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Képviselő-testületi ülés – 2008. április 24.
A javasolt napirendi pontokat a képviselők elfo-
gadták.

Elsőként a község 2007. évi közbiztonsági helyzetéről 
hallhattunk beszámolót Sümegi Zoltán r. századostól.

Elmondta, hogy a szolgálat megszervezése, a közterületi 
jelenlét folyamatos biztosítása alkalmanként, elsősorban 
a létszámhiány miatt (ami év végére 56 főre növekedett), 
nehézségeket jelentett. Községünkben az elmúlt évben 
145 bűncselekményt derítettek fel. Leggyakrabban lopás 
(47 ), betöréses lopás (20), közúti jármű ittas vezetése 
(18), csalás (14) fordult elő. Ugyanakkor felhívta figyel-
münket arra is, hogy értékeinkre jobban kell vigyáznunk 
(ne hagyjunk pénztárcát, táskát, műszaki cikkeket az autó 
utasterében, zárjuk be az ajtót, még ha csak néhány 
percre is hagyjuk őrizetlenül gépkocsinkat).

Visszatérő kérdés minden rendőrségi beszámoló alkal-
mával, hogy mikor lesz több rendőr Környe utcáin? Sajnos 
nem sok jóval biztattak bennünket, hiszen a létszámhiány 
miatt nem tudnak több rendőrt kivezényelni.

Második napirendi pontként átfogó értékelést hall-
hattunk településünk gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról. Előadó Popovicsné Erdei Ilona 
főtanácsos (gyámügyi ügyintéző) és Gáspárné Tóth Mara 
családgondozó (Oroszlányi Szoc.Szolg.). Az Önkormányzat 
olyan ellátórendszert működtet, amelynek célja a család 
támogatása a gyermek felnevelésében, veszélyeztetettsé-
gének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi 
rendszerben továbbra is a koordináló preventív feladatok 
kerülnek előtérbe.Településünkön a veszélyeztetett gye-
rekek száma 2007-ben 30 fő volt. 11 családban élnek 
veszélyeztetett kiskorúak. 44 fő részesül gyermekjóléti 
alapellátásban; a védelembe vett gyermekek száma 5. 
Gáspárné Tóth Mara családgondozó beszámolójából 
többek közt azt is megtudhattuk, hogy a tavalyi évben 
az alapellátásban gondozottak száma hasonló, míg a 
védelembe vettek száma lényegesen kevesebb az előző 
évihez képest. Utógondozott és szakellátásban nevelkedett 
gyermek nem volt az elmúlt évben.

A Német Kisebbségi Önkormányzat működéséről 
Menoniné Pillmann Teréz elnök tájékoztatott Az Önkor-
mányzat legfontosabb feladatának a képviselt német 
közösség kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak 
ápolásával, megőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint 
a kulturális autonómia megőrzésére irányuló tevékenysé-
gek tartoznak. Ezt a munkát a Környei Németek Baráti 

Körével, a Környei Német Nemzetiségi Dalkörrel közösen 
végezte. Fontos és folytatandó feladatként határozta meg 
Elnök asszony a német nyelv széleskörű oktatását óvodás- 
és iskolás korban. Ennek a tevékenységnek fontos eszköze 
lehet az iskolában létrehozandó nyelvi labor. Kiemelkedő 
szerepet vállal az Önkormányzat a nyelvtanárok szakmai 
továbbképzésében, a steffenbergi diákcsere-program 
fenntartásában. Anyagi támogatást nyújtanak a rászo-
ruló gyermekeknek, tárgyi jutalomban részesítik a nyelvi 
versenyen résztvevő tanulókat, segítséget nyújtanak az 
iskolai oktatáshoz  szükséges oktatási-módszertani anya-
gok beszerzéséhez. Ezeknek a terveknek a megvalósítása 
elsősorban az anyagi lehetőségektől függ. A falu költség-
vetéséből 550 000 Ft  áll rendelkezésükre. A feladatalapú 
költségek biztosításáról pedig csak a benyújtott pályázat 
elbírálása után lesz információ.

Ezután a Polgármesteri jelentés következett a 
lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti 
eseményekről.

Ötödik napirendi pontként a Kisfaludy M. Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009. 
tanévének előkészítéséről tartott előterjesztést dr. Nógrádiné 
Papp Erzsébet igazgatónő. Várhatóan az új tanév 300 fővel 
indul. Előzetes felmérések alapján a napközit igénybeve-
vők száma 129 fő, a tanulószobát igénylők száma 15 fő. 
A Művészeti Iskolában a négy tanszakon összesen 142 
gyermek tanul majd. 

