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Lelkesedés – fásultság

Avagy, ki mit tesz szûkebb hazájában,
a szebb, élhetõbb életért

Érdekes kettõség van az emberben, ha
a falu közösségi életét szeretné boncol-
gatni.

Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy min-
denki fásult, nem törõdik még a szomszédjával
sem, nincs ideje közösségi „életet élni” rendezvé-
nyekre eljárni, (sok esetben azoknak sem akik-
nek illene ott lenni egy-egy rendezvényen), hogy be-
lefásulunk az életbe, a rohanásba, a hajszába. Aztán
eljut egy olyan kezdeményezés híre az emberhez, ami
egy csapásra megváltoztatja a véleményét.

Különösen jólesõ érzés, amikor azt  tapasztaljuk,
hogy a fiatalokban van meg ez a lendület, hogy
vannak jó gondolataik és nagyon jó ötleteik.

Ifjabb Friedrich Gyula kezdeményezésére egy
nagyon lelkes fiatal gárda elhatározta, hogy a Mû-
velõdési Ház kihasználatlan udvarát rendbe teszik.

Nem kis munkára vállalkoztak, hiszen a terület
elég elhanyagolt volt. Különös gondot okozott a
használaton kívüli emésztõgödör eltüntetése. Szász
László helyi vállalkozó oroszlánrészt vállalt a föld-
munkákból teljesen önzetlenül, Prekob György, szin-
tén környei vállalkozó, térítésmentesen szállította
el az ott tárolt betongyûrûket, egyéb, még használ-
ható anyagot egy másik, biztonságos helyre.

A földmunkák elkészültek, most ahogy mondják
a fiatalok, beindult a „fûmag projekt”, ami annyit
jelent, hogy kihelyeztek Környe egyik vendéglátó
egységében egy gyûjtõ dobozt a fenti felirattal, és
nagyon szépen gyûlik a pénz. Ebbõl szeretnének
fûmagot vásárolni és befüvesíteni az udvart.

Községünk fiatal egyetemistája, Simon Zsanett
tanulmánytervet készített iskolai dolgozatként az
udvar majdani berendezésérõl.

Példamutató ezeknek a fiataloknak a lelkese-
dése idõs és faital elõtt. Rácáfolnak mindazokra,
akik „temetik” a ma ifjúságát. Csak cél kell, és
hegyeket tudnak megmozgatni. Megmutatják,
hogy így is lehet, és talán sikerül sok társukat
maguk mögé állítani lokálpatriotaként egy jó ügy
érdekében.

Természetesen a fent említetteken kívül sokan
kivették a részüket a munkából. Volt köztük olyan
is, aki nem is vállalta a nyilvánosságot, mondván,
nem az a fontos, hanem a végeredmény, amikor
rendezvényekre, egy-egy szalonnasütésre, vagy
csak nyáresti beszélgetésekre leülhetnek fiatalok,
idõsek egy kulturált helyen.

Talán kicsit ünneprontásként, és az optimizmus
ellentéteként azért szembe kell nézni azzal is, hogy
bizony a fenti lelkesedés csak nagyon kevesekben
él. Az elmúlt hónapban elég nagy propagandája
volt egy helyi polgárõrség létrehozásának. Sajnos
hiába volt jó az ötlet, hogy valamilyen szervezett
formában védjük értékeinket a rongálók, vandá-
lok ellen, az alakuló ülésre mindössze 3 fõ ment
el. Így marad a bosszankodás a rendbontók, van-
dálok cselekedeteire. Igaz egyáltalán nem biztos,
hogy ki lehet védeni a betöréseket, a rendbontást
azzal, ha pár ember esetleg kutyákkal rendszere-
sen sétál a községben, de ha meg sem próbáljuk
érdektelenség miatt, sosem derül ki.

