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Megújult a templomtorony
A Dózsa György utcában sétálók, s a református gyülekezet tag-
jai minden bizonnyal örömmel látták, hogy megújult a reformá-
tus templom tornya. Az egyházközség az önkormányzat támo-
gatásával gondoskodott a rekonstrukcióról: lecserélték a régi, 
korhadó tetőszerkezetet, s a torony új burkolatot kapott.

Az önkormányzat természetesen az idei esztendőben is együttműködik és támogatja a községben mű-
ködő egyházakat. A Római Katolikus Egyházközséggel közösen pályázatot nyújtott be a plébánia épü-
letének felújítására. A rekonstrukciót annak ellenére kiemelt feladatként kezeli a helyhatóság, hogy az 
épület az egyház tulajdonában van. A plébánia ugyanis szervesen kapcsolódik a faluközponthoz, illet-
ve Környe legrégebbi, műemlék épületének megmentéséről van szó.

Föld-napja
Hatodik alkalommal hir-
dette meg a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. hagyományos 
országos szemétszedő akció-
ját április 22-ére, csütörtökre. 

A Föld Napja alkalmából szer-
vezett rendezvény az elmúlt há-
rom évben az ország egyik leg-
több önkéntest megmozgató kör-
nyezetvédelmi megmozdulásává 
nőtte ki magát, s számukat idén 
már második alkalommal gyara-
pították a környei óvodások, is-
kolások, felnőttek.

A községben ugyanis évek óta 
a Környezetünk jövőjéért Alapít-
vány, valamint a Feszty Árpád 
Polgári Kör szervezte a környe-
zettisztítási akciót, ám tavaly úgy 
határoztak, hogy csatlakoznak 
az országos megmozduláshoz, 
s nemcsak a település közösségi 
tereit mentesítik meg a szeméttől. 

Így történt ez idén is, bár ezút-
tal a bekötő utak mentén lénye-
gesen kevesebb hulladék került 
a zsákokba, köszönhetően an-
nak, hogy azokat a területeket 
korábban már mentesítették. A 
Kecskéd felé vezető út mellet-
ti árkokat és a tó partját a hó 
elején egy baráti társaság tisz-
tította meg Bánáti Ildikó szerve-

zésében, míg Oroszlány felé és 
az ipari parki Üveggyári úton 
az önkormányzat köztisztasá-
gi feladatokat ellátó munkatár-
sai gyűjtötték össze a szemetet, 
mielőtt eltakarná a növekvő fű. 
A különböző helyszínekről több 
konténernyi hulladékot szállítot-
tak el, de csütörtökön még így is 
akadt tennivaló.  

Faültetők Környebányán
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Április 6-án tartotta szokásos éves  
Falugyűlését községünk Önkormányzata

Beke László polgármester be-
számolt a 2009. évi fejlesz-
tésekről, feladatellátásokról, 
majd beszélt az ez évi célki-
tűzésekről.

Elmondta, hogy számtalan fej-
lesztést hajtottak végre a község 
intézményeiben azok komforto-
sabbá tétele, felszereltségük nö-
velése érdekében.

Az iskolában felújították az in-
formatika termet, székek, interak-
tív tábla beszerzésére került sor. 
Bejárati ajtó, parketta, festés, és 
akadálymentesítés is történt. El-
végezték a tornaterem tetőkar-
bantartását. Bővítették a 
konyha felszereltségét is.

Az óvodában öltöző-
szekrényeket vásároltak, 
az elmúlt évben megtör-
tént az új óvoda telekki-
alakítása a leendő falu-
központ (Feszty udvar) és 
az óvoda területén.

A környebányai erdei is-
kolában is komfortosab-
bá tették a belső tereket, 
padlócserével, berende-
zési tárgyak felújításával.

A Szent Rókus rendelőben meg-
történt a nyílászárók cseréje.

A védőnői szolgálat színvona-
lasabb működésének érdekében 
3 db légzésfigyelő, csecsemő-
mérlegek és látásvizsgáló beren-
dezés került beszerzésre.

Az utak, hidak felújítása is fel-
adat volt a 2009. évben.  Régóta 
húzódó feladat az Alkotmány úti 
közlekedési lámpa kialakítása. 
Telepítésére pályázat kiírására 
nem került sor, ennek ellenére az 
önkormányzat a költségvetésből 
elkülönítette az önrészt. Rende-
let mondja ki a jelzőlámpás gya-
logátkelő létesítésének feltételeit, 
ennek a kritériumnak teljes egé-

szében megfelel a faluközpont-
ban lévő gyalogátkelő. Az önkor-
mányzat felszólította az út fenn-
tartóját a jogszabályok betartá-
sára és a gyalogátkelő mielőbbi 
kialakítására.