Szemeti Ferenc bizottsági elnök előterjesztésében a 2007. 
évi költségvetési előirányzatot módosítottuk.

Megalkottuk a 2007. évi zárszámadási rendeletet.
Majd  az élelmezési normáról, az intézményi és 

személyi térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 
következett.

Dr. Gyurmánczi Éva jogtanácsos aljegyző Környe Köz-
ség Önkormányzata és a Környei Sportegyesület közötti 
együttműködési megállapodás tervezetét terjesztette 
elő. Az ülésen a Sportegyesület Elnöksége is részt vett és 
elmondta véleményét . Nem született megállapodás a két 
fél között, ezért a megállapodást újra tárgyalja az Önkor-
mányzat és az Egyesület jogi képviselője egy elnökségi tag 
és a polgármester.

A nyilvános ülés az egyebekkel, kérdésekkel, 
bejelentésekkel zárult. 

Vadász Éva  
képviselő
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Kisfaludy Napok a környei iskolában
Április utolsó napjaiban tartotta meg a Kisfaludy Mi-
hály  Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény azt a nagyszabású rendezvénysorozatot, 
melyet az iskola fennállásának 120. évfordulója 
alkalmából szerveztek.

Az iskola fennállásának első hiteles bizonyítéka egy 
1712-ben kelt református jegyzőkönyvben található. Kez-
detben 8, majd később 16 tanulója volt az iskolának.

A lakosság elűzése miatt hosszú ideig nem volt itt ok-
tatás, az iratok csak az 1850-es évektől említik újra az 
iskolát. 

1880-as évekre a régi iskola elöregedett, ezért 1888-
ban az Eszterházy család segítségével újat építettek a 
parókia mellé. Ez az iskola 2 tanteremből és egy tanítói 
lakásból állt. Mivel ez volt az első olyan épület, amit 
kimondottan iskolai célokra építettek, ezért innentől szá-
mítjuk a környei iskola fennállását.

Az épületet többször bővítették az aktuális tanulólét-
számnak megfelelően, de egyre szűkebb lett. Az 1950-es 
években több épületben, egymástól távol folyt az oktatás, 
így a tanítás egyre több problémával járt, ezért szükség 
volt egy új, korszerű iskola felépítésére. 

1980. szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között avat-
ták fel a jelenlegi iskolát, mely akkor a megye legnagyobb, 
s legjobban  felszerelt oktatási intézménye volt. Az 1990-
es évek elején lehetőség nyílt tanulócsoportok bontására, 
a tehetséggondozás megszervezésére, hagyományok 
ápolására táncoktatás keretében. 

2001-ben jelentős esemény történt az iskola életében. 
Felvették Kisfaludy Mihály nevét és útjára indult a Művé-
szeti iskola, mely 2007-ben kiváló minősítést ért el.

Az iskola hetedik éve emlékezik meg tavasszal névadó-
járól, Kisfaludy Mihályról, színes kulturális és sportese-
ményekkel. Megkoszorúzzák névadójuk emléktábláját, 

valamint elhelyezik ekkor a kegyelet virágait Kisfaludy 
Mihály sírján a környei temetőben.

Ünnepélyes iskolagyűlés keretében mindenki szemé-
lyesen vehette át az iskola címerével ellátott nyakkendőt, 
vagy sálat a vezetőségtől. Ezt a gesztust gyakorolja az 
iskola vezetése minden beiratkozó, leendő elsőosztályos 
tanulója felé, akik a beiratkozásnál kapják  majd meg 
ezentúl az összetartozást jelképező nyakkendőt.

Megnyílt az iskola falai között az Iskolatörténeti kiállítás, 
melyet az érdeklődők is megtekinthetnek minden hétfőn 
és csütörtökön délután 15 és 17 óra között a tanév végé-
ig. Az érdekes, múltat idéző kiállítás létrejötte Láng Éva, 
Odlerné Takács Zsuzsanna, Wind Károlyné és Wind Károly 
keze munkáját dicséri.  