Szép nyári este volt Orbán napon, ami ebben
az évben egybeesett a Pünkösdi ünnepekkel. Ha-
gyomány már községünkben, hogy az Orbán szo-
bornál a szõlõsgazdák, községünk polgárai jó ter-
mésért fohászkodva összegyûlnek, kikapcsolód-
nak, jót beszélgetnek. Ebben az évben is sokan
felsétáltak a Les-hegyre, színvonalas volt a mû-
sor, a szereplõk becsületesen felkészültek, csak egy
kicsit keserû szájízzel ballagtak haza az emberek,
mert sokan hiányolták községünk elöljáróit.

Lehetett volna sokkal szebb ez a gyönyörû má-
jusi késõ délután fent a Les-hegyen egy kötetlen
beszélgetéssel, borozgatással, pár órára elfeledve
a hétköznapok gondjait községünk lakóinak és
közéleti embereinek egyaránt.

Lelkesedés, fásultság? Két ellentétes szó, de
azért inkább az elõbbi, mert idõnk arra van, ami-
re – vagy akire –  idõt  a k a r u n k szakítani!

Molnár Kálmánné Varga Katalin

E havi mottónkkal szeretettel
köszöntjük községünk
ballagó 8-os diákjait.

További életükhöz kívánunk jó
egészséget, sikereket, szerencsét.

Ady Endre

ÜZENET EGYKORI ISKOLÁMBA

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellû örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hõs férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

Hõs harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlõk lengeteg szivét.

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erõt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elõtt.

Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.



Beiratkozás a mûvészeti iskolába
Hetedik tanévét kezdi meg községünkben mûködõ mûvésze-
ti iskolánk, melyben 5 tanszakon tanulhatnak a mûvészetek
iránt érdeklõdõk 5-20 éves korig. A képzésért a mindenkori
jogszabályoknak megfelelõ térítési díjat kell fizetni, a növen-
dékek bizonyítványt kapnak tanulmányaikról.

Néhány szó a választható tanszakokról:
• Báb tanszak: 2. osztályos kortól várjuk az érdeklõdõket.

Heti kötelezõ óraszám: 4 óra.
• Grafika tanszak: 3. osztálytól ajánlott. Heti kötelezõ óraszám: 4 óra.
• Színjáték tanszakra 1. osztályos kortól lehet jelentkezni.

Heti kötelezõ óraszám 4 óra.
• Néptánc tanszakon már óvodásaink is vannak.

Heti kötelezõ óraszáma: ovisoknál 2 óra, a többieknek 4 óra.
• Zenén ütõs, fa- és rézfúvós, zongora, illetve gordonka tanszakon

lehet tanulni.
1. osztálytól csak szolfézst tartunk, 2. osztálytól lehet csak hangszert tanulni,
de kötelezõ tárgyként megmarad a szolfézs.

A 2007-2008-as tanévre a következõ idõpontokban lehet beiratkozni az
iskola gazdasági irodájában:

• 2007. június 12. kedd 12-16 óráig
• 2007. június 13. szerda 12-16 óráig
• 2007. június 21. csütörtök 15-19 óráig.

Azon tanulóknál, akik a 2005/2006., 2006/2007. tanévben kAzon tanulóknál, akik a 2005/2006., 2006/2007. tanévben kAzon tanulóknál, akik a 2005/2006., 2006/2007. tanévben kAzon tanulóknál, akik a 2005/2006., 2006/2007. tanévben kAzon tanulóknál, akik a 2005/2006., 2006/2007. tanévben kezdték,ezdték,ezdték,ezdték,ezdték,
illetve a 2007/2008. tanévben killetve a 2007/2008. tanévben killetve a 2007/2008. tanévben killetve a 2007/2008. tanévben killetve a 2007/2008. tanévben kezdikezdikezdikezdikezdik meg tanulmányaikat valamelyik
tanszakon, vagy tanszakot váltanak a térítési díj összege egy tanévben

– alapfokon
a) zenemûvészeti ágban 10.500 Ft
b) más mûvészeti ágban 11.800 Ft
– elõképzõben
a) zenemûvészeti ágban 5.250 Ft
b) más mûvészeti ágban 5.900 Ft