Első lépésként a faluközpont ki-
alakításához megtörtént a Feszty 
udvar bontása. Elkészült a tópart 
északi oldalán a sétány, új fahíd 
ível át az Által-éren.

A ravatalozó felújítása során ki-
alakításra került egy mosdó.

A magánszemélyek kommuná-
lis adójából utcanév táblák elhe-
lyezésére került sor segítve ezzel 
a pontosabb tájékozódást a he-

lyieknek, idegeneknek, és első-
sorban a segítségre siető men-
tőknek.

A köztisztasági feladatok kor-
szerűbb ellátása érdekében az 
önkormányzat vásárolt egy kis-
traktort, a környebányai erdei is-
kolához pedig fűnyírót. A polgár-
mesteri hivatal átépítése miatt le-
bontásra került a garázs, ezért a 
köztisztasági szakfeladatokat el-
látó dolgozók részére a régi is-
kolánál került kialakításra egy 
telephely. 

A főiskolára egyetemre járó rá-
szoruló fiatalok részére a BURSA 
támogatottak számát 29 főről 
39 főre bővítette az önkormány-

zat. Az elmúlt évben is minden 
környei kisóvodás, általános is-
kolás és középiskolás kapott is-
kolakezdési támogatást.

Nagy előrelépés volt a környe-
bányaiak életében, hogy felújí-
tásra került a művelődési ház, 
a házon belül pedig kialakításra 
került egy korszerű vizesblokk, 
valamint egy szoba, ahol a tele-
pülésrészre érkező orvos elvégez-
heti a lakosság vizsgálatát.

Községünk nagy hangsúlyt 
fektet a külkapcsolatok ápolá-
sára. Rendszeresen részt vesz-
nek a község vezetői a szlováki-
ai Tardoskedd nemzeti ünnepe-

in, valamint sor kerül a vi-
szontlátogatásra is. 

Az elmúlt év szeptem-
berében a németországi 
testvérváros meghívására 
ellátogatott a község de-
legációja Steffenbergbe, 
az ottani ünnepségsoro-
zaton nagy sikerrel lépett 
fel a Német Nemzetiségi 
Dalkör.

Szép színfoltja a köz-
ségnek a Tájház, mely-
nek szépítése tovább foly-

tatódott, felújításra került a pin-
ce, amely szintén kellemes he-
lye lehet kisebb baráti összejö-
vetelnek.

A Német Kisebbségi Önkor-
mányzat pályázaton nyert egy 
Opel kisbuszt, melynek vásár-
lását saját erővel támogatta, és 
fenntartását vállalta a helyi ön-
kormányzat. 

Nagy eredmény volt az el-
múlt évben, hogy sikerült az ipa-
ri parkkal kapcsolatos megálla-
podást – mely addig 25 százalé-
kos környei és 75 százalék tata-
bányai részesedés volt – Tatabá-
nyával megegyezve módosítani. 
Eszerint a továbbiakban 40 szá-

zalékos környei és 60 százalékos 
tatabányai részesedés realizáló-
dott a befolyt adók tekintetében.

Fontos szerepet játszik a fia-
talok életében a sport. Ennek is 
hangsúlyt adott az önkormány-
zat, amikor jelentős támogatás-
sal segítette a Környei SE műkö-
dését. A sporttelepen felújításra 
került a kinti illemhely, új aszfalt-
burkolatot kapott a kézilabdapá-
lya. A vagyonvédelem érdekében 
bekerítésre került a sporttelep. 

A „Mozdítsd meg Környe-
zeted” mozgalom keretében si-
került valóban sok fiatalt és ke-
vésbé fiatalt a mozgás örömére 
buzdítani.

A 2010-es tervekben meg kell 
említeni, hogy átadásra került a 
Polgármesteri Hivatal, mely meg-
újulva megfelel a mai közintéz-
ményekkel szemben támasztott 
elvárásoknak. A hivatal mellett 
26 férőhelyes parkoló került ki-
alakításra. Sajnálatos módon 
már az átadást követően nyoma 
volt a rongálásnak. Az udvar, a 
park szándékosan nincs körbe-
kerítve, hogy mindenki gyönyör-
ködhessen benne, megpihenhes-
sen ott. A térfigyelő kamerák rög-
zítik a rongálók személyét, na-
gyon jó volna, ha mindenki úgy 
vigyázna a környezetére, a köz 
épületeire, parkjaira, mintha a 
sajátja volna. 

