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Már évek óta nem volt szilveszteri mulatság a Faluházban. Novemberben Süliné Erzsike képviselő-
asszonnyal elterveztük, megpróbáljuk megszervezni és lehetőséget adni arra, hogy a Faluházban 
búcsúztassuk a 2007-es évet.

Megvallom őszintén, egy kicsit aggódtam a létszám miatt mivel nagyon kevesen jelentkeztek a részvételi díj 
elővételi lehetőségre. Azonban Szilveszter napjára kisebb-nagyobb társaságok jelentkeztek és bátran állítha-
tom, hogy ha nem is nagy létszámmal, de vidám, jó hangulatban búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az új 
esztendőt. Mindehhez hajnali négy óráig Mágel Balázs tatai fiatalember szolgáltatta a zenét.

Akik résztvevői voltak a mulatságnak és valóban jól érezték magukat, kérem meséljenek róla ismerőseiknek, 
barátaiknak és akkor talán még nagyobb lesz az érdeklődés az idei évben is megszervezésre kerülő szilveszteri 
mulatságra.

Ezúton kívánok minden olvasónak békés, boldog 
új évet és mindenek előtt jó egészséget!

Eisenbartné Elvira

2008. január  
2. évf. 1. szám

Társasjáték
Szép volt az ünnepekre kivilágított falunk. Bensősé-
ges és talán egy kicsit mesebeli is. 

Szinte mindenki megmozdult, fiatal, gyerek, pedagógus, 
vállalkozó, az önkormányzat, hogy méltó lehessen a leg-
szentebb ünnephez, a karácsonyhoz községünk. 

A vandalizmus ebben az évben sem kerülte a fények-
kel feldíszített utcáinkat. A tóparti sétányon a tavalyihoz 
hasonlóan kitépkedték a kandeláberekből a vezetékeket, 
tönkretéve a világítást, a Faluház előtt a karácsonyfáról 
leszedtek egy egész égősort, hogy aztán odébb feldob-
hassák egy oszlop tetejére. Az ünnep üzenete a szeretetről, 
arról hogy értékeljük a szépet, mások áldozatos igyeke-
zetét, egyszer talán eljut azokhoz is, akik sportot űznek 
abból, hogy rombolják, vandál módon értelmetlenül 
tönkretegyék mások munkáját.

Mert ugyan mi a magyarázata annak az értelmetlen 
társasjátéknak, aminek a részese a  Faluház előtt felállított 

adventi koszorú volt? Szerényen, de mégis a tekinteteket 
odavonzva bújt meg a koszorú a hatalmas fenyő árnyé-
kában, rajta a 4 gyertyát szimbolizáló égővel.

Nos valakinek szinte örömet okozott, hogy naponta 
csavart le egy égőt a koszorúról. Aztán a hivatal dolgozói 
pótolták, de nem telt bele l-2 nap és kezdhették elölről, 
mint a Székely népballadában, „amit reggel raktak, estére 
leomlott”. Amolyan csiki-csuki társasjáték módjára.

Valószínű, hogy a csintalan felnőtt, vagy gyerek nem az 
otthoni kislámpájába szerette volna a pár száz forintos 
égőt pótolni. Egyszerűen jó buli volt. Olthatatlan vágyat 
érzett elmenve a koszorú mellett, zsebre dugni, vagy a 
közeli kukába behajítani az égőt. Ki érti ezt?

Azért bízzunk benne, hogy fejlődünk és eljutunk egyszer 
odáig, hogy gyerek, felnőtt egyaránt tiszteli a másik embert, 
annak munkáját, igyekezetét, a közösségi értékeket!

Molnár Kálmánné Varga Katalin



Karácsonyi „szöszmötölő” a Faluházban
2007. december 15-én már nyolcadik alkalommal szerveztük meg a karácsonyi szöszmötölőt. 

