
K ö r n y e  K ö z s é g  I n f o r m á c i ó s  l a p j a

2011. augusztus 
5. évf. 4. szám

Államalapító 
Szent István ünnepe 

Környebányán
Augusztus 19-én, pénteken 16.30-tól a környebányai Hősi Em-
lékműnél várják a helyiek emlékező közösségét, akik 16.45-tól 
a Környei Mazsorettek csalogató műsorát tekinthetik meg.

Az ünnepi program 17.00 órakor kezdődik Badov Szilvia, a 
környebányai dalkör és helyi gyermekek részvételével, majd a ke-
gyelet virágainak elhelyezése után a résztvevők az Erdei Iskolához 
vonulnak, ahol 18.00 órától gulyásparti és utcabál vár mindenkit. 
Az est során fellépnek a Kömlődi Református Diagónus Központ 
Fiataljai, a Környei Mazsorettek, Szilbereki Katalin, Hülber Bianka és 
Hülber Dalma, valamint Horváth Marika. A báli muzsikát este 20.00 
órától Balaskó István szolgáltatja.

(A gépjárművel közlekedők a Hősi Emlékmű előtt 16.30 és 17.30 között teljes út-
lezárásra számítsanak, amiért az önkormányzat kéri türelmüket és megértésüket.)  

Augusztus 20. – Ünnepség
Községünk önkormányzata szeretettel meghívja a falu valameny-
nyi lakóját az augusztus 20-án 17.00 órakor kezdődő, államala-
pító királyunk, Szent István tiszteletére rendezett ünnepségére.

A Millecentenáriumi Emlékparkban az „Árpád Emlékmű”-nél ünnepi 
beszédet mond Beke László polgármester, az új kenyeret Bedy Sán-
dor plébános szenteli és Szemeti Ferenc tiszteletes áldja meg, majd 
kitüntető címek átadására kerül sor.

A programot a Német Nemzetiségi Dalkör és a Szivárvány Tánc-
együttes műsora színesíti, amely után gulyásparti várja a vendégeket 
a sportpályán. Az augusztus 20-ai ünnepi eseményt tűzijáték zárja 
este 10.00 órakor.

ÜnnepI rendezvényeK
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XX. nemzetiségi és Sörfesztivál
Pontosan két évtizede teremtette 
meg a környei önkormányzat a 
Nemzetiségi és Sörfesztivál ha-
gyományát, s idén is programok 
sokasága várta a vendégeket a ha-
gyományőrzés, partnerkapcsolatok 
ápolása, a kultúra és szórakoztatás 
jegyében. Az égiek ezúttal nem 
bizonyultak maradéktalanul ke-
gyesnek, de a szeszélyes időjárás 
ellenére is több ezren látogattak 
el a községbe. 

A jubileum Beke László polgármester 
szerint igazolja, hogy a rendezvény 
méltó helyet foglal el a megye falu-
napjainak sorában, hiszen színvonala, 
népszerűsége tartotta életben, s vitte 
előre évről-évre.

Már megszokott, hogy a fesztivál 
– a jelesnél-jelesebb sztárvendégek 
mellett – a község szűkebb, valamint 
tágabb környezetében működő ha-
gyományőrző és kulturális csoportok 
számára is lehetőséget biztosít, hogy 
megmutassák, milyen küldetést telje-
sítenek. Idén mindezt kiegészítve bár 
műkedvelő előadók, mégis rendkívül 
színvonalas produkciókkal is színpadra 
léptek, hogy a vendégek a község 
kulturális életének egészébe nyerhes-
senek bepillantást.

Bár a szeszélyes időjárás a tóparti 
eseményeket sem kímélte, Török 
Mihály, a Horgász Egyesület elnöke 
nem panaszkodhatott a nevezők 
létszámára, hiszen szombaton, a 
Nemzetiségi és Sörfesztiválhoz ha-

gyományosan kapcsolódó horgász-
verseny kezdetén 64-en telepedtek 
ki a tó partjára, hogy lemérjék hor-
gász szerencséjüket. Összességében 
majdnem félszáz kilónyi halat fogtak 
ki a horgászok, a legszerencsésebb-
nek Goldschmidt János bizonyult, 
akinek egy 7 kiló 10 dekás ponty is 
a horgára akadt, így 9 kiló 25 de-
kás összeredményével nemcsak a 
legjobbnak járó vándorserleget, de 
a legnagyobb halat kifogó díját is 
elnyerte. A második helyen Wiszt 
Ferenc végzett 3 kg 45 dekával, 15 
dekányival maradt le tőle Pintér 
János, negyedik lett Horváth Béla, s 
ötödik Fehér János. A már szakadó 
esőben zajló eredményhirdetésen 

különdíjban részesült ifj. és id. Kiss 
Mihály, valamint Áncsák László.