Az idei év költségvetéséből biz-
tosította az önkormányzat az új 
óvoda építéséhez szükséges ösz-
szeg egy részét, a pályázható ösz-
szeg mintegy 100 millió forint.

Folytatódik az általános isko-
la felújítása, eszközeinek bővíté-
se. Szükséges a konyha fölött a 
tető rendbetétele, valamint újabb 
eszközök beszerzése a konyha 
számára, hiszen leterheltségük 
igen nagy, mivel Vértessomlóra 
és Várgesztesre is főznek.

A gazdasági programban sze-
repel, de átgondolást igényel 
még a környebányai szennyvíz-
hálózat kiépítésének lehetősége.

Az idei évre húzódott át  a Dó-
zsa György utca felújítása ke-
retében a járdaépítés, de szük-
séges a Bajcsy Zs. utcában az 
aszfaltozás a dombtetőn. A ra-
vatalozó előtti „téren” változta-
tásra kerül az út nyomvonala, 
Tagyospusztán az alsó telepen 
a murvás út kerül felújításra. To-
vább szépül ez évben a tópart, 
padok, tájékoztató táblák kihe-
lyezésével. Szentgyörgypusztán 
pihenőpark kialakítására ke-
rül sor.

A Rákóczi utcában lévő önkor-
mányzati ingatlanon a leromlott 
állapotú ház bontása elkészült. 
Készül jelenleg egy önkormány-
zati bérlakás terve, 3-4 db, 50-
60 négyzteméteres lakás épülne, 
mivel megnőtt azok száma köz-
ségünkben is, akik ideiglenesen 
segítségre szorulnak.

Az idősek otthonában szüksé-
ges az állagmegóvás, valamint a 
nyílászárók cseréje a hatásos fű-
tés érdekében.

Az önkormányzat 2009-ben 
elnyerte az Integrált Közösségi 
Színtér címet, ennek birtokában 
pályázati lehetőség adódott  a 
művelődési ház felújítására 50 
millió forint nagyságrendben. 

Szintén ez évi feladat a Környei 
Római Katolikus Egyházközség 

plébánia épületének felújítása.  
Ugyan nem saját tulajdona a 
községnek az épület, de szerve-
sen illeszkedik a leendő faluköz-
pont képébe, illetve a legrégeb-
bi műemléképülete falunknak.

Községünk csatlakozik a Szülő-
föld programhoz, ezzel is tenni 
kíván a fiatalokért, gyerekekért.

A program keretén belül meg-
emelkedik az első lakáshoz jutók 
támogatása. Gyermekek születé-
sekor pedig egy arra elkülönített 
alszámlán pénzt helyez letétbe 
az önkormányzat a picik javára.

Az ez évi falugyűlés hallgató-
sága igen aktív volt. Sok hozzá-
szólással próbálták a jelenlévők 
segíteni az önkormányzat mun-
káját. 

Szó esett a megnövekedett for-
galomról, az utak, járdák állapo-
táról, járdaépítésről, a jelzőlám-
pa fontosságáról. Ugyan már a 
fűtési szezon vége felé járunk, 
de szóba került, hogy mennyire 
szennyezett községünk levegője, 
mivel sokan válogatás nélkül tü-
zelik el a műanyagot, gumit, ve-
szélyes hulladékot kazánjaikban.

A felmerült kérdésekre azonnal 
reagált községünk polgármestere 
és a képviselő-testület tagjai, de a 
felszólalók írásban is megkapták 
hozzászólásaikra a választ.
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MOZDÍTSD MEG „KÖRNYE”-ZETED!
Március 27-én 70 természetet és túrát kedvelő környei vágott neki a Mozdítsd meg 
„Környe”zeted! mozgalom keretében szervezett tavaszi túrának, melynek célállomása a 
Vértesben található Mátyás-kút volt. 

A 23 km-es túra érintette Környebányát, ahol az Erdei iskolában teával várták a résztvevőket. Innen 
a Vitány-váron keresztül vezetette a csoportot Gubicza István a Mátyás-kúthoz, ahol az ebédidőre és 
a tűzgyújtási tilalomra való tekintettel friss kenyér, szalonna és kolbász várta a túrázókat. A gyalog-
túráról délután öt óra körül érkeztek vissza a résztvevők.