A Kisfaludy napok rendezvény sorozat fénypontja a 
gálaműsor, amikor a diákok és a pedagógusok a színpa-
don egy teljes estét betöltő előadás keretében láthatják 
viszont a sok-sok próba gyümölcsét. Így volt ez ebben az 
évben is. Csodálatos szavalatokat, színdarabokat, táncot, 
zenét láthatott, hallhatott a publikum. Olyan színvonalas, 
nívós műsorral ajándékozták meg a nézőket, hogy sokáig 
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Kisfaludy Mihály életéről 
szóló vetélkedő eredménye

Aranyos „Porontyok”

emlékezni fognak talán minden pillanatára. A sok-sok 
szereplő kicsiktől a felső tagozatos diákokig megérde-
melten kaptak vastapsot.

Az ünnepség záróakkordjaként felhangzott az egész 
iskolát képviselő énekkartól, Wind Károlyné vezényletével 
a „Boldog Születésnapot” c. Halász Judit dal, és egy kis 
segítséggel begördült a hatalmas emeletes torta rajta 
az ezer szikrát szóró tűzijátékkal. Az est főszereplői a 
gyerekek aztán jóízűen, és megérdemelten majszolták a 
finomságot, ünnepelve ezzel iskolájuk születésnapját.

Az ünnepi gálaműsor sikeréhez a felkészítő tanárok 
oroszlánrészt vállaltak. 

Köszönet érte Hegyháti Erika, Soltész László, Viskovics 
Andrea, Szakálné Gaál Mónika, Szabó Ferenc, László 
Márta, Tremmel Kata, Staudinger Ágota,Gondek Kata-
lin, Horti Károlyné, Menoniné Pillmann Teréz, Jávorsky 
Mária, Szarka Katalin, Dr. Szemetiné Horn Bernadett, 
Demeterné Slezák Éva pedagógusoknak, és minden 
segítőnek, akik a rendezvénysorozat sikeréhez hozzájá-
rultak munkájukkal.

1-2. osztályosok versenyében 
I. helyezett a 2.b osztály

3-4. osztályosok versenyében 
I. helyezett a 4.a osztály

5-6. osztályosok versenyében 
I. helyezett az 5. b osztály

7-8. osztályosok versenyében 
I. helyezett a 7. b osztály

Kisfaludy Díj

Az iskola tantestülete 2007. február 13-án Kis-
faludy díjat alapított. Az alapító okirat szerint ezt 
az elismerést minden évben egy olyan 8. osztályos 
tanulónak ítélik, aki rendszeresen sikerrel képviseli 
az iskolát különböző versenyeken, ezzel is öregbít-
ve az intézmény hírnevét, és kimagasló közösségi 
munkájával példaként állítható diáktársai elé.  
A díj egy emlékplakett, melyet Soltész László tanár úr 

tervezett, valamint egy nagy értékű könyvutalvány.  
A tantestület döntése alapján a 2008. évi Kisfaludy 
díjat RÁCZ ENIKŐ kapja. Az alsó tagozatos diákok 
közül Kisfaludy emléklappal és könyvutalvánnyal 
díjazták kiemelkedő munkájukért Pisch Tünde 4.a. 
és Demeter Diána 4.b. osztályos tanulókat. A díjakat 
a tanulók Dr. Nógrádiné Papp Erzsébettől a iskola 
igazgatójától vehették át a gálaműsor keretében.

*  *  *

Tatabányán, 2008. április 18-án került sor a 
XVII. Országos Weöres Sándor Gyermekszín-
játszó Találkozó Komárom-Esztergom megyei 
fordulójára. 

Ezen a színvonalas találkozón az 1.a osztály is 
részt vett Benedek Elek: Az egerek gyűlése című 
színdarabjával. Az apró kis színészpalánták nyolc 
hónappal ezelőtt még riadt kis elsősként lépték át 
az iskola küszöbét, de a színpadon vérbeli profikat 
meghazudtoló módon mozogtak. A kitartó munkának 
meg is lett az eredménye. Fergeteges előadásukkal 
aranyoklevelet (I. helyezés) szereztek (ezt Komárom-
Esztergom megyében rajtuk kívül csak három iskola 
tudta elérni).

Így bejutottak a balassagyarmati kétnapos terü-
leti Színjátszó Találkozóra. A megyei versenyen a 
Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált 
zsűri előterjesztette őket  az országos fesztiválon való 
szereplésre is.