Évről évre egyre több az érdeklődő, aminek nagyon örülök. Ez alkalommal nyolc féle tevékenység között válogathattak 
a résztvevők, jó volt látni, hogy milyen komolyan elmélyülten készítik az apró ajándékokat, meglepetéseket gyerekek, 
felnőttek, szülők egyaránt. Természetesen minden asztalnál volt segítség, hiszen az óvónénik segítettek. Azt gondolom 
a szülők, felnőttek legalább annyira élvezték ezt a programot mint a gyerekek. Egy szülő felajánlásának köszönhe-
tően finom gyümölcsteával kínáltunk minden résztvevőt. Vidám hangulatban telt el ez a délután is és talán egy kicsit 
mi is hozzájárulhattunk a szent este 
meghitt pillanatához, hiszen biztosan 
felelevenedett a karácsonyi ajándék 
készítés vidám hangulata. 

Ezúton szeretném megköszönni 
az ÓVÓNÉNIKnek és Windné Éva 
néninek a  segítségét hiszen az ő 
közreműködésük nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a rendezvény.

Eisenbartné Elvira
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Újabb értékkel gyarapszik községünk
 Sok évvel ezelőtt merült fel a Német Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaiban az ötlet, hogy az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, Alkotmány u. 78. sz. 
alatti parasztházból alakítsanak ki tájházat és kö-
zösségi házat. 

Akkor Fatuska János főmuzeológus adott szakvéle-
ményt a helyreállítást illetően. Véleménye szerint már a 
megyében, sőt országosan is kevés a keresztcsűrös lakó 
együttes. Tehát igazi érték ez a ház, amely a dunántúli 
németség jellegzetes építkezési szokása volt. Az egyik ol-
dalon található a szoba, konyha, szoba osztású lakóház, 
vele egy födél alatt van a padlásfeljáró, a pincelejáró, 
tovább pedig szín és istálló. Jellemző volt az akkori, XVIII. 
századi építkezésekre a telek jobboldalán elhelyezkedő 
kicsi épület, a nyári konyha, amit sokszor az idősebb ge-
neráció vett birtokba, a lakóépületet átadva a fiataloknak, 
akik tovább vitték a gazdaságot. 

Környe Község Önkormányzata a Közkincs pályázaton 
kamattámogatást nyert, így teremtve meg az anyagi fede-
zetét annak, hogy a falu központjában létrejöhessen egy 
közösségi ház, amely otthont adhat a civil szervezeteknek, 
illetve minden olyan csoportnak, mely megfelelő helyet 
keres programjai megvalósításához. Ennek az épületnek 

az első, felújított részében kap helyet a tájház, mely kö-
zségünk múltját hivatott bemutatni. 

Remélhetőleg rövidesen, a tavasz beálltával, vagy a nyár 
elején teljes szépségében szolgálhat majd egy állandó, 
régi időkről szóló helytörténeti kiállítást az első két szoba 
és a konyha. A szépen helyreállított boltíves pince is őrzi 
majd az őseink szokásait, a borászathoz kapcsolódó 
tárgyi emlékeket. A kiállítandó eszközök, ruhák, bútorok 
egy része már összegyűjtésre került. A további gyűjtés 
folyamatban van, várják az értékes régi tárgyakat, kerti, 
mezőgazdasági eszközöket, melyek jellemzőek voltak 
évszázadok alatt a környei lakosokra.

 Az épület hátsó felében került kialakításra a vizes blokk, 
egy hatalmas közösségi helység és félig fedett terasz, ami 
alkalmas lehet rendezvények, baráti közösségi összejöve-
telek, megtartására, vendégek fogadására. Minden olyan 
programra, melyhez a  kulturált környezet adott lesz a 
helyi lakosoknak, gyerekeknek, időseknek egyaránt, hogy 
tartalmasan, hasznosan tölthessék el szabadidejüket.

 Az udvaron lévő nyári konyha még felújítás előtt áll. 
A Tájház és Közösségi Ház megálmodói kérik a lakók 
összefogását, segítségét a kisház felújításának megvaló-
sításához, hogy azzal együtt  falunk büszkesége lehessen 
ez az ősi emlékeket őrző épületegyüttes.

 Szöveg és kép: Molnár Kálmánné Varga Katalin



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

A 2007. december hónap a karácsonyi készülődés 
jegyében telt el az óvodában. Ez az ünnep nagyon 
tág lehetőségeket nyújt nevelési feladataink meg-
valósításához. Ilyenkor előtérbe kerül a család, 
a különböző emberi kapcsolatok és természetesen 
a legszebb emberi érzés, szeretet. 