Az égiek hangulata egyébként igen 
változónak bizonyult, de szerencsére 
nem sikerült elkergetniük a vendé-
geket, akik türelmesen várták, hogy 
csillapodjon a zuhogó eső, hiszen több 
mint félezer adagnyi étel, különböző 
vadpörköltek, babgulyás s halászlé 
rotyogott a hatalmas kondérokban, 
azon türelmetlenkedve, hogy mikor 
kerülnek a tányérokba.

„Desszertnek”, ha kissé késve is, de 
végül Rákóczi Feri és Búza Sándor is 
megérkezett, akik kicsit zokon vették, 
hogy nem házi pácban érlelt grillhúso-
kat kell elkészíteniük a beharangozott 
grillpartin, ám hamar kiengesztelődtek, 
amikor előkerült egy egészen más típu-
sú, de valóban házi… A két „sztárséf” 
– eleinte esőkabátban, majd a napsütés 
miatt azt levetkőzve – gyakorlottan 
szorgoskodott a grillsütő mellett, s bár 
néha felcsaptak a lángok, a vendégek 
végül egyre bátrabban nyújtották tá-
nyérjaikat, s kértek kóstolót az illatok 
alapján finomnak ítélt falatokból.

Amint kibújt a felhők mögül a Nap, 
a tó eleje is benépesült. Ott egészen 
másfajta bátorságról tettek tanúbi-
zonyságot a gyerekek és felnőttek: 
mentőmellényt öltöttek, evezőt 
ragadtak, s a kenukba ülve Környe 
olyan panorámaképe tárult eléjük, 
amilyen csak a tóról látható. Persze, 
ha az emberfiának az evezés, s a víz 
felszínén maradás igyekezete mellett 
van ideje nézelődni…   

TiszTelT szülők!
Jelenleg a II. sz. Óvoda (Alkotmány u. 5.) üzemel, ebbe az épületünkbe várjuk óvodásainkat. Augusztus 
22-től már mindkét óvodánk nyitva lesz, így minden gyermeket a saját telephelyén fogadunk.

A leendő óvodásaink szülei számára a kiküldött meghívóinknak megfelelően augusztus 25-én 16.00 órától szülői 
értekezletet tartunk az I. sz. Óvoda (Alkotmány u. 55.) épületében, melyre feltétlenül elvárjuk az érdekelt szülőket. 

A nyárra további jó pihenést kívánok óvodásainknak és szüleiknek!
Nikáné Vadász Erzsébet

óvodavezető

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

Végéhez közeledik a projekt
 

Augusztus 26-án délután 4 órától projektzáró rendezvényre várjuk a szülőket és érdeklődőket a  Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, ahol szeptembertől már tíz interaktív 
tábla segíti a diákok oktatását.
„Az intelligens iskola megvalósulása Környén” című pályázattal a környei önkormányzat 11 913 673 forint uniós 
támogatást nyert el, ennek köszönhetően az intézmény 22 számító-, valamint egy szervergéppel, 8 interaktív 
tábla szettel és szoftverekkel gazdagodik, s a használatukhoz wifi hálózatot is kialakítanak.
A projektzáró rendezvényen az érdeklődők megtekinthetik az interaktív táblák használatát, amely nagy nép-
szerűségnek örvend az iskolában, s mellyel megvalósul a kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az 
együttműködési, a problémamegoldó és a szabálykövető kulcskompetenciák fejlesztése is.

