld
színű, 2007-re szóló matricákat

NE ragasszák fel a régi hulladéktároló
edényekre, mert rövidesen új

edényekkel lesz ellátva minden
háztartás.

• A Horgászegyesület értesíti a Tisztelt
Lakókat, hogy az egyesület közgyűlése
2007. január 21-én /vasárnap/ reggel 9
órától lesz megtartva a Faluházban,
minden érdeklődőt tisztelettel várnak.

Polgármesteri Hivatal

Telefonszámok: 573-100
Polgármester: 573-105
 Jegyző: 473-140

Ügyfélfogadás:
Hétfőn: 8-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 8-12-ig, 13-16-ig

Pénteken: 8-12-ig
Pénztári órák:

Hétfőn: 10-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 10-12-ig, 13-15-ig

Pénteken: 10-12-ig

• Posta telefonszáma• Posta telefonszáma• Posta telefonszáma• Posta telefonszáma• Posta telefonszáma: 473-600
Nyitva tartása: 8.00-12.00 óráig,
12.30-tól–16.00 óráig
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig

• Takarékszövetkezet• Takarékszövetkezet• Takarékszövetkezet• Takarékszövetkezet• 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• Könyvtár• Könyvtár• Könyvtár• Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőn és pénteken 16.30-tól–17.30 óráig

• Utcai csőtörés: 513-811

• Gázömlés: 06 (80) 440-141

• ÉDÁSZ: 06 (40) 220-220

• MÁV: 310-370

• VOLÁN: 513-620

• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246

ÉGÁZ egyéb tájékoztatás
számlázással kapcsolatosan:
06 (40) 824-825