Azon tanulóknál, akik 2004 szeptemberében vagy azt megelõzõenAzon tanulóknál, akik 2004 szeptemberében vagy azt megelõzõenAzon tanulóknál, akik 2004 szeptemberében vagy azt megelõzõenAzon tanulóknál, akik 2004 szeptemberében vagy azt megelõzõenAzon tanulóknál, akik 2004 szeptemberében vagy azt megelõzõen
kkkkkezdtékezdtékezdtékezdtékezdték meg tanulmányaikat valamely tanszakon, a térítési díj összege egy
tanévben

– alapfokon
a) zenemûvészeti ágban 5.250 Ft
b) más mûvészeti ágban 2.950 Ft
– elõképzõben
a) zenemûvészeti ágban 2.625 Ft
b) más mûvészeti ágban 1.475 Ft

Szeretettel várjuk régi és új tanulóinkat!

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

Versenyeredmények 2007
A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény hagyományaihoz híven idén is meg-
rendezte kistérségi tanulmányi versenyét.

A több mint 170 gyerek tizenegy iskolát képviselt. A diákok hét tantárgy-
ból mérték össze tudásukat: magyar nyelv és irodalomból, matematikából,
számítástechnikából, rajz és vizuális kultúrából egyénileg versenyeztek a ta-
nulók, történelembõl, angol és német nyelvbõl csapatok küzdöttek a minél
jobb helyezésért. A feladatsorok megoldására 60 perc állt rendelkezésére a
versenyzõknek. Amíg a szervezõk javították a feladatokat, addig a vendége-
ket pogácsával és teával kínálták a helyiek az ebédlõben. Mindenki izgalom-
mal várta a helyezettek nevének kihirdetését és a tárgyjutalmakat.

A következõ eredmények születtek
Magyar nyelv és irodalom:
4. évfolyam: 1. Batin Viktória (Vértessomló) • 2. Barabás Dorina (Puszta-
vám) • 3. Borbás Norbert (Szárliget)
5. évfolyam:  1. Hlotyák Mátyás (Kecskéd-Kömlõd) • 2. Tóth Lilla (Bokod)
• 3. Szekeres Liza (Baj)
6. évfolyam:  1. Mosberger Evelin ( Pusztavám) • 2. Reim Szandra (Orosz-
lány-Ságvári) • 3. Fodor Réka (Oroszlány-József)
7. évfolyam:  1. Serer Zsófia (Baj) • 2. Kõmûves Lili (Oroszlány-József)
• 3. Simonics Zsófia (Oroszlány-Ságvári)
8. évfolyam:  1. Hajós Melinda (Dad) • 2. Barabás Anett (Pusztavám)
•3. Tóth Kamilla (Bokod)
Matematika:
4. évfolyam: 1. Zombó Balázs (Pusztavám) • 2. Horváth Kristóf (Tatabá-
nya-Bólyai) • 3. Buszlai Bánk (Vértessomló)
5. évfolyam : 1. Hartmann Johanna (Baj) • 2. Gerlei Máté (Dad)
• 3. Li Claudia (Tatabánya-Bólyai)
6. évfolyam:  1. Klement Örs Ferenc (Kecskéd-Kömlõd) • 2. Beckl Gábor
(Környe) •  3. András Gábor (Dad)