A tevékenységeket a karácsonyi ünnepkörhöz tervezték 
az óvodapedagógusok, így kellően felkészítették az óvo-
dásainkat erre az ünnepre.

Minden évben karácsony előtt közösen elmegyünk a 
római katolikus templomba, ahol a környezet meghittebbé 
teszi az ünnepet. Így történt ez 2007. december 20-án is. 
Nagyon sok szülő is eljött velünk, megnéztük két csoport 
betlehemes játékát, együtt énekeltünk karácsonyi dalokat 
orgona kísérettel. A gyermekek számára szép élményt 
jelentett, hiszen sokat beszélgettek erről az eseményről.

Az óvodai ünnepet is igyekeztünk bensőségessé tenni. 
Minden csoportban karácsonyfát állítottunk, amelyet 
már az ünnep reggelétől megcsodálhattak a gyerekek. 
Nagyon sok ajándék került az idén a fák alá, melyet 
használóik azonnal birtokba is vettek. 
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Köszönet a támogatóknak
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Még az elmúlt év nyarán fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy a 
temető járdáit járhatóbbá kellene 
tenni. 

A Támasz Temetkezési Bt. felhívást 
intézett Önök felé, melyet a Polgár-
mester úr és a Környei Hírhozó tá-
mogatásával újságunkban örömmel 
adtunk közzé.

Időközben már többször olvas-
hattak róla,  hogy hol tartanak a 
munkálatok. Mindazok, akik kijár-
nak szeretteik sírjaihoz a temetőbe, 
megnyugvással tapasztalhatták, hogy 
adományaik jó célt szolgáltak, szinte 
teljesen elkészült a járda térkő burko-
lata. Pár méter kimaradt még, mely-
nek befejezését ez évre tervezik. Teljes 
szépségét akkor nyerné el persze, ha 
a felső járda és az iskola oldalán lévő 
kerítés melletti útszakasz is hasonlóan 
térkövezve lenne, de ez majd a követ-
kező évek feladata lesz.

Köszönet minden támogatónak, 
akik adományaikkal hozzájárultak 
egy kulturáltabb, méltóbb környe-
zet kialakításához, a szervezőknek, 
akik idejüket feláldozva gyűjtötték 
a pénzt.

Öröm az is, hogy nem csak köz-
ségünkben élők adományoztak, 
hanem a környező településekről, 
Budapestről, sőt még Svájcból is, akik 
elszármaztak a falunkból, de szüleik, 
hozzátartozóik ebben a temetőben 
nyugszanak.

A listával, melyben feltüntettük az 
adományozókat, szándékosan nem 
írtunk összeget, hiszen 500 forinttól 
20 ezer forintig terjedtek a felajánlott 
összegek. De volt aki az elsők között 
80 ezer forintot áldozott, és talán 
ebből az összegből tudott elindulni 
akkor  a munka.

Nem az összeg nagysága számított, 
hanem a szándék, az hogy átérezték, 
hogy jó ügyért adakoznak. 

A munkálatok folytatódnak a Re-
formátus temetőben, hogy ott is 
méltó környezetben pihenhessenek 
elhunyt hozzátartozóink. Aki teheti, 
kérjük támogassa továbbra is ezt a 
nemes célt.

Az adományozók névsora hosszú. 
Szíves elnézésüket kérjük, ha vélet-
lenül valaki kimaradt, vagy elírtuk a 
nevét. Természetesen észrevételeiket 
a következő számban helyesbítjük. 

Környe Község Önkormányzata
Hozák Lajos 
Támasz Temetkezési Bt.
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Környe Beton
Tompos József kőműves vállalkozó
Karkó Attila Sirköves vállalkozó Tata
Prekob György Építőanyag kereskedő
Andor János
Baknák József
Bánáti Istvánné
Barta Sándorné
Becker Ottné
Bella Sándorné
Bernhardt Tivadar
Bogár Ferencné
Bogár Zoltánné
Bors Jenőné
Budaházi János
Bugyik Gyuláné
Czuprik Mária
Csamangó Józsefné
Csamangó Mária
Cseh Imréné
Csizmadia János
Csóti Dezsőné
Dein András
Dénes Istvánné
Dörner István
Dr. Perneczky Iván
Dreschler József Tata
Drexler Erzsébet
Drexler János
Drexler József
Drexler Józsefné
Drexler Sándor
Dusa Andrásné
Eck Istvánné
Eck József
Eck Józsefné
Edit Virgábolt
Eichard Tihamér
Encz Jánosné
Erl András
Erl Andrásné
Erl Péter
Fábián Józsefné
Fegyveres Jánosné
Ferge Jánosné
Fikner Györgyné
Forisek Györgyné
Forisek Károlyné
Friedrich Gyula
Futó Család
Galántai Sándor és családja
Geiszt Ferencné
Gőgh Lászlóék
Haász Valéria
Hadnagy József
Haffner Andrásné
Hakk Lajosné
Hartmann András
Hartmann József
Hartmann Mátyásné
Hataier Géza