Sikerüket mi sem igazolja jobban, hogy máris két 
felkérésnek tesznek eleget a közeljövőben. A tatabá-
nyai városi gyermeknapon  –  május 21-én – láthatjuk 
őket legközelebb; a tatai Kőkúti Általános Iskola pedig 
az ősszel megrendezésre kerülő Drámapedagógiai 
napokra hívta őket. 

Felkészülésüket két tanító nénijük segítet te, 
dr. Szemetiné Horn Bernadett és Demeterné Slezák Éva.

Demeterné Slezák Éva

Összeállította: Molnár Kálmánné Varga Katalin
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Szülők-Nevelők Bálja
Nagysikerű bált rendezett az általános iskola Szü-
lői Munkaközössége a gyerekek javára a Kisfaludy 
napok keretén belül.

Már elővételben sok jegy elkelt a vendégek és a tá-
mogatók között. Népszerű volt a vacsorát tartalmazó 
belépőjegy, melyet sokan megvásároltak. A bálozók 
jó hangulatban töltötték el az iskola falain belül a 
kikapcsolódásra szánt estét. Jutott idő beszélgetésre, 
táncra, jókedvre.

Az est tiszta bevétele valamivel több, mint 200 ezer 
forint. Az összeget a Szülői Munkaközösség gyerekek 
jutalmazására, a nyakkendők megvásárlásának segí-
tésére fordítják.

Köszönet minden támogatónak, akik önzetlenül 
segítették a rendezvény bevételének sikerét.

TÁMOGATÓINK

TUTI MOBIL 
FAMÍLIA ÁRUHÁZ

PLANTÁGÓ GYÓGYSZERTÁR
FÉRFI FODRÁSZAT /PACHLINÉ/

BERNHARDT BÚTOR  
FA ÁBC /SCHATZ MIKLÓS/

GÉNIUSZ TRADE KFT. KÖRNYE 
SZIVÁRVÁNY DIVATÁRU /ANDOR ILDIKÓ/

KÉNYELEM BÚTOR 
NŐI-FÉRFI DIVAT ÉS FEHÉRNEMŰ

NŐI-FÉRFI DIVATÁRU
BABABOLT

DUO COLOR /FESTÉKBOLT/
SZÍNFOLT VIRÁGBOLT

LINCZMAIER JÓZSEFNÉ 
PREKOB TÜZÉP

TAKARÉKSZÖVETKEZET
HORGÁSZBOLT

TURBÓ AUTÓSBOLT
LOTTOZÓ

ECK-FA KFT.
FAFORG-SPAN KFT.

FÉMEX KFT.
ZÖLDSÉGBOLT /KONGYIKNÉ/

EDIT VIRÁGBOLT
REINACH GYÖRGY
HOFFART ZOLTÁN

MC DONALD’S
MUT HUNGÁRIA KFT.

KÖRNYE BETON
ROLLNI PAPÍR BOLT

NÉMETH AMÁL

LINCZMAJER HENRIETTA FODRÁSZ
KEDVENC KISÁLLAT KLINIKA
HÜSE ZOLTÁN AUTÓSZERELŐ

LEHŐCZ ÉS TÁRSA
SPORT JÁTÉK BOLT TATABÁNYA

KREATÍV BOLT TATABÁNYA FŐ TÉR
ÁKOS SÖRÖZŐ DAD
DEÁK CSALÁD 5.A

GAMISZ
BÚS BEÁTA

ROTA VILL KFT
KLINKER KFT

VÉRTES VOLÁN
KÖ – VI – KÖ BT

TŐRÖS LÁSZLÓNÉ
HORVÁTH LAJOSNÉ
BETON-MASTER BT

TROUW NUTRITION KFT
GRIFF LINE 3000 BT

MAKAI CSALÁD
MNÉ SZABÓ – KOVÁCS ÁGNES

TV NÉZŐ MAGYARORSZÁG

Egy rendhagyó tanítási 
nap a Kisfaludy Iskolában
2008. április 28-án rendhagyó tanítási nap volt 