7. évfolyam: 1. Szmilek Rebeka (Bokod-Szákszend) • 2. Zink Martin
(Vértessomló) • 3. Bodnár Martin (Kecskéd-Kömlõd)
8. évfolyam:  1. Friedmann Levente (Környe) • 2. Pék Andrea
(Vértessomló) • 3. Csiszár Ádám (Oroszlány-József)
Számítástechnika – Excel:
1. Németh Zoltán (Kecskéd-Kömlõd) • 2. Török László (Oroszlány-József)
• 3. Csóti Vivien (Környe)
Számítástechnika – Word:
1. Kulcsár Szilvia (Oroszlány-József) • 2. Cser János (Környe)
• 3. Zsirai Bence (Kecskéd-Kömlõd)
Rajz és vizuális kultúra:
5-6- évfolyam: 1. Ballai Karina Csilla (Bokod) • 2. László Gertrúd (Bokod)
• 3. Kapás Panka (Vértessomló)
7-8. évfolyam: 1. Hamburger Márk (Baj) • 2. Tóth Petra (Tatabánya-
Bólyai) • 3. Kerepeczki Anna (Bokod)
Történelem:
1. Tatabánya-Bólyai: Éliás Máté, Makai Márton, Szekeres Gábor
2. Oroszlány-Ságvári:  Koczor Benedek, Helle Robertina,
Nagy Frigyes Márk
3. Környe: Sárosi csaba, Molnár László, Wéber Zoltán
Angol nyelv:
1. Oroszlány-Ságvári: Breitner Cintia, Berke Máté, Vida Ádám, Geszler Attila
2. Környe: Boda Dorottya, Végert Bianka, Nedermann Gergõ, Szilágyi István
3. Dad: Mag Klára, Rácz Bálint, Murcsik Tímea, Horváth Zsuzsanna
Német nyelv:
1. Környe: Nagy-Reviczky Richárd,  Schanzenbacher Dániel, Tóth Réka,
Eichhardt Réka Edit
2. Vértessomló: Geiszt Dániel, Szomolya Márk, Rohrbacher Lilla, Koller Máté
3. Kecskéd-Kömlõd: Tomayer Zsófia,  Kilencz Tünde, Czettisch Rebeka,
Somhegyi Mónika



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

Környebányai Gyermeküdülõ varázsa
Községünk büszkesége a Környebányán lévõ gyermeküdülõ. Van varázsa, a csend, a tiszta friss
levegõ, a madárcsicsergés, mind-mind alkalmas pihenésre, kikapcsolódásra, de  a természet
megismerésére is.

Sok-sok csoport adja hétrõl-hétre egymásnak a kilincset. Az elmúlt napokban a szlová-
kiai Dunamocsról az alapiskolából látogatott el 28 magyar gyermek 2. osztályostól 9.-es
diákokig Környebányára.

Kísérõ pedagógusaik Mácsodi András és Bábi Tibor.
A pedagógusok elmondták, hogy hálásak a község önkormányzatának a lehetõségért,

hiszen számukra a hegyek-dombok nagy élményt jelentenek. Érdeklõdési kör szerint és
persze érdem szerint választották ki Õket erre a jutalomútra.  A gyerekek erdei iskola formájában ismerkedtek
a környékkel, az erdõk élõvilágával. Nagy élmény volt a vitányvári, várgesztesi, környei kirándulás, ismerkedés
a környékkel. De az üdülõ kertjében eltöltött sportolás, játék, pihenés is emlékezetes marad. Mácsodi Tanár Úr
elmondta, hogy az Õ osztályából is vannak gyerekek, és elhatározták, hogy viszik a jó hírt az osztály többi

tagjának, és jövõre ismét ellátogatnak ide, mert annyira megtetszett nekik.
Igazolhatom, hogy jól érezték magukat a gyerekek, ehhez nagyban hozzájárult Szõllõsiné

Zsuzsi, aki mindent elkövetett, hogy felejthetetlen legyen ez az egy hét a számukra. Ami-
kor ott jártam éppen kiránduláshoz készülõdtek, de nem felejtették el egyenként megkö-
szönni azokat a csekély adományokat, melyeket az itt töltött idõ alatt kaptak. Szerencsés-
nek érezték magukat, hogy eljutottak Szlovákiából Környebányára a gyermeküdülõbe.

mvk

Már 16 éves múltra tekinthet vissza
Óvodánkban a Freinet szellemû ne-
velés. Ennek köszönhetõen látogatott
el az intézményünkbe május 14-én
délelõtt a Budapest Terézvárosi Ön-
kormányzat Játékvár Óvodájának
nevelõtestülete, 13 óvodapedagógus.
Helyi nevelési programjuk választott
eleme a Freinet módszer, melynek ala-
posabb megismeréséhez nyújtottak
segítséget az óvoda szakemberei.
A délelõttöt nagyon tartalmasnak ítél-
ték meg a vendégek, sok új ötlettel,
tapasztalattal térhettek haza.

