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D Í S Z P O L G Á R I  C Í M
Szép hagyomány községünkben a
díszpolgári cím odaítélése. Elisme-
rést átvenni mindig felemelõ és meg-
tisztelõ érzés. Különösen az, amikor
egy szûkebb közösségben születik
meg a döntés. E cím birtokosai, még
ha máshol is élnek közülük többen,
mindig jó hírét viszik Környének or-
szágba, világba, kötõdésük pedig
egy életen át megmarad.

A kezdetektõl ebben a megtisztelõ címben ré-
szesült, s így Környe Község Díszpolgára lett:

1994 Endrédi Zoltán Sándor
1995 Dr. Laub József
1996 Bánáti István
1997 Glász József
1998 Vadász Józsefné Vanya Mária
2000    Raposa Tibor
2001   Horváth Miklós
2002   Dr. Nagy Gyuláné Lunczer Ilona
2005   Dr. Simon Ferenc
2006   Anda Éva

2007. évben Környe Község Képviselõtestülete
döntése alapján a Díszpolgári Címet Scherer Mi-
hály kapta, aki hosszú évtizedekig, 1957-1982-ig
volt a Környei Mezõgazdasági Kombinát vezérigaz-

gatója.
Scherer Mihály
1922. november
16-án született
Mezõberényben.
A gödöllõi egyete-
men végzett mezõ-
gazdász karon.
1950-ben került Ta-
tabányára, ahol a
Komárom Megyei
Állami Gazdaságok
Trösztjének lett az
igazgatója. 1952-

ben megházasodott, házasságából egy lánya és
egy fia született. 1953-ban a Tröszt megszûnése
után Komárom mellett, Újpusztán lett igazgató.
50 évvel ezelõtt, február 25-én került Környére az
Állami Gazdság igazgatjának. A tagyosi , a virág-
tanyai, a síkvölgyi és a tarjáni állami gazdaságok
összevonásával jelentõsen megnõtt a Környei Ál-
lami Gazdaság igazgatása alá esõ terület. A gaz-
daság az átlagosnál magasabb szintû fejlõdést ért
el, és ennek eredményeként 1977. január 1-jével
Mezõgazdasági Kombináttá nyilvánították.

Scherer Mihályt 1978-ban Eötvös díjjal tüntet-
ték ki. Jelentõs nemzetközi kapcsolatokat épített
ki Nyugat-Németországgal, Franciaországgal és az
Egyesült Államokkal. Szakmai út kapcsán 1981-
ben eljutott Japánba. Környén a gazdaságban a
jó eredmények viszonylag magas bérszínvonalat
eredményeztek – mezõgazdaságban országosan
elsõt – amely elõsegítette a helybéli építkezése-
ket. Csúcspontján több mint 2500 embernek adott
munkát a Kombinát.

Munkája során támogatta a Gazdaság dolgo-
zóinak letelepedését a faluban. Elsõ lépésben a
Somlói úton és a Rózsa Ferenc utcában tette lehe-
tõvé kedvezményes kölcsönökkel az építkezést, és
természetbeni támogatással az otthonok megte-
remtését. Ebben az idõben épült fel a Béke-lakó-
telep, mely szintén sok dolgozónak adott otthont..
1973-ban tovább segítette az építkezni vágyókat
azzal, hogy átadta a községnek a falu Kecskéd felé
esõ területét, illetve a Tagyos felé esõ földeket. A
fentiek eredményeként a hetvenes években mint-
egy 400 lakás épült községünkben. Vezetése alatt
két alkalommal is segédkezett a Kombinát építõ-
brigádja a római katolikus templom felújításában.
Sok segítséget adott ahhoz is, hogy új iskola épül-
hessen Környén. Fentieken túl szorosan együttmû-
ködött a falu vezetésével, és mindig készséggel
segítette munkájukat, hogy szebbé, élhetõbbé vál-
jon községünk.