TájékozTaTás
•  A tankönyvek árusítására a tervek szerint augusztus 29-én és 30-án 
 8.00-12.00, valamint 14.00-18.00 óra között kerül sor. 
•  A pótvizsgázóknak augusztus 30-án, kedden 8.00 órától nyílik lehetőség 
 a javításra, 
• A tanévnyitó ünnepségre augusztus 31-én, szerdán 17.00 órától várjuk 
 a diákokat és szülőket.  Az étkezési igényeket a tanévnyitó után 
 az osztályfőnököknek kell jelezni.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola hírei
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Ha piros, akkor TILOS!
Egy esztendeje jelzőlámpás forga-
lomirányítás segíti a gyalogosok 
áthaladását Környén, az Alkotmány 
úton, ahol korábban több súlyos, s 
halálos baleset is történt. Az önkor-
mányzat önerőből valósította meg 
a több mint 6 milliós beruházást, 
miután évek óta hiába igazolta a 
közútkezelő, hogy „a forgalom-
nagyság is indokolttá teszi a gya-
logosok szabályozott, biztonságos 
átkelésének fontosságát”, a jelző-
lámpa kiépítésére mégsem került 
sor, s még pályázati támogatásra 
sem számíthatott községünk.  

A nyomógombos jelző üzembe he-
lyezése kapcsán készült hír végül egy 
esztendeje így kezdődött: ha mindenki 
a közlekedési szabályokat betartva 
közlekedik, Környe központjában a gya-
logos átkelőn nem lesz több baleset... 

Nos, mára be kell látni, úgy tűnik, 
meglehetősen sokan hánynak fittyet 
a szabályoknak, márpedig a még 
jogosítvánnyal nem rendelkező, apró 
gyermek is kívülről fújja: ha piros, ak-
kor TILOS! Sajnos még ma is naponta 
tapasztalhatják a községben élők és 
azon áthaladók, hogy a lámpa hiába 

tilt, az autósok (tiszte-
let a kivételnek!) egy 
része, mintha észre sem 
venné. A gyalogosok 
óvatossága azaz, a „bár 
számomra zöld a jel-
zés, biztos, ami biztos, 
várok pár másodper-
cet, hogy az autós, ha 
menni akar, menjen, 
ha pedig fékezni, akkor 
megállhasson” szem-
lélete már számtalan 
balesetet előzött meg. 
Júl ius 23-án reggel 
azonban megtörtént 
az első, (eddig) talán legkomolyabb, 
de szerencsére személyi sérüléssel 
nem járó... 

A kisteherautó vezetője minden 
bizonnyal rég járhatott a településen, 
s tán újdonság volt számára a lámpa. 
Ami, nem mellesleg szép, nagy, piros 
fényével messziről figyelmeztet, tilt. 
Az viszont már meglehetősen furcsa, 
hogy – úgy tűnik – látóterébe az át-
kelő előtt fékező, s megálló kamion is 
későn került… Létrejött tehát a nagy 
találkozás… örömét senki sem lelte 
benne… talán csak az a gyalogos, 

aki épségben átjutott a túloldalra. 
Azon viszont érdemes elgondolkodni, 
hogy mi történik, ha a kisteherautó 
érkezik elsőként a zebrához? Ha nem 
áll előtte a kamion, amelyről – mond-
hatni – visszapattan… Akkor e sorok 
írójának nem lenne kedve játszadozni 
a szavakkal…

De legyünk igazságosak, s az in-
telem szóljon a gyalogosoknak is. 
Azoknak, akik „képtelenek” 10-20-30 
métert sétálni az átkelőig… Amelyre 
oly sokat vártunk, s amelyért annak 
idején annyi aláírás gyűlt össze…     

nem kapott használatbavételi engedélyt 
a Környe pork Kft. – fellebbezhet

Augusztus 8-án postázta a környei 
építéshatóság a Környe Pork Kft. 
számára azt a határozatot, melyben 
– mivel nem adta valamennyi szak-
hatóság a hozzájárulását – meg-
tagadja a 6 ezer négyzetméteres 
malac nevelde használatbavételi 
engedélyének kiadását – tájékoz-
tatott Orlovits Tímea. 