Május 21-tõl 25-ig már hagyomá-
nyosan megszerveztük „gyermek hét”
programjait óvodásainknak.

A programsorozat kirándulással
kezdõdött. Két csoportunk Tatára uta-
zott, a Cseke tó partján töltöttek el
egy napot. Két csoportunk a Tardosi
Malom völgy csodálatos kiránduló
helyére látogatott el. A legkisebbek
a Környei tó festõi partján tettek egy kellemes sétát.

Kedden délelõtt mûvészeti iskola színjátszói és bá-
bosai szórakoztatták az óvodásokat. Két fagyizós na-
pot is sikerült beiktatnunk. Lincmajer Józsefné min-
den gyermeket meghívott egy fagylaltozásra.
A Gelato Italiano Logistikai Kft. jégkrémmel aján-

dékozta meg az óvodásokat. Az óvónénik még sok
színes programot szerveztek az óvoda udvarain,
majd meglepetés ajándékkal kedveskedtek az ovi-
soknak.

Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ
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Tánc világnapja Környén
Már sok éve hagyomány, hogy április 29-én a
Tánc világnapján vidám táncosok foglalják el a
Faluház színpadát.Az idei évben ezen az estén
tartotta a 99’-ben Eisenbart Elvira vezetésével
megalakult X-PLOR moderntánc együttes gála
mûsorát. Négy korosztály mutatta be legújabb
és néhány régi koreográfiáját. Nagy sikerük volt
a táncosoknak, mi sem bizonyította ezt jobban,
mint hogy minden egyes szám után a közönség
fergeteges tapssal jutalmazta a fellé-
põket. Gratulálunk minden
táncosnak, akik nagyon
várják az új tagok , min-
denkit aki táncolni
szeret és aki tagja len-
ne egy igazán jó han-
gulatú, vidám csa-
patnak.

Eisenbart Gyõzõné

Önkormányzati hírek
Öröm, ha az embernek módjában áll új dolgot vásárolni, különösen

öröm ez községünkben mindazoknak, akiknek a munkájához elenged-
hetetlen, hogy az eszközök is rendelkezésükre álljanak. Községünk az
elmúlt idõszakban vásárolt egy motoros Honda kistraktort. Ugyancsak
az elmúlt idõszakban az arra elkülönített pénzeszközbõl sikerült vásá-
rolni egy kisteherautót. Fenti két eszköz segítségével hatékonyabban
tudja az önkormányzat községünk közterületeit rendben tartani.

Az elkövetkezendõ idõben, elsõ ütemben megkezdjük a járdák felújí-
tását, mely a Beloiannisz úti szakaszon a  Hunyadi úttól a Petõfi útig tart
egyelõre. A késõbbiekben, ahogy engedi községünk pénzügyi helyzete,
sor kerül további járdafelújításra a fõutca minden kritikus szakaszán.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a meghirdetett falutakarí-
táson részt vettek. Bár nagyon kevesen, közel negyvenen jöttek el, akik
ott voltak azok lelkesen és lelkiismeretesen szépítették községünket, szed-
ték a szemetet.

Jó volt látni, hogy voltak szülõk, akik a kicsi gyerekeiket is elhozták,
jó példát mutatva a jövõ nemzedéknek. Köszönet Márton Mártonnak,
aki kora és betegsége ellenére, szintén kivette részét környezetünk rend-
betételéért

A virágültetést, szemétszedést, takarítást egy jó hangulatú virsli ebéd-
del, s kinek-kinek kedve szerint kenuzással fejeztük be.