A díszpolgári címet betegsége miatt Lánya és
Fia vették át. Az ünnepségen a széksorok között
sok régi „Kombinátos” dolgozót láttunk, még a
szomszédos településekrõl is eljöttek régi munka-

MOTTÓ
„Önmagunk megismerése

a legnagyobb utazás, a legfélel-
metesebb felfedezés, a legtanul-
ságosabb találkozás.”

Márai Sándor

társai. Sokan abban bíztak, hogy ennyi év távla-
tából pár pillanatra megszoríthatják a kezét és
gratulálhatnak e megtisztelõ cím elnyeréséhez.

Akik ismerték, munkatársai lehettek, tudják,
hogy szerény, közvetlen ember, mindig segítette a
dolgozóit és családtagjaikat gondjaik megoldásá-
ban. Nem feledkezett meg a nagycsaládosokról,
megteremtette a lehetõséget, hogy a munka mel-
lett jusson idõ kikapcsolódásra, nyaralásra.

      Nyugdíjaztatása után 25 évvel is tisztelettel
és szeretettel említik nevét községünkben. E lap
hasábjain keresztül szeretnénk megragadni az
alkalmat, hogy gratuláljunk a Díszpolgári Címhez.
Mielõbbi felépülést és jó egészséget kívánuk
Scherer Mihály úrnak abban bízva, hogy elláto-
gat egyszer községünkbe, ahol életének megha-
tározó idejét töltötte.

Tisztelettel és Szeretettel minden volt munka-
társ, a község Önkormányzata, Polgármestere és
falunk lakossága nevében:

Molnár Kálmánné Varga Katalin



Kedves Olvasók!
Lassan elérkezik húsvét, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, ben-

ne a húsvéthétfõvel, melyen régi magyar hagyomány szerint meglocsoljuk
az asszonyokat, lányokat. Ez a nap õseink életében nagyon nagy jelentõség-
gel bírt, mivel a húsvéti víznek – mint az élet, a tisztaság és a termékenység
szimbólumának – különleges erõt tulajdonítottak. Hittek a víz tisztító erejé-
ben így ûzték el a betegséget, és biztosították az egészséget az esztendõ
hátralevõ részére. A locsolóknak piros tojást illik adni, mely üzenetet hor-
doz: a szeretet, a megbecsülés, az összetartozás üzenetét. A tojás õsi jelkép:
a teremtést, az életet, a kezdetet, az újjászületést jelenti évezredek óta. A
locsolkodás a mai emberek számára jó alkalmat ad arra, hogy családon be-
lül és kívül, rokonok, barátok meglátogassák egymást, és megerõsítsék az
egymáshoz fûzõdõ kötelékét. Kérem, húsvéthétfõi programnak, ne kirándu-
lást válasszanak, hanem látogassák meg szeretteiket, és higgyék el, egy sok-
kal emlékezetesebb Húsvéttal lesznek gazdagabbak!

Az lányoknak, asszonyoknak sok locsolót, férfitársaimnak pedig jó locsol-
kodást kívánok!

Szép Húsvéti
ünnepet kívánok

községünk
minden lakójának.

Beke László
Polgármester

A REMÉNY ÉVSZAKA
Tavasz van! Bár panaszra semmi okunk ezen a télen, azért hogy ne feled-

jük ezt az évszakot, pár nappal ezelõtt még egyszer-egyszer bekopogtatott
hozzánk, talán azért, hogy illõ búcsút vegyen egy idõre tõlünk. Sok helyen,
kicsit megkésve, Holle anyó megrázta a dunnáját, de úgy tûnik, hogy meg-
adta magát a Tavasztündérnek.

Bármennyire is enyhe volt a telünk, már vártuk a Nap melengetõ sugarait,
hogy egy kicsit megmártózhassunk bennük, hogy jótékony melegsége átjár-
ja testünket-lelkünket. Régen volt a márciusunk ilyen virágos. Kibújtak a
krókuszok, tulipánok, nárcsziszok, virágoznak a fák, ragyognak az aranyesõ
bokrok. A madarak vidáman csiripelnek, a költözõk lassan visszatérnek a
hosszú útjukról, a télikabátok, cipõk, sálak a szekrény mélyére kerülnek. A
kertekben csattognak a metszõollók.