Községünk jegyzője elmondta: a hasz-
nálatbavételi engedély kiadásához az 
önkormányzat a törvényben előírt 
valamennyi szakhatóságot megke-
reste, s a Tatabánya Városi Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság tűzvédel-
mi szempontok alapján nem adta 
hozzájárulását. Mivel az építésható-
sági eljárásokban a szakhatóságok 
döntése kötelező érvényű az eljáró 

hatóság számára, más döntés nem 
is születhetett, minthogy elutasítják 
az engedély kiadását, azaz a sertés-
telepen új használható létesítmény 
hiányában a tartott állatok létszáma 
továbbra sem emelkedhet. A társaság 
a határozat ellen fellebbezéssel élhet.

A cég, mint ismert, május elején 
fórumon tartott tájékoztatót módosí-
tott terveiről, melyekben – a lakossági 
tiltakozás hatására – Irtáspusztán a 
korábban tervezett 42 ezer hízó és 
21 ezer utónevelő férőhelyes telep 
helyett egy 8 ezres, utónevelésig tartó 
anyakocás telep szerepelt, a folyamat 
végére biogáz üzemet létesítve, a 
rendszert pedig biofilterekkel ellátva. 
Így – hangzott az ismertető – a föl-
dekre kikerülő, évi 72 ezer tonnányi 
biotrágya már nem okozna bűzhatást, 

s a telep közelében sem lenne érez-
hető az állattartás.

A tevékenység megkezdéséhez 
és folytatásához azonban elenged-
hetetlen az épületekre vonatkozó 
használatbavételi engedély, valamint 
az egységes környezethasználati 
engedély megléte. Bár ez utóbbit a 
társaság jogelődje korábban meg-
szerezte, azonban a telepen tervezett 
jelentős mértékű férőhelybővítés 
miatt az engedélyt kiadó I. fokú 
környezetvédelmi hatóság ez év 
március 29-én a környezethasználati 
engedélyt visszavonta.  A visszavonást 
elrendelő döntés nem jogerős, mivel 
a társaság akkor is élt fellebbezési 
jogával. A másodfokú eljárásban a 
jegyző információi szerint ez idáig 
nem született döntés.

Ötödször rendeztük meg a remény-napot
Ötödik alkalommal rendezte meg 
augusztus 6-án a Remény nap-ját 
a környei Római Katolikus Egyház-
község, a Református Gyülekezet, 
a Három Királyok Alapítvány, 
valamint Környe önkormányzata. 

A rendezvény a család évében Bol-
dog II. János Pál pápa imájának egy 
sorával, „A te gondodra bízom a csa-
ládok minden szükségletét…" mot-
tóval várta a híveket, akik ezúttal 
is nemcsak helyből, s a környékbeli 
településekről, de Dunaszerdahely-
ről, Nagymegyerről, Szentantalról, 
és Környe testvértelepüléséről, 
Tardoskeddről is érkeztek. 

A program kezdetén a Közösségi és 
Tájházban a Szivárvány Táncegyüttes 
szórakoztatta az egybegyűlteket, 
majd a református templomban 
tartott ökumenikus megnyitón Beke 
László polgármester a mottóhoz 
és a család évéhez kapcsolódva a 
Környe közoktatásában és életében 
jelentős szerepet betöltő Hegyháti 
családról is megemlékezett.

Hegyháti Alajos és felesége, 
Hahnekamp Marianna sorsa Gánton 
fonódott össze, majd közös életük 
színtere Kecskéd, később Környe 
lett, hogy munkájukkal, életükkel 
alakítsák a község történelmét, 

segítsék, oktassák, neveljék a falu-
ban élőket. Tevékenységük értékét 
növelte, hogy a XX. század második 
felének magyar történelme, az egy-
re puhuló diktatúra is folyamatosan 
köveket gördített életútjukra, de ők 
vállalták a kihívásokat, és hitük, jel-
lemük szerint tették dolgukat. Volt 
olyan szakasza életüknek, amikor 
saját házukban megtűrt emberként 
éltek, s volt olyan, amikor Kömlődre 
kellett gyalog átjárniuk tanítani. 