 A rendezvénysorozat következő programja a május 1-jei családi napon tartandó sport-vetélkedő lesz.

Kisfaludy napok 2010
Méltó emlékezés Kisfaludy Mi-
hály tanítóra.

Községünk általános iskolás di-
ákjai, a szülők, nagyszülők és ba-
rátok minden bizonnyal még so-
káig fogják felidézni az idei Kis-
faludy napokat. A pedagógu-
sok, felkészítők ezúttal is számos 
programmal színesítették a di-
ákok életét, s a már hagyomá-
nyos gálaműsor valóban feled-
hetetlen élménnyel ajándékozott 
meg mindenkit, aki ellátogatott 
a Faluházba.

A rendezvénysorozat kereté-
ben az első napon kiállítás nyílt 
az iskola grafika tanszakos ta-
nulóinak alkotásaiból, majd a 
péntek délelőtti rendhagyó taní-
tási napon a felső tagozatosok 
kézműveskedtek, ismerkedtek a 
vadászat, főzés, régészet rejtel-
meivel, míg az alsósok különbö-
ző közintézmények tevékenysége-
ibe nyerhettek bepillantást. Dél-
után az iskola épületének falán 
elhelyezett emléktáblánál rótták 
le kegyeletüket Kisfaludy Mihály 
leszármazottai, dr. Nógrádiné 
Papp Erzsébet igazgató, valamint 
a szülői munkaközösség, az ön-
kormányzat képviselői és a diá-
kok, majd az egykori iskolaigaz-
gató sírjánál helyezték el az em-
lékezés virágait.

A program pén-
teken a Művelődési 
Házban folytatódott 
a már szintén hagyo-
mányos gálaműsor-
ral, melynek mottó-
jául idén Vági Erika 
Kosztolányi Dezső: 
„Akarsz-e játszani?” 
verscímét választot-
ta. A 140 diák pedig 
nemcsak akart, de 
játszott is a vendégek 
örömére. Még a leg-
kisebbek is olyan ha-
tározottsággal léptek 
színpadra, mintha 
egyenesen oda születtek volna.

Az esemény részeként került sor 
a Kisfaludy-díj és emléklapok át-
adására is. A díjat minden évben 
az a nyolcadikos diák nyerheti el, 
aki nemcsak a tanulmányi ered-
ményével, hanem a közösségért 
végzett munkájával is példamu-
tató társai számára, emléklapot 
negyedik osztályos tanuló kaphat. 

Idén Králl Orsolya részesült 
a Kisfaludy-díj elismerésben. 
A végzős diák számos városi, 
kistérségi tanulmányi versenyen 
képviselte az intézményt, szép 
eredményekkel szerepelt könyv-
ismereti, helyesírási, s informati-
kai megmérettetéseken, s tagja 
az Általános Műveltség csapatá-

nak. A sport területén is igen ak-
tív, az iskolai atlétikai versenyek 
mellett a Kecskéd Kupában csa-
patával tavaly és idén is meg-
szerezte az első helyet. Szere-
pel a Környei Sportklub kézilab-
da együttesében, korát megha-
zudtolóan eredményes játékos. 
Tanulmányi munkája és maga-
tartása egyaránt példamutató, 
megbízható diák, s a tanórák ak-
tív közreműködője.

Kisfaludy emléklapot két ne-
gyedik osztályos tanuló, Beke Gá-
bor és Németh Miklós vehetett át.

Beke Gábor tehetsége és sok-
oldalúsága az első osztály-
tól évről-évre egyre jobban ki-
bontakozott. Minden levelezős 

versenyen indult, s legtöbb-
ször eljutott a megyei döntőbe. 
A sporttól, az irodalom és a kör-
nyezetismeret versenyeken át, 
a matematikáig, minden szak-
területen szívesen méreti meg 
magát. Tehetsége főként a ma-
tematika területén mutatkozik 
meg. Tanulmányi munkája vé-
gig kitűnő volt, több tantárgy-
ból érdemelt dicséretet. Példa-
mutató magatartása, szorgal-
ma, tanulmányi eredményei tet-
ték méltóvá az iskola által ado-
mányozható díjra.