A tavasz, azt mondják boldogsághormon-növelõ, hiszen hosszabbak a
nappalok, a hosszú sötétség után több napfényt kap szervezetünk. Gyönyörû
ez az évszak, a megújulás semmihez sem hasonlítható formája évrõl-évre.
Milyen szép is lenne, ha a tavasz beköszöntével minden ember szívét is egy-
fajta várakozás töltené el a szebb, a jobb reményében, ha a rosszat magunk
mögött tudnánk hagyni, mint a zord telet.

Próbáljunk meg örülni annak, hogy süt a nap, hogy virágoznak a fák,
hogy éled a természet, örüljünk az apró szépségeknek, örüljünk egymásnak,
az életnek!

Kívánok Kedves mindnyájuknak áldott szép húsvéti ünnepeket!
Molnár Kálmánné Varga Katalin

A Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete
A kultúregyesület 1994-ben alakult. A Baráti Kör elnöke: Wiszt
Ferenc. A tagság nagy részét a Német Nemzetiségi Dalkör
tagjai alkotják, de sokan vannak köztünk a régi környei svá-
bok közül is.

Célunk, hogy ápoljuk a hagyományokat, lehetõséget biztosítsunk az em-
bereknek arra, hogy baráti beszélgetéseket, visszaemlékezéseket folytathas-
sanak egymás közt németül, énekelhessék a régi dalokat, feleleveníthessék
fiatalkori emlékeiket.

Rendszeresen szervezünk hagyományõrzõ dalostalálkozókat , amelyekre
a szomszédos községek csoportjait is vendégül látjuk. Évente megrendezzük
a Márton napi dalos találkozót – melyre Fábián Annus néninek köszönhetõ-
en – már 3. éve meghívjuk az osztrák „Sautanz’musi” zenekart.

Évente megrendezzük a farsangi délutánt, ahol batyus bál keretében bú-
csúztatjuk a telet.

A Baráti Kör tagjai havonta egy alkalommal, vasárnap délután találkoz-
nak a Mûvelõdési Házban, ahol a saját maguk által készített és elhozott,
enni- és innivaló mellett jól érzik magukat egymás társaságában.

Ezen kívül lehetõség nyílik arra is, hogy a Baráti Kör tagjai elkísérjék a
Német Dalkört – az autóbusz szabad férõhelyeitõl függõen – egy-egy sze-
replésre.

Tagjaink közé bárki jelentkezhet – 0-100 éves korig – aki kedvet érez a
német hagyományok ápolásához illetve azok megõrzésével kapcsolatos mun-
kához, vagy egyszerûen csak szórakozásra,kikapcsolódásra vágyik.

Rendezvényeinken mindenkit szívesen látunk, aki kedveli a német kultu-
rális programokat.

Itt szeretném megragadni a lehetõséget, hogy megköszönjem mindazok-
nak a segítségét, akik adójuk 1%-ával támogatják egyesületünket! (adó-
számunk:18603756-1-11) Ebbõl a pénzbõl és a pályázatokon nyert pénzek-
bõl nyílik lehetõségünk arra, hogy támogassuk a Német Dalkör munkáját, a

Német Nemzetiségi Gyermekcsoportot és természetesen fedezni tudjuk a ren-
dezvényeink költségeit.

A Német Kisebbségi Önkormányzattal összefogva bizonyára könnyebben
sikerül majd elérnünk látványosabb eredményeket a hagyományápolás te-
rületén.

Felhívás
A Környei Német Kisebbségi Önkormányzat ünnepélyes

megemlékezést és emléktábla elhelyezését tervezi a vas-
útállomásnál a kitelepítés 6o. évfordulója alkalmából.

Az ünnepségre szeretnénk hazahívni mindazokat, aki-
ket 1947. augusztus 27-én kitelepítettek községünkbõl.

Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, hogy kitelepített hoz-
zátartozójuk, vagy azok leszármazottainak címét juttassák
el a Kisebbségi Önkormányzathoz vagy a Polgármesteri
Hivatalba.

A hazalátogatókat az emléktábla felszentelése után sze-
retnénk egy rövid mûsorral  megajándékozni a Faluház-
ban, majd ezt követõen baráti beszélgetésre, visszaemlé-
kezésre invitálunk minden vendéget!

Rendezvényünk sikere érdekében tehát kérjük, segítse-
nek, hogy mindenkihez el tudjuk juttatni a meghívóinkat!

Köszönettel: Kisebbségi Önkormányzat



A vetélkedõ
Iskolánkban március 15-e alkalmából vetélke-

dõt rendeztek. Osztályunkból két csapat készült a
versenyre.

Én a „Márciusi ifjak” csapatába kerültem. A ver-
seny elõtti napokban lázasan tanultuk a verseket
és a dalokat. Eljött a nap, mindenki ünneplõbe
öltözött, és kokárdát tûzött. A kokárda az 1848-as
forradalom legfontosabb jelképe. A feladatok kö-

Fontos információk!
Elsõ osztályosok beíratása:
2007. április 12-én 8–18 óráig
és 2007. április 13-án 8–17 óráig
lesz a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában

*  *  *

Szülõk-nevelõk bálja
 2007. március. 31-én 19 órától

a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában.

Mûveltségi vetélkedõ
a Kisfaludy Iskolában

Március 15-re emlékezve iskolánkban minden
évben mûveltségi vetélkedõt rendezünk. Már na-
pokkal elõtte készültünk rá. Tablót készítettünk, ki-
osztottuk, ki mire készül. Nekünk a pákozdi csatát
kellett eljátszanunk, ahhoz készítettünk sisakokat
és fegyvereket. Reggel 8 órakor kezdõdött a ver-
seny. A feladatokat borítékokban kaptuk, ha készen
lettünk, leadtuk õket javító tanárainknak. Többféle
feladat volt: sport, történelem, természetismereti,
rajzos és az Európai Unióval kapcsolatos is. Még egy
ágyú makettjét is el kellett készítenünk!

Ezek után különféle jeleneteket kellett elõadni a
tornateremben: az ötödik évfolyamosoknak a
marathoni csatát, a hatodikosoknak a muhi csatát,
a hetedikeseknek a pákozdi csatát, a nyolcadiko-
soknak az elsõ világháború egyik csatáját. Jól sike-
rültek a bemutatók!

11 órakor a Faluházban folytatódott a megem-
lékezés, a hetedik évfolyamosok ünnepi mûsort
adtak elõ. Ezután az eredményhirdetés következett.
Mi harmadikok lettünk, egy tortát nyertünk! Na-
gyon jó volt ez a nap!

Cser János, Divos Diána,Zajácz Katalin
Rácz Enikõ,Teuerling Brigitta, Boda Dorottya

a 7. a osztály nevében

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola életébõl

A környei iskola az elsõsök szemével

zül a titkosírás megfejtésében segítettem a leg-
többet. A képkirakóban Petõfi képét kellett össze-
illeszteni. Nekem ez a feladat tetszett a legjob-
ban. A 3-4. osztályosok közül a mi csapatunk a
negyedik helyezést érte el. Csokoládét kaptunk
ajándékba!

Sokat tanultunk a forradalomról, és megfogad-
tuk, hogy jövõre még ügyesebbek leszünk.

Barta Nóra 3.b

Kis elsõseink tanévnyitónk napján kissé félszegen, megszep-
penve lépték át az iskola kapuját. Furcsa volt számukra a
nagy tömeg, a hatalmas tér, és hogy minden szem rájuk sze-
gezõdött.

Megilletõdöttségük hamar elillant, mikor beléptek az osztálytermükbe.
Szemük rögtön megakadt a falakat díszítõ mesefigurákon, plakátokon.