Beke László gondolatait Szemeti 
Ferenc református lelkész igehir-
detése követte, majd Mons. Szakál 
László János, Nagymegyer esperes 
plébánosa köszöntötte a híveket, 
tolmácsolva dr. Herdics György 
apát, kanonok, s egyben a Remény 
szerkesztőségének üdvözletét. Az 
igehirdetéshez kapcsolódva így 
méltatta a rendezvény ökomenikus 
jellegét: nagy boldogság ez szá-
munkra, hogy közösen dicsőíthetjük 
az egy igaz Istent.  

A Remény-napja Petrás Mária 
csángó énekművész műsorával foly-
tatódott a katolikus templomban, 
majd Mons. Szakál László János, 
Nagymegyer esperes plébánosa 
főcelebrálásában, a „Család éve” 
jegyében ünnepi szentmise követke-
zett, a szentmisét Hegyháti Alajos és 

felesége lelki üdvéért ajánlva fel. A 
szent áldozás alatt a Vackor Óvoda 
kamarakórusa énekelt Wind Károly-
né vezetésével.

Az egyház ma is bízik a keresztény 
családokban. Ahol megbecsülik az 
öregeket, védelmezik a meg nem 
született életet, a gyermeket, Isten 
ajándékát… – mondta az espe-
res plébános, végül a felvidékiek 
nevében köszönetét fejezte ki a 
Remény-nap szervezői számára a 
meghívásért, s kifejezte abbéli meg-
győződését is, hogy a rendezvény 
évről-évre reménnyel, hittel tölti el 
a résztvevőket, s erősíti összetarto-
zásukat.  

A vendégek útja délután Tarján-
ba vezetett, ahol a római katolikus 
egyházközséggel, a hit- és közösségi 
életükkel, szakrális helyeikkel ismer-
kedtek meg, s a felvidéki vendégek 
örömére népes esküvői menet is 
érkezett a templomhoz. A vendégek 
élvezettel hallgatták a muzsikát, hi-
szen – mint mondták – náluk nem 
rezesbanda húzza a lakodalmakon 
a talpalávalót, ezért egy életre szóló 
élménnyel gazdagodtak. 

Az 5. Remény-napjának résztvevői 
természetesen idén is azzal az ígé-
rettel és reménnyel búcsúztak, hogy 
jövőre ismét találkoznak Környén.
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Tardoskedden táboroztak a kis táncosok
15. alkalommal szervezett tánctá-
bort a szlovákiai Tardoskedden a 
környei Szivárvány Táncegyüttes 
az általános iskola művészeti tago-
zatának kis néptáncosai számára. 
A gyerekek és kísérőik ezúttal is 
számos élménnyel, emlékkel gaz-
dagodva tértek haza.

László Márta, az együttes vezetője 
úgy véli, hogy már szinte hazajárnak 
üdülni Környe testvértelepülésére, 
az eltelt évek alatt számos kedves 
emberrel ismerkedett meg, s mára 
nemcsak táborozni, de fellépésekre is 
gyakran utaznak Tardoskeddre. 

A táncos gyerekek is jól ismerik már 
Felvidéknek azt a részét, s nemcsak 
területileg, de néprajzilag is. Idén sem 
maradtak el a helyi népi kismester-
ségekkel kapcsolatos foglalkozások 
a tájházban, az élő hagyományok 
házában, ahol kosarat fontak, fát fa-

ragtak, gólyalábaztak, „kettenjáróval” 
közlekedtek. A gyerekek a helyi 
hagyományőrző csoport tagjaitól 
énekeket tanultak, s megismerkedtek 
a szinalázással, egy táncos gyermek 
körjátékkal. 

A tardoskeddi táncokat Ruzsik 
István, a pozsonyi Szőttes együttes 
egykori táncosa tanította be a környei 
gyerekeknek, Vastag Richárd vendég-
koreográfus pedig bodrogközi táncok 
világába vezette be a kis vendége-
ket, akik hamarosan alaposabban 
is elmerülhetnek a témában, hiszen 
László Márta néptánc-pedagógus a 
következő tanévre tervezi az anyag 
mélyebb megismerését. 

A tábori bütykölőben Staudinger 
Ágota, Jávorszky Mária és László 
Márta vezetésével batikoltak, követ 
festettek, hennáztak a fiúk és lányok, 
s emlékül – nevükhöz híven – szivár-
ványos terítőket készítettek.