Hataier János
Hataier Jánosné
Hoffart Ferencné
Hoffart István
Holicska Tamásné
Horn József
Horthy Istvánné
Horváth Mihályné
Horváth Miklós
id.Geiszt Ferenc
ifj.Bogár Ferenc
Jordán Attila
Juhász Imréné
Kállai Márta
Kalmár Sándor
Kerper Ferenc
Kincs Ferencné
Kiss András
Kiss Antalné 
Klausz József
Kolozsvári Andrásné
Kovács Györgyné
Kőhalmi és fia
Kubicza Józsefné
Kucsera Csaba
Kurucz Imréné
Lengyel László
Lenti Lívia
Linczmaier András
Linczmaier Jánosné
Majoros Jánosné
Manczal Vilmosné
Márton Márton
Masa Károlyné
Maszkály család
Menoni Imréné
Mészáros Pál
Mike Ferenc
Molnár Kálmán 
Molnár Kálmánné Varga Katalin
Molnár Lászlóné
Molnár Mihályné
Nagy István
Nagy József
Németh Imre
Németh Józsefné
Neuberger István
Nyikes Jánosné
Nyilas Ferenc
Nyilas Géza
Oroszné Simon Mária
Pachl Sándor
Pácz Józsefné
Pammer Lajosné
Pammer Nándor
Pankotai Mihályné
Papics György
Paragi Andrásné
Patassy Pálné
Pénzes Anna
Pitich Sándor
Pócza Mihály
Pogács György
Posztoczky Károlyné
Prekob Dezső

Pula Tibor
Rácz Ferencné
Rácz János
Rácz József és családja
Rácz Mátyás
Rajcsány Györgyné
Rehoreg Ernő
Reichnah Nándorné
Reinach Ferenc
Schlégl Mihály
Schlepp Jánosné
Schmidt Andrásné
Schwarcz László
Sili és Tatai család
Sill László
Simon Béla
Simon Ferencné
Simon Imréné
Somogyi Györgyné
Süli Lászlóék
Süli Vilmosné
Szabó Zsoltné
Szántó Györgyné
Szanyi Ferenc 
Szigetiné Varga Ani 
Szilbereki István
Szilbereki Jánsoné
Szilbereki Józsfné
Szing Antal
Tóth Béla
Tóth Ferencné
Tóth István
Tóth József
Tőberling Imre
Tölgyesi Mária
Tufár Papp Sándorné
Turnó Józsefné
Ujbányai Zoltánné
Vadász Jánosné
Vadkerti Zoltán
Vanya Zsuzsa
Varga Gyula
Varga János
Varga János
Varga József
Varga Józsefné
Vas Ferencné
Végh Andrásné
Vida Lajosné
Wéber Ádám
Wéber Ferencné
Wind Károly
Wiszt Attila
Wiszt Györgyné
Wiszt Márta
Wittmann Antal
Wittmann Ferencné
Wittmann István
Wittmann Józsfené
Wittmer Antal
Zajácz Gyula
Zajácz Józsfené
Zlatics Imre
Zombai Istvánné



Intézményünk művészeti tagozatán befejeződött a 2007. évi minősítési eljárás.