Az itt dolgozó felnõttet és gyermeket jó érzéssel tölti el a munkához és
játékhoz rendelkezésre álló tágas hely, a barátságos környezet. Az alacsony
létszámú osztályok gazdaságilag bizonyosan nem elõnyösek, de a tanulók
fejlõdéséhez nagyban hozzájárulnak: a tanítási órán több idõ jut egy-egy
gyermekre. Több lehetõség van a megszólalásra, a differenciált foglalkozta-
tásra, segítségnyújtásra. Szerencsés, hogy a pedagógusok számára elrendelt
többletórákat az iskolavezetés a lemaradó tanulók felzárkóztatására, illetve
tehetséggondozásra fordítja. Iskolánk felszereltsége a városi intézmények-
hez hasonló (korszerû tornaterem, számítástechnikai szaktantermek, gaz-
dag könyvállományú és korszerû technikával felszerelt könyvtár), de hangu-
latában õrzi a kisközségi iskolák meghittségét.

Gyerekeink hamar beilleszkedtek az iskolai környezetbe, felvették a tan-
órák pezsgõ ritmusát. Reggel öröm látnunk a mosolygó arccal érkezõ gyere-
keket: újra találkozhatnak barátaikkal, jókat játszhatnak az iskolai játszóté-
ren. Vár rájuk a homokozó, ahol a kisfiúk csodás dolgokat építenek kisautó-
ik számára, a kislányok pedig vidáman sikongatnak a hintán, libikókán ülve.

Osztályaink kis tanulói élvezettel vettek részt minden számukra szervezett
iskolai sportversenyen, vetélkedõn, kiránduláson és színházlátogatáson.

Kis elsõseink nemcsak az iskola udvarán érzik jól magukat. Már elsõ nap-
tól kezdve vidáman vették birtokba a számukra berendezett játszósarkot. A
sok közös játéknak, együtt töltött idõnek köszönhetõen igen hamar összetar-

tó, egymást segítõ közösséggé kovácsolódtak. A közös játék miatt szívesen
tartózkodnak akár ½ 5-ig is a napköziben.

Persze a kicsik életében fontos szerepet tölt be a tanulás is. Elsõ naptól
kezdve él bennük a mérhetetlen tudásvágy, amely a mai napig sem lankadt:
„Minél hamarabb tanuljak meg összeadni, kivonni, olvasni, írni, hogy oko-
sabb legyek!”

Szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetõen mára ügyesen elsajátítot-
ták azokat az ismereteket, melyekre annyira áhítoztak. A német nyelvi elõ-
készítõ szakkör is kedvelt elfoglaltsága a gyerekeknek. Szívesen kapcsolód-
nak be a mûvészeti oktatásba, és nagy élményt jelent számukra a választha-
tó táncfoglalkozás. Jó, hogy a tananyagon túl a különbözõ mûvészeti terüle-
teken is kipróbálhatják magukat. Ennek eredményeként több tanítványunk
nyert felvételt mûvészeti középiskolába. Tanulóinknak lehetõségük van meg-
mutatni tehetségüket a községi ünnepélyeken is.

Minden nap, minden óra mindig tartogat valami újat, izgalmasat, igazi
kihívást a gyerekek számára. Öröm látni a csillogó szemeket, az elgondolko-
dó gyermekarcokat, mikor egy-egy szöveges feladaton törik a buksijukat.
Büszkén hallgatjuk, milyen szépen olvasnak rövid meséket, s bizony már a
betûket sem olyan nehéz a vonalak közé beszorítani, mint az elsõ hónapok-
ban. Csoda látni a fejlõdésüket és azt a hatalmas akaraterõt, amivel sok
nehézséget sikerül leküzdeniük.

Persze nem feledkezhetünk meg a szülõk odaadó támogatásáról sem,
mellyel gyermekük útját egyengetik, segítik. A szülõkkel való jó kapcsola-
tunk, együttmûködésünk csak fokozza kis tanulóink jó teljesítményét, har-
monikus személyiségfejlõdését.