Azt, hogy a gyerekek milyen reme-
kül érezték magukat, mi sem igazolja 
jobban, hogy kérték: ha lehet, jövőre 
ne öt napra, hanem két hétre utaz-
hassanak Tardoskeddre.

Kalandos túratábor kőfestéssel, 
éjszakai csoki-vadászattal

Már tavaly is nagy sikert aratott a 
környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola nyári túratábora, így egyál-
talán nem volt meglepő, hogy idén 
is sokan jelentkeztek. Ráadásul a 
szervezők ezúttal „újítottak”: Gánt 
után most a festői Vinye szépségeit 
fedezhette fel 24 alsó tagozatos 
gyerek.

A tavaly már összeszokott csapat 
igazán varázslatos környezetben, egy 
bakonyi erdő eldugott turistaházában 
vakációzott. 

A szervezők – Staudinger Ágota, 
Királyné Kollerits Valéria és Viskovics 
Andrea – idén is színes programokkal 
készültek. Mint azt két táborozó, 

Szabó Karina és 
Budavári Helga 
elmondták, már 
az első nap dél-
utánján túrázni 
indultak a Cuha 
patak völgyébe. 
„Párszor átmen-
tünk a patakon 
is, amit mindenki 
nagyon élvezett 
– mondta Karina. 
– Másnap egy bá-
csi jött hozzánk 
és érdekes elő-
adást tartott a 
madárgyűrűzésről, majd elmentünk 
vele a kifeszített hálókhoz, ahol 11 

madarat találtunk, és segítet-
tünk a meggyűrűzésükben is.”

A kirándulások mellett a 
gyerekek számtalan olyan 
hasznos tudnivalót is elsajá-
títottak, amivel egy mai, a 
számítógépek és televíziók 
világában élő kiskamasz már 
nemigen találkozik. Így pél-
dául egy környékbeli néni 
segítségével megtanultak 
kukoricacsuhéból pillangót 
készíteni, majd a tanító nénik-

kel olyan köveket festettek, amiket 
korábban ők maguk gyűjtöttek a Hó-
dos-ér medrében. A pólók batikolása 
is nagy sikert aratott. 

A közös fagyizások és sárdagasz-
tások méltó lezárása volt az utolsó 
éjszaka rendezett elemlámpás cso-
ki-vadászat, amit felnőtt és gyerek 
egyaránt élvezett. Még a zárónap 
délelőttjére is jutott egy vetélkedő, 
majd – sokak nagy bánatára – jött a 
csomagolás, az ebéd és a hazautazás. 
A gyerekek most abban bíznak, hogy 
jövőre ismét lesz túratábor, s mielőbb 
elrepül az az egy év…

Környén pihentek meg a zarándokok
Közel ezer kilométer megtétele 
után július 17-én este kilenc óra-
kor érkeztek meg előző pihenő-
helyükről, Budapestről Környére 
azok a csíksomlyói zarándokok, 
akik elsőként járják be teljes egé-
szében a Közép-Európát átívelő 
spirituális turistautat, a Mária-
utat kerékpáron. 

A 10 zarándok a gyulafehérvári 
Caritas szervezésében július 6-án 
kelt útra Csíksomlyóról, hogy a 18 
nap alatt több mint 1300 kilométert 
megtéve 23-án érkezzenek meg 
Közép-Európa egyik legjelentősebb 
Mária-kegyhelyéhez Mariazellbe.

A zarándokok útjuk 12. estéjén 
Környén tértek nyugovóra, az ön-

kormányzat az általános iskolában 
gondoskodott a szállásukról és 
vendéglátásukról. A székelyföldi 
vendégeket dr. Gyurmánczi Éva 
aljegyző, s dr. Árendás József tele-
pülési képviselő, a Környei Katolikus 
Caritas vezetője fogadta, majd meg-
érkezésük után a Római Katolikus 
Vízkereszt Templomban közös imát 
tartottak.

A zarándokokhoz útjuk során rövi-
debb-hosszabb távra összességében 
több százan csatlakoztak, az érintett 
településeken találkoztak a helyi 
közösségekkel, meséltek a Mária-
útról és Csíksomlyóról, valamint a 
Caritasnál végzett munkájukról.