iskolánkban, melyet a tóparton tartottunk. Négy 
helyszínen zajlottak a „tanítási órák”. A mi osztályunk 
először Laki Ferenc előadását hallgatta meg tavunk-
ról, annak tisztaságáról. Feri bácsi Környén született, 
ő még megélhette azt az időszakot, amikor lehetett 
fürdeni a tóban. Azután Stamler Dezső bácsi mesélt 
postagalambjairól. Magával hozott három nagy és 
egy kis galambot is! Rehoregh Ernő bácsi Hadverő 
János életéről és a repülésről mesélt. Ezt követően 
Trézlné Staudinger Csilla tanár néni vezetésével el-
mentünk a római katolikus templomba, az Árpád-
emlékműhöz és az 1947-es kitelepítés 60. évforduló-
jára állított emlékműhöz. Végül egy totót töltöttünk ki 
a délelőtt hallottakra és látottakra visszaemlékezve. 
A tét nagy volt, hiszen az első helyezett osztályok 
pénzjutalmat kaptak osztálykirándulásuk költsége-
ihez M. Nagy József faszobrásznak és községünk 
önkormányzatának felajánlása jóvoltából. Sajnos, 
nem mi nyertünk. De másodikok lettünk! Reméljük, 
jövőre is lesz hasonló nap iskolánkban!

Kuris  Fanni 6. a osztály
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A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény hagyományaihoz 
híven idén is megrendezte kistérségi tanulmányi 
versenyét 2008. április 29-én. 

A több mint 150 gyerek tíz iskolát képviselt. A diákok 
hét tantárgyból mérték össze tudásukat: magyar nyelv és 
irodalomból, matematikából, számítástechnikából, rajz és 
vizuális kultúrából egyénileg versenyeztek a tanulók, tör-
ténelemből, angol és német nyelvből csapatok küzdöttek 
a minél jobb helyezésért. A feladatsorok megoldására 
60 perc állt rendelkezésére a versenyzőknek. Amíg a 
szervezők javították a feladatokat, addig a vendégeket 
pogácsával és teával kínálták a helyiek az ebédlőben. 
Mindenki izgalommal várta a helyezettek nevének kihir-
detését és a tárgyjutalmakat.

A következő eredmények születtek:

Magyar nyelv és irodalom:
4. évfolyam: 1. Schuller Kinga(Tatabánya-Bolyai)
 2. Szakál Anna (Környe) 
  Felkészítő tanár: Gondek Katalin
 3. Huber Fanni Sára (Vértessomló)
5. évfolyam: 1. Bohus Petra (Bokod)
 2. Sárközi Adrienn (Dad)
 2. Kovács Petra (Bokod)
 3. Fülöp Kata (Oroszlány-Ságvári)
6. évfolyam: 1. Lantai Levente ( Dad)
 2. Szakál Kitti (Környe) 
  Felkész. tanár: Takácsné Eichhardt Emma
 3. Zaka Edina (Tatabánya-Bolyai)
7. évfolyam: 1. Novák Réka (Bokod)
 2. Andor Judit (Környe) 
  Felkész. tanár: Takácsné Eichhardt Emma
 3. Miklós Sára (Tatabánya-Bolyai)
8. évfolyam: 1. Boda Dorottya (Környe) 
  Felkészítő tanár: Ráczné Wiszt Vilma
 2. Wohl Zsuzsanna (Vértessomló)
 3. Kőműves Lili (Oroszlány-József)

Matematika:
4. évfolyam:  1. Tímár Zsuzsanna (Oroszlány-József)
 2. Bene Réka (Tatabánya-Bolyai)
 3. Balogh Pál (Vértessomló)
5. évfolyam 1. Bartus György (Környe) 
  Felkészítő tanár: Benczikné Benkő Edit
 2. Horváth Kristóf (Tatabánya-Bolyai)
 3. Somlói Zsuzsanna (Vértessomló)
6. évfolyam: 1. Hartmann Johanna (Baj)
 2. Gerlei Máté (Dad)
 3. Li Claudia (Tatabánya-Bolyai)
7. évfolyam: 1. Zverger Dorottya (Tatabánya-Bolyai)
 1. Balogh Dániel (Baj)
 2. András Gábor (Dad)
 3. Tóvári Krisztina (Környe) 
  Felkészítő tanár: Kollárné Paragi Éva
8. évfolyam: 1. Magyari Virág (Tatabánya-Bolyai)
 1. László Ádám (Bokod)
 2. Bodnár Martin (Kecskéd-Kömlőd)
 3. Horváth Ádám (Oroszlány-József)

Kistérségi tanulmányi verseny
Számítástechnika-Excel:

 1. Kiss Tímea (Tatabánya-Bolyai)
 2. Lein Adrienn (Környe) 
  Felkészítő tanár: Kollárné Paragi Éva
 3. Sárosdi Áron (Kecskéd-Kömlőd)