Az 1. a és az 1. b osztály nevében lejegyezte: Goór Brigitta, Láng
Éva és Odlerné Takács Zsuzsanna tanító nénik.



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

F E L H Í V Á S
A parlagfû-mentes környezet kialakítása érdekében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
Környe község Önkormányzata a belterületi közterületeken folya-
matosan végzi a egészségkárosító növények irtását.
A program csak lakossági együttmûködéssel valósulhat meg, ezért
ezúton is kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a tulajdonukba
lévõ telket, szántókat, kerteket, és lakhelyük környéki közterüle-
teket mentesítsék az allergiás megbetegedést okozó növénytõl.
A parlagfû az allergiás megbetegedések fõ okozója, amelynek a
legintenzívebb növekedési idõszaka a július.
Irtása a tulajdonosoknak, bérlõknek kötelezõ, ennek teljesítését a

Polgármesteri Hivatal munka-
társai ellenõrzik. Amennyiben a
terület ellenõrzésekor gyomnö-
vénnyel fertõzött területet ta-
lálnak, az ingatlan tulajdonosát
növényvédelmi bírsággal sújtja.
Környe Község Önkormányzat
jegyzõje, aki a növényvédelmi
igazgatást ellátja.
Környe, 2007. március 6.

Beke László sk.
Polgármester

Pályázati lehetõség
Környe Község Önkormányzata 2007. évben

különbözõ, a községben elvégzendõ munkákat
pályáztatás útján kívánja megvalósítani.

Kérjük, hogy aki érdeklõdést tanúsít
a pályázatokkal kapcsolatban, kísérje figyelemmel a

Közösségi Televízió képújság adását,
illetve tekintse meg a www.kornye.hu honlapot.

Kedves olvasók!
Áprilisban nem csak a lányok egészségérõl kell gondoskodnunk locsolás

formájában, hanem a Földünkrõl is. Idén április 21-én egy falutakarítási
napot tartunk, mely során megtisztítjuk községünk útjait, utcáit a tél során
felgyülemlett szeméttõl. Kérek minden jóérzésû környei lakost, akinek szá-
mít a környezete, jöjjön el április 21-én reggel 8 órára a Polgármesteri Hiva-
talhoz. Számítok kisgyermekes családok részvételére is, mivel egy ilyen akció
során nagyon jó példát nyújthatunk gyermekeink számára. Hiszen nincs is
fontosabb példakép a gyerek számára, mint saját édesanyja, édesapja. Így
ez az alkalom sokkal több lehetne, mint egy egyszerû takarítás. Biztos va-
gyok benne, hogy mindannyiunknak az a szemlélete is megváltozna, amely
környezetünkhöz kötõdik. A takarítási napot, a környei tó partján fejezzük
be, ahol finom bográcsos ebéd várja a fáradt, de munkájuk eredményével
elégedett résztvevõket!

Kérem vegyenek részt rendezvényünkön, hogy falunk méltóképp ünne-
pelhesse 2007-ben a Föld-napját!

Beke László
Polármester

Recept
E havi receptünk kicsit munkaigényes, de annál mu-
tatósabb és finomabb! Igazi ünnepi süti. A húsvéti lo-
csolóknak kedveskedhetünk vele.