Hétnapos futás Schirillával
a gyerekekért!

2007. június 11-e és 17-es között kerül megrendezésre a „Hétnapos
futás Schirillával a gyerekekért!” elnevezésû országos futó hét.
A futás Szombathelyrõl indul és napi 35-45 km-es teljesítéssel,
40 település érintésével Budapestig tart.
A futás célja, hogy a hosszú nyári vakáció elõtt a gyerekek meg legye-
nek mozgatva, élvezzék a mozgás örömét a sport összetartó erejét.
Minden résztvevõ emléklapot kap, mely igazolja, hogy az illetõ ezen a
futáson részt vett és erõsítette az egészségét, sportszeretetét.
Környére 2007. június 15-én, pénteken 11 óra 50 perckor
érkezik Schirilla Úr Oroszlány felõl a Környe táblához.

A találkozást ünnepélyessé teszi, hogy
az általa hozott kopjafára egy emlék-
szalagot kötnek a fiatalok, majd elkí-
sérik a községet jelzõ másik tábláig,
felnõtt, illetve rendõrségi biztosítással.
Minden érdeklõdõt, gyereket, felnõttet
szeretettel várnak ezen az emlékeze-
tes eseményen!



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: 473-267
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: hétköznap16.00
órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken
16.00 órától hétfõn reggel 8.00 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

HASZNOS INFORMÁCIÓK

IDÕSEK KLUBJA
TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Környei Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkben
szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény
mûködik a Tópart u. 8. szám alatti Idõsek
Klubjában.

A szolgáltatásainkat, melyet hétfõtõl pén-
tekig, munkanapokon nyújtunk, bárki
igénybe veheti.

Szolgáltatásaink:

1. Napközbeni (klub) ellátás:
Szórakoztató, kulturális, egészségmegõrzõ, be-
tegségmegelõzõ, és sok más érdekes, hasznos
társas idõtöltés. Étkezést, higiénés, pihenési le-
hetõséget biztosítunk.

2. Étkeztetés:
Igénylõink részére meleg ebédet biztosítunk,
melyet helyben fogyaszthatnak, ételhordóban
elvihetik, illetve kérésre házhoz szállítjuk.

3. Házi segítségnyújtás:
Igény alapján az intézmény szakemberei az
igénylõ otthonában nyújtanak segítséget, ápol-
nak, gondoznak.

Igényeiket az intézmény vezetõjénél
nyújthatják be a
473-040-es

telefonon.

Térítési díjaink:
Térítési díjaink, melyet az igénylõ, a rendszere-
sen kapott havi jövedelme nagyságától függõen
fizet meg, a következõk:

• ebéd ára: 458 Ft.
• ápolási óradíj: 345 Ft.

Az intézmény dolgozói szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt.

Forrai Péterné
 intézményvezetõ



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 min-
den hónap utolsó csütörtökjén délután
16 órától tartja testületi ülését, melyet
a Környei Közösségi Televízió élõ, egyenes
adásban közvetít. Rendkívüli esetben ez
az idõpont változhat, ebben a hónapban
június 7-én kerül sor a Képviselõ-testületi
ülésre

• 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

• 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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben
(KÖRNYE, KÖRNYEBÁNYA, IRTÁSPUSZTA,

TAGYOSPUSZTA, SZENTGYÖRGYPUSZTA) területén

L o m t a l a n í t á s t  végzünk
2007. június 7-én, csütörtökön.

Kérjük, hogy az elszállításra kerülõ anyagokat csoportosítva,
vas és fém, illetve egyéb hulladék, szíveskedjenek kirakni.

Kérjük, hogy a hulladékok kihelyezését a fenti csoportosításban
CSAK A MEGADOTT NAPONTA REGGEL 6 ÓRÁIG HELYEZZÉK KI.

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK KIRAKÁSA TILOS!!!