Lendvainé Szeberényi Annamária minősítési csoportvezető a következő értékelést készítette 
művészeti ágaink szakmai munkájáról: „Az iskola nagyon értékes művészet-pedagógiai 
munkát végez. Az iskola vezetése és tanárai tiszteletre méltó elhivatottsággal igyekeznek a 
rájuk bízott gyerekekben felkelteni az érdeklődést az igazi, értékes művészetek iránt. Az in-
tézmény különös gondot fordít arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is aktívan részt vegyenek a közösség 
munkájában, mert jól tudja, hogy másképp néz a világra az a felnőtt, aki nyitott és fogékony a művészi előadá-
sokra, alkotásokra. A helyszíni szemle alatt látogatott órákon a tanárok a tanulók érdeklődését végig ébren tudták 
tartani, pedagógiai munkájukat igényesség jellemezte. Az egyéni különbségeket figyelembe vették, a differenciált 
fejlesztéseket nagyszerűen alkalmazták. A szakmai munka kiváló volt, a tanárok az elméleti ismeretekre építették 
fel a gyerekek gyakorlati tudását.  Az órák rendezett, szép, tiszta és a művészetoktatás hangulatát tükröző tanter-
mekben folytak, amelyeknek nagyon jó a felszereltségük. Az iskola egész területén egyre-másra köszöntek ránk 
a gyerekek kezeinek munkái. Az intézmény tanügy-igazgatási dokumentumai is példamutatóan rendben voltak. 
Mindezek alapján a Minősítő Testülettől a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény elnyerte a KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY címet zeneművészeti, 
táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint bábművészeti ágban.”

Nagyon örülünk az elért eredménynek, továbbra is magas színvonalon szeretnénk folytatni a gyerekek művé-
szi nevelését, oktatását. Az ehhez nyújtott fenntartói és szülői segítséget köszönjük, és bízunk a további sikeres 
együttműködésben.

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet 
igazgató

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény hírei
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Karácsonyi műsorunk
Az egész úgy kezdődött, hogy csak beszélgettünk róla. Aztán egy hónap múlva végre megkaptuk a szövegeket. 
Meglepődtem, mert csak kevés szöveget kaptam, néhány mondatot. Nem volt nehéz megtanulni a szerepet, de 
ahhoz, hogy jól sikerüljön az előadás, sokat kellett próbálnunk, szinte minden nap. Sokszor újra kellett venni a 
jeleneteket, mert időnként sokáig tartott megérteni, mit is kell csinálnunk. Azért ez nem volt olyan rossz, hiszen 
jobban élveztük, mint a tanulást. A sok unalmas ismétlés és fáradtság meghozta gyümölcsét. Elérkezett a fel-
lépés napja! Nagyon izgultunk, mert az iskola összes diákja előtt szerepeltünk, később pedig idős néniknek, 
bácsiknak és szüleinknek adtuk elő a műsort.
Remélem, mindenkinek tetszett a kis gyufaárus lány gyönyörű és egyben szomorú története.

        Krupánszky Gergely 
4. b osztályos tanuló

Időpontok:

2008. január 25. 
Félévi értesítő a tanulók tanulmányi eredményéről

2008. január 29. 
Félévi szülői értekezlet

2008. február 9. 
A gyerekek farsangi bálja

2008. február 11. 
A továbbtanulási lapok leadása az osztályfőnököknek
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06-20-9-421-679
II-es számú orvosi rendelõ
Szent Rókus orvosi rendelõ 
Dr. Árendás József: 473-093;  
06-20-9-424-520
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 bej-
elentkezés, 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, il-
letve 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
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!

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

• Posta telefonszáma: 470-784

Nyitva tartása: 8.00-16.00 óráig 
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig 
Ebédidõ: 12.00-12.30 óráig

• Takarékszövetkezet

Telefonszáma: 573-200 
Nyitva tartása: Hétfõn: 8.00-17.00-ig 
Kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.30-ig 
Pénteken: 8.00-13.30 óráig

• Könyvtár nyitva tartása:  
Hétfõn és pénteken 16.30-tól–17.30-ig

• Utcai csõtörés: 513-811

• Gázömlés: 06 (80) 440-141

• MÁV menetrend: (40) 494-949

• VOLÁN: 513-620

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

• A lakossági áramhiba bejelentést:

06 (40) 330-330-as kék szám

• A kábelrendszer hibájának bejelentése 
a 1231-es kék számon
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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

Fecskendőgyár épül 
környei közigazgatási 

területen
Január 17-én került aláírásra az a megállapodás, 
mely rögzítette, hogy a tatabányai Ipari parkban, 
de Környe község közigazgatási területén az ame-
rikai BD Medical fecskendőgyár építését kezdi meg 
ez év nyarán.