Számítástechnika-Word:
 1. Kulcsár Szilvia (Oroszlány-József)
 2. Pula Marcell (Kecskéd-Kömlőd)
 3. Glász Kriszta (Környe) 
  Felkészítő tanár: Kollárné Paragi Éva

Rajz és vizuális kultúra:
5-6. évfolyam: 1. Selmeczi Frida (Környe) 
  Felkészítő tanár: Soltész László
 2. Dénes Gergő (Oroszlány-József)
 3. Jambrik Vivien (Tatabánya-Bolyai)
7-8. évfolyam: 1. Hamburger Márk (Baj)
 2. Pallag Evelin (Oroszlány-Ságvári)
 3. Fábián Fanni (Tatabánya-Bolyai)

Történelem:
1. Környe: Horváth Bence • Szücs Kinga • Cser János
 Felkészítő tanár: Takácsné Eichhardt Emma
  Trézlné Staudinger Csilla
2. Vértessomló: Pető Dávid • Mautner Nikolett
  Hajagos Miklós
3. Kecskéd: Neukunft Nikolett • Czékmány Adrienn
  Szabó Eszter

Angol nyelv:
 1. Oroszlány-Ságvári: Pilis Ákos 
  Molnár Dániel 
  Vida Ádám
  Geszler Anita
 2. Bokod: Pap István
        László Gertrúd
        Magyar Attila
        Szmilek Rebeka
 3. Környe: Fábián Zina
  Nagy Dominika
  Kósa Brigitta
  Birinyi Bence
 Felkészítő tanár: Viskovics Andrea
  Jávorszky Mária

Német nyelv:
 1. Környe: Bálint Natália
  Schanzenbacher Dániel
  Tóth Réka
  Nagy-Reviczky Richárd
 Felkészítő tanár: Menoniné Pillmann Teréz
 2. Baj:  Buzer Vanessza
         Jurassa Georgina
  Láng Bernadett
  Szekeres Liza
 3. Kecskéd-Kömlőd: Szőcs Zsanett
  Kilencz Tünde 
  Czettisch Rebeka
  Somhegyi Mónika
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Fontosabb telefonszámok:

Mentõk: 104 • Tûzoltók: 105 • Rendõrség: 107
MATÁV tudakozó: 198

Egészségügyi információk:
I-es számú orvosi rendelõ
Dr. Köpe Adorján: 473-064;  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 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 álta-
lános 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: 
felújítás miatt átmenetileg szünetel
• Utcai csõtörés: 513-811
• Gázömlés: 06 (80) 440-141
• MÁV menetrend: (40) 494-949
• VOLÁN: 513-620
• ÉGÁZ egyéb tájékoztatás számlázással kapcso-
latosan: 06 (40) 824-825
• A lakossági áramhiba bejelentést:
06 (40) 330-330-as kék szám
• A kábelrendszer hibájának bejelentése 
a 1231-es kék számon

ESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok
Május 11. Májfa döntés
Május 25. Orbán napi ünnepség a Les-hegyen
Május 31. Gyereknap
Június 30-tól, (hétfőtől péntekig) 
 1 hetes tábor a Faluházban
 környei iskolások számára
Július 11-13. Nemzetiségi és Sörfesztivál
Augusztus 9. Remény napja
Augusztus 19. Kitelepítési megemlékezés
Augusztus 19. Utcabál Környebányán
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Szeptember 13. Szüreti felvonulás
Október 5. Idősek napja 
Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanukra
Október 23. Nemzeti ünnep
November 30–december 21-ig 
 Adventi készülődés
December 31.  Szilveszteri bál

Recept
KATA SACHER MAFFINJA

Hozzávalók: 
• 20 dkg étkcsokoládé • 10 dkg  vaj

• 15 dkg  liszt • ½ tk. sütőpor
• 2 db egész tojás • 15 dkg cukor

• 10 dkg baracklekvár
• Apróra vágott vegyes asztal gyümölcs 
(finomabb, de nem szükséges hozzá)

Elkészítése:
10 dkg csokoládét a vajjal gőz felett megolvasztjuk. 

Robotgéppel habosra keverjük a cukrot a tojásokkal, 
majd fakanállal belekeverjük a baracklekvárt és a vajjal 

felolvasztott csokit. A lisztet az elvegyített sütőporral szin-
tén a tésztához dolgozzuk. Még finomabb lesz, ha apróra 

vágott asztalt gyümölcsdarabokat szórunk bele.