A Mária-út gyalogos- és kerék-
páros útjaival hét országot köt 
össze, és útvonalváltozataival 
együtt egységes hálózatot alkot. 
A spirituális turistaút alapvető-
en a Szűz Máriához kapcsolódó 
kegyhelyeket, emlékeket érinti, 
teljes hosszában több ezer kilo-
méter hosszúságban. Az ausztriai 
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 
szakasz több mint 1300 km.

Új szabályok a mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványának kiváltásában

A tatabányai okmányiroda felhívja a lakosság figyelmét, hogy új szabályok léptek érvénybe a mozgáskor-
látozottak parkolási igazolványa kiváltására vonatkozóan. 

júliusTól az alábbi szakvélemények és szakhaTósági állásfoglalások 
fogadhaTóak el parkolási igazolvány igényléséhez: 

• A súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás. (ORSZI, illetve januártól az  
 NRSZH által kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.) Fogyatékossági támogatáshoz állítják ki.
• „A vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja.” (2003. 03. 03.-ig állították ki.)
• „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”, ha az vaknak vagy gyengénlátónak, 
 mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül. Magasabb összegű családi 
 pótlékhoz állítják ki.
• Júliustól az úgynevezett „7 pontos” szakvélemények nem állíthatóak ki, de az ezt megelőzően kiállított,  
 egyébként érvényes szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására 
 a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható. A 2011. december 31-i határidő  
 jogvesztő, ezért azt követően ezen szakvéleményekkel parkolási igazolványt igényelni, vagy határidőt 
 meghosszabbítani nem lehet.
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elkölTözöTT 
a szájsebészeTi szakrendelés 

és a fogszabályzás

A tatabányai Szent Borbála Kórház tájé-
koztatja a lakosságot, hogy elköltözött 
a szájsebészeti szakrendelés, amely a 
kórház Központi telephelyén, a Dózsa 
György út 77. szám alatt (P épület) 
érhető el. Telefonszáma: 06 34 515 593. 
Dr. Mezei Zita fogszabályozó szakorvos 
augusztus 18-tól is ott folytatja rende-
lését, a telefonszáma: 06 34 515 430. 

a rendelési idő válTozaTlan.

nem adják fel a trükkösök 
– előzzük meg a bűncselekményeket!
Ismét megszaporodtak az idősek 
sérelmére elkövetett, úgynevezett 
„trükkös” lopások a megyében. Az 
első félévben 7 idős embertől több 
mint 2 millió forintot zsákmányol-
tak, az elkövetők tavaly az összeg 
tízszeresét, azaz 20 millió forintot 
loptak el többnyire egyedülálló, 
idős emberektől.

Augusztus elején Környén, egy 78 
éves bácsinál is próbálkoztak, azzal a 
trükkel, hogy a feleségének tartoznak 
10 ezer forinttal, de csak 20 ezresük 
van. Itt szerencsére nem jártak 
sikerrel, a bácsit nem sikerült 
meglopniuk.

ELŐZZÜK MEG AZ ÁLDO-
ZATTÁ VÁLÁST!

A megyei rendőr-főkapitány-
ság ismét és sokadszorra hívja 
fel az állampolgárok figyelmét 
és kéri a segítségüket annak érdekében, 
hogy az idősek ne váljanak áldozattá. 
Figyeljenek oda a családban, szomszéd-
ban élő idős emberekre. 

Az első és legfontosabb, hogy IDE-
GENT NE ENGEDJENEK BE A LAKÁSBA!

Ha valaki hivatalos személynek adja 
ki magát, KÉRJÉK EL IGAZOLVÁNYÁT 
ÉS TELEFONON ÉRDEKLŐDJENEK AZ 
ADOTT SZERVEZETNÉL, VALÓBAN AZ 
Ő ALKALMAZOTTJUKRÓL VAN-E SZÓ!

A közszolgáltatók a díjbeszedést és 
visszafizetést ÁTUTALÁSSAL rendezik. 

Szakembereik ritkán keresik fel a fo-
gyasztókat, arról pedig előre értesítik 
a lakástulajdonosokat! 

ALKALMI MUNKÁVAL NE BÍZZA-
NAK MEG IDEGENT!