Az 1897-ben alapított vállalat székhelye az USA-ban, 
a New Jersey állambeli Franklin Lakes-ben található. 
Ügyfélkörét egészségügyi intézmények, élettudományi 
kutatóintézetek, klinikai laboratóriumok, valamint kü-
lönféle ágazati és lakossági felhasználók alkotják.

Jelenleg 5 üzemben gyárt előretölthető fecskendőket: 
az Egyesült Államokban, Franciaországban, Japánban, 
Mexikóban és az Egyesült Királyságban. Az új üzem a 
Tatabánya-Környe Ipari Parkban épül fel.  Terveik sze-
rint a következő 6 év során mintegy 500 munkahelyet 
fog teremteni.

A Faluházban megtartott lakossági fórumon korrekt 
tájékoztatást adtak terveikről, válaszoltak a felmerült 
kérdésekre.

MKVK

Apró információk
Felhívjuk mindazon 70 éven felüli környei 

lakos figyelmét, akik a karácsonyi 
ajándékként adományozott 

vásárlási utalványaikat még nem 
vették át, január 31-ig hozzájuthatnak 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában, 

pénztári órák alatt.

*  *  *
Dr. Köpe Adorján tájékoztatja 

Tisztelt Betegeit, hogy 
2008. február 7-én és 8-án

továbbképzés miatt nem rendel körzetében. 
A helyettesítést Dr. Árendás József látja el.

*  *  *
2008. január 26-án Várgesztesen 
rendezik meg a megyei sváb bált.

Zenét a tarjáni 
Schneider zenekar szolgáltatja.
Belépőjegy 4 000 forint, mely 
elővételben megvásárolható 

a 473-547-es és a 06-20-433-5392-es 
telefonon.
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Azért vannak 
a jó barátok…

Csöngött a telefonom. Régi jó barátnőm hívott 
és közölt egy időpontot, hogy tegyem magam 
szabaddá, bejelentett mammográfiai vizsgálatra. 
Hálás voltam neki, jólesett, hogy figyelmeztetett 
és gondolt rám.

Igyekszem ugyan a lehetséges szűrővizsgálatokat 
nem elhanyagolni, mert tartozom ennyivel magamnak 
és a szeretteimnek is, de az ember hajlamos a haloga-
tásra, pedig évente egyszer el kell menni.

Tegyék ezt Önök is lányok, asszonyok! A Tatai Em-
lőcentrumban udvarias, szakmailag kiváló ellátással 
várják a szűrésre a hölgyeket. Nem kell mást tenni, csak 
az 586-165-ös telefonszámon időpontot kérni. 

A háziorvostól szükséges egy 3 hétnél nem régebbi 
beutaló a Tatai Emlőcentrumnak címezve. A helyszí-
nen 300 forint vizitdíjat kell fizeti. A vizsgálat fájda-
lommentes, egy emlőröntgenből és egy ultrahangos 
vizsgálatból áll.

Gondoljanak önmagukra, barátnőikre, család-
tagjaikra és menjenek el a szűrővizsgálatra!

MKVK

RECEPT – Sajtos tekercs
Szükséges hozzávalók a tésztához:

20 dkg margarin • 1 tojás •1 pohár tejföl 
1 kiskanál sütőpor • kb. 20 evőkanál liszt • só ízlés szerint

A fenti hozzávalókat összegyúrjuk és három gombócot 
formázunk belőlük.

Töltelék:
20 dkg trappista sajt reszelve • 20 dkg szendvicsvaj, vagy 

ráma margarin • ízlés szerint pirospaprika

Összeállítása
A sajtot a margarinnal (ízlés szerint a pirospaprikával) jól 

kikeverjük. A gombóccá formált tésztát kisodorjuk, 
megkenjük a sajtos masszával. Beiglihez hasonlóan 

feltekerjük, és rövid időre a fagyasztóba tesszük. Majd 
kb. fél cm-es szeletekre felvágjuk és sütőlapra helyezzük. 

Szép aranysárgára sütjük.

Bár kissé zsíros, de kitűnő kísérője a jó boroknak!

Jó étvágyat hozzá!