ÁRVÁCSKA
Hozzávalók:
12 db tojás, 12 ek. cukor, 1-1 csomag csoki, vanília, puncs
és grízpuding. 1 rama margarin, 20 dkg. porcukor, fél l. tej,
1 tortabevonó
A sütemény két rúd õzgerincformában sült sütibõl (rózsa-
szín puncs pudingos és sárga vaníliás pudingos) és egy
barna sima lapként megsütött sütibõl készül, ezeket állít-
juk a végén össze.
Elkészítése:
3 tojás sárgáját 3 ek. cukorral kikeverünk, hozzáadjuk a
vaníliás pudingot, majd a felvert tojásfehérjét, õzgerinc for-
mában megsütjük. Hasonlóan készítjük el külön a puncs
pudinggal is a sütit. Lap: 6 tojás sárgáját kikeverünk a
6 kanál cukorral, hozzáadjuk a csokoládés pudingot és a
6 tojás felvert habját, sütõlemezen megsütjük. Krém: A grí-
zes pudingot megfõzzük, ha kihûlt a cukorral és a marga-
rinnal kikeverjük.
Összeállítása:
Hosszanti irányban kettévágjuk az õzgerinc formában sült
sütit, egy sárgát és egy rózsaszínt összeragasztunk a krém-
mel, majd a közepén újra összeragasztjuk, hogy egy hen-
gerformát kapjunk.
A megmaradt krémet a csokoládés piskótalapra kenjük,
ráhelyezzük az összeragasztott színes tésztát és feltekerjük
a piskótalapot. Fél órára hûtõszekrénybe tesszük, majd le-
öntjük csokimázzal. Amikor szeleteljük a sok színtõl való-
ban az árvácska virágjára emlékeztet.

Jó étvágyat hozzá!

VÉRADÁS
2007. április 5-én
12.30- 17.30-ig

véradás lesz környén a faluházban.

Kérünk minden
jóérzésû embert,
aki teheti vegyen
részt a véradáson

segítsünk,
hogy másokon
segíthessenek!



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: 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:

Februárban községünk lakói közül minden
50-70 éves korú állampolgár megkapta a
tájékoztatást a háziorvosától vastagbélrák
szûrõvizsgálatra. A vizsgálat fájdalommen-
tes, megfelelõ számú székletmintából álla-
pítják meg az esetleges rendellenességeket.
A szûrõvizsgálat ingyenes. Idõpont egyezte-
tés céljából mindkét körzetben az ismert ve-
zetékes telefonszámokon kaphatnak felvilá-
gosítást. A vizsgálatban való közremûködést
dr. Árendás József és dr. Köpe Adorján vál-
lalta fel. A székletmintákat laboratóriumba
küldik és ott vizsgálják.

A vizsgálat célja, hogy felderítse a vastag-
bélben megbúvó, de tüneteket, panaszokat
még nem okozó rendellenességeket, amely-
bõl a késõbbiekben esetleg vastagbélrák ala-
kulhat ki. Ez a fajta daganat Magyarorszá-
gon is az egyik leggyakoribb rosszindulatú
daganat, melyet még a tünetek megjelené-
se elõtt felismerve hatékonyan tudnak gyó-
gyítani.

Minden meghívott a saját érdekében ve-
gye igénybe ezt a lehetõséget! Magunknak
és a családunknak tartozunk ennyivel.

HASZNOS INFORMÁCIÓK



Polgármesteri Hivatal

Telefonszám: 573-100
Polgármester: 573-105
Jegyzõ: 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 Közös-
ségi 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

• Kedvenc-Centrum
Állatorvosi Rendelõ és Kisállatszaküzlet
(A volt politechnika kert helyén, a folyó-
partnál)
Nyitva tartás: Hétfõtõl-Péntekig

15-18,30-ig
Kedd-Csütörtök-Szombat:
 9-11-ig

Telefon: 06-20/911-44-94
Dr. Partali Csilla

*  *  *

A MÁV ZRt. Tájékoztatja a méhészeket,
állattartókat, hogy a vágányhálózatán

április 2-án és 27-én vegyszeres gyomir-
tást végez. A kezelt területen legeltetni, ill.

onnan származó takarmánnyal
14 napon belül etetni tilos!

2007-es zöld OTTÓ matrica
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy április 5-én csütörtökön mindenki tegye ki az utcára

az új szögletes hulladéktároló edényeit. Ezen a napon lesz pótolva a zöld matrica
mindazoknak, akik esetleg felragasztották a régire, vagy elkallódott

idõközben.
A matricák pótlására a késõbbiekben már nem lesz lehetõség, ezért ha
esetlegesen üres is a kuka, de nincs meg a matrica akkor is tegyék ki.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy április 12-tõl csak a
szögletes kukák tartalmát szállítja el az OTTÓ Rt.