MEGTAKARÍTOTT PÉNZÜKET NE VE-
GYÉK ELŐ IDEGENEK JELENLÉTÉBEN! 
Lehetőség szerint a pénzt ne egy helyen 
tárolják, inkább kisebb összegeket he-
lyezzenek el a lakás különböző részein! 

IDEGENNEK NE ADJANAK PÉNZT, 
MÉG AKKOR SEM, HA ROKONRA 
HIVATKOZIK. Ha családtagjukra hivat-
kozva kér pénzt egy idegen, hívják fel a 

rokonukat, hogy megbizonyo-
sodjanak róla, valóban meg-
egyeztek-e a pénzátadásról!

NAGYOBB ÖSSZEGŰ KÉSZ-
PÉNZT NE OTTHON TÁROL-
JANAK, HANEM VALAMELY 
PÉNZINTÉZETBEN HELYEZZÉK 
EL!

HA MÉGIS MEGTÖRTÉNIK A BAJ, 
akkor hívják a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálata Áldozatsegítő Osztályát, 
(2800 Tatabánya, Népház u. 12., az 
egészségbiztosítási pénztár és a kor-
mányablak épülete), ahol érdemes tá-
jékozódni a támogatási lehetőségekről: 
telefon 34/512-790.

Fontos, hogy a szolgálat csak akkor 
tud segítséget nyújtani, ha az áldozat 
a bűncselekmény után feljelentést tett 
a rendőrségen!

MEGHÍVÓ
A Környei Német Kisebbségi 

Önkormányzat szeretettel meghívja 
Önt és családját

2011. augusztus 27-én szombaton
a kitelepítés 64. évfordulójára 

rendezett megemlékezésre.

Program
17 óra Szentmise a katolikus templomban.
18 óra Koszorúzás és megemlékezés 
 a kitelepítési emlékműnél.
19 óra Kulturális program a Tájházban.
 Fellépő kultúrcsoportok:
	 •	Német	Nemzetiségi	Gyermekcsoport	 
	 Környe
	 •	Német	Nemzetiségi	Dalkör	Környe
 A műsor után mindenkit szeretettel  
	 várunk	egy	baráti	beszélgetésre,	illetve	 
	 egy	 közös	 éneklésre,	 felelevenítve	 a	 
	 régi	környei	német	és	magyar	dalokat.
20	óra	 Baráti	beszélgetés,	közös	éneklés

EINLADUNG
Die Deutsche 

Minderheitenselbstverwaltung von 
Kirne ladet Sie und  Ihre Familie 

recht herzlich am Samstag, 
den 27. August 2011

zur 64. jährigen Gedenkfeier 
der Vertreibung ein.

Programm
17	Uhr		Heilige	Messe	in	der	katholischen	 
	 Kirche.
18 Uhr Kranzniederlegung bei dem  
	 Denkmal	für	die	Vertriebenen 
	 am	Seeufer.
19 Uhr Kulturprogramm im Heimatmuseum.
	 Auftretende	Kulturgruppen:
	 •	Ungarndeutsche	Kindergruppe 
 von Kirne
	 •	Ungarndeutscher	Sängerchor 
 aus Kirne
20	Uhr	 Gemeinsames	Singen

TájékozTaTó
Az új Vackor óvoda és bölcsőde 
építésére kiírt közbeszerzési eljárás-
ban 2011. augusztus 12-én lejárt az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló 
határidő. A határidő augusztusra 
történő meghosszabbítását az aján-
lattevők műszaki dokumentációval 
kapcsolatosan benyújtott nagy szá-
mú kérdései indokolták. A beruházás 
megépítésére hét cég nyújtotta be 
ajánlatát. Közjegyző jelenlétében 
az ajánlatok bontása megtörtént, s 
ezzel megkezdődött a közbeszerzési 
bíráló bizottság munkája. A pályá-
zóknak egy alkalommal teljes körű 
hiánypótlásra van lehetőségük, majd 
az eredményhirdetésre 2011. szept-
ember 12-én kerül sor. A beruházás 
megkezdésének várható időpontja 
2011. október 1. 
A művelődési ház felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi fel-
hívásának megjelenése a hét második 
felében várható. 