Egyenletesen elosztjuk a papírral kibélelt maffinformákba 
és kb. 25 percig a gázsütő 4-es fokozatán sütjük.
Ha kihűlt a tetejét megkenjük baracklekvárral 

és olvasztott csokival bevonjuk.

Jó étvágyat a desszerthez!
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Környei sport hírek

Megye I.oszt. felnőtt férfi labdarúgás
2007-2008 szezon 

A bajnokság állása 22.forduló után

Megye I.oszt. felnőtt női kézilabda
2007-2008 szezon 
A bajnokság állása

A Környei SE 
támogatói

Támogatóink a 2008-as évben:
 
Környe Község Önkormányzata

Road Masters Kft. 
(Győző Csaba)
Váradi Sat Kft. 
(Váradi Csaba)

Kesztler Klíma Kft. 
(Kesztler Miklós)

 

2007 évben:

Környe Község Önkormányzata
Vértes Volán Zrt. 
(Németh Tamás)
Road Masters Kft. 

(Győző Csaba)
Váradi Sat Kft. 
(Váradi Csaba)

OVIT Zrt. 
(Baranya Gyula)

Static-R Kft. 
(Reicher Zoltán)

Takarékszövetkezet 
(Wéber Ferencné)
 Kesztler Klíma Kft. 

(Kesztler Miklós)
Rota-Vill Kft. 

(Lengyel Róbert)
Grewisz Dent Kft. 

(Wiszt Márta)
Suba-Tel Kft. 

(Szolnok István)
Tabi-Tax Bt. 

(Békefi István)
Hoffart Zoltán EV.

Fóthy Kft.
Tuti-Mobil Bt. 
(Kolcsár Tibor)

 Kőhalmi és Fia Kft. 
(Kőhalmi Tibor)

 Kedvenc Centrum Kft.
 Transit-Flo Bt. 
(Rózsa Flórián)

 Török Kft. 
(Török Mihály)
 Hidrovill Kft. 

(Hribár Ferenc)
 Ali Büfé

(Hribár Ferencné)



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
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Környe Község lakosságát, hogy 

2008. május 15-től a 

FALUGAZDÁSZ
(Ciklán Károly 30/852-3637) 

A Patár Rt. irodaházában tart 
ügyfélfogadást.

Ügyfélfogadási idő: 
minden kedden 13-16 óráig.

Helye: Patár Rt. Környe, Ady E. u. 1.

FIGYELEM! SAKKOKTATÁS!
SZAKKÖR indul a Faluházban!

Foglalkozások minden héten 
kedden 16.30-tól 19. óráig.

Minden érdeklődőt,gyermeket 
és felnőttet szeretettel várunk!

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy május 

hónapban lomtalanítást szervezünk községünkben 
a következő időpontok alapján:

2008. május 5-e: Környebánya, Irtáspuszta
2008. május 7-e: Szentgyörgy, Tagyospuszta
2008. május 8-a: Környe

Érdeklődni lehet 
a 473-565 és 

a 20/ 2209673-as 
telefonszámon 

Németh Lajos úrnál.

Gázszünet  
– karbantartás miatt
A MOL-RT értesíti a Tisztelt lakosságot, 

hogy 

2008 június 18-án 0 órától, 
2008. június 19-én reggel 6 óráig

karbantartást végez
a gázvezeték szakaszán, 

mely 30 órás gázszünettel jár.

Ezúton kérik a lakosságot, hogy az 
elosztóhálózat teljes leürülésének 

elkerülése érdekében 

A FENT JELZETT IDŐPONTBAN 
NE VEGYÉK IGÉNYBE 

A GÁZSZOLGÁLTATÁST.

A MOL-RT és az ÉGÁZ-DÉGÁZ 
köszönik megértésüket és türelmüket.

Jó anyámnak

Jó anyámnak két kezére
Csókjaimat hintem én,
Ezzel a két dolgos kézzel,
Áldd az Isten amíg él,
Jó anyámnak két kezét,
Álld meg Isten jó szívét,
Két kezét, jó szívét,
Áldd meg Isten amíg él,
Amíg él.

Ez a két kéz estenként
Hogyha gond, bú, baj elér,
Elsimítja homlokodról
A búbánat fellegét.
Jó anyámnak két kezét,
Áldd meg Isten jó szívét.
Két kezét, jó szívét,
Álld meg Isten amíg él,
Amíg él.