Németh Miklós sokoldalú te-
hetségét igazán 3-4. osztályban 
bontakoztatta ki, szinte majd-
nem minden területen megmé-
rette magát. Számos iskolai, terü-
leti, megyei és körzeti vetélkedőn 
öregbítette az iskola hírnevét a 
sporttól az anyanyelvi és környe-
zetismereti versenyeken át a ma-
tematikáig. Minden levelezős ver-

senyen indult, s majdnem mind-
egyiken bejutott a megyei döntő 
legjobbjai közé. Töretlen szorgal-
ma, példamutató magatartása, 
4 évnyi kitűnő tanulmányi ered-
ménye, több tantárgyból kiemel-
kedő teljesítménye elismerése-
ként vehette át az emléklapot.

A Kisfaludy-napok hét főn 
sport-délelőttel folytatódott, a 
baji művészi kerékpárosok be-
mutatójával, s Füsti Edina olim-
pikon atléta élménybeszámoló-
jával színesítve, majd kedden 
kistérségi tanulmányi verseny-
nyel zárult.
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Jótékonysági bál

Előzetes

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a SÖRFESZTIVÁL 
2010. július 9-10-11-én
kerül megrendezésre.

A részletes programot a következő lapszámban tesszük közzé.

Nagy sikere volt annak a bál-
nak, melynek megálmodója 
Eck Csaba és kedves felesége 
Marika asszony volt.

Fáradhatatlan szervező mun-
kájuknak meg lett az eredmé-
nye, hiszen 420 jegy kelt el, ami 
egyrészt a jó szervezésnek, más-
részt a kitűnő zenekarnak volt kö-
szönhető. A Palotabozsoki Schütz 
Kapelle zenekarnak híre van az 
országban, aki velük szeretné hú-
zatni a talpalávalót, annak bizony 
fél évvel előtte már biztosat kell 
mondani, hiszen hosszú hóna-
pokra előre tele van a határidő-
naplójuk a fellépéseikkel.

A bevételt teljes egészében az 
általános iskola és az óvoda kap-
ta, de a Szivárvány táncegyüttes 

támogatásáról sem feledkeztek 
meg a szervezők.

A jótékonysági bál sikeréhez na-
gyon sok segítő és támogató járult 

hozzá. A következő lapszámunk-
ban részletesen felsoroljuk mind-
azok nevét, akik közvetve részesei 
sok-sok gyerek örömének.   

Újabb gyár kezdi meg termelését 
a Tatabánya-Környe Ipari Parkban

Április elején nyitotta meg hivatalosan új tata-
bányai gyártóüzemének kapuit az 1897-ben, 
Amerikában alapított BD (Becton, Dickinson 
and Company) vezető globális orvostechni-
kai vállalat, amely a 100 millió eurós, korsze-
rű létesítmény építését 2008-ban kezdte meg, 
s még idén elindul a gyártás is. 

2008-ban csupán 8 munkatárssal indult az üzem, s 
az alkalmazottak létszáma mára meghaladja a het-
venet. A gyár teljes kapacitása elérésekor, várhatóan 
2014-ben már félezer embernek ad majd munkát. 

A BD a gyógyszergyárak felé értékesített előre-
tölthető fecskendők iránti világpiaci kereslet növe-
kedésére reagált a gyártóüzem megépítésével. Az 
itt alkalmazott technológia, az orvosi fecskendők 
előretöltése csökkenti a gyógyszerelési hiba és a 
szennyeződés kockázatát. A következő hónapok-
ban tesztelésre készítik és szállítják a fecskendő-
ket a magyar és európai gyógyszergyáraknak, s a 
megrendelők észrevételei, igényei alapján kezdő-
dik a tömeges gyártás. 

A cég választása azért esett Magyarországra, és 
ezen belül a Tatabánya-Környe Ipari Parkra, mert 
közel fekszik termékeinek felvevőpiacaihoz, vala-
mint képzett munkaerővel, felkészült alvállalkozók-
kal és fejlett munkakultúrával rendelkezik. A BD ve-
zetői korábban már megfogalmazták: itteni műkö-
désük során arra törekednek, hogy tartósan a he-
lyi közösség részévé váljanak.

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk községünk lakosait, hogy a 
2010. évi lomtalanításra az alábbi időpont-
okban kerül sor.

KÖRNYEBÁNYÁN
2010. május 31-én (hétfőn) 

IRTÁSPUSZTÁN
2010. május 31-én (hétfőn) 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN
2010. június 2-án (szerdán) 

TAGYOSPUSZTÁN
2010. június 2-án (szerdán) 

KÖRNYÉN
2010. június 3-án (csütörtökön)

Kérjük, hogy a lomtalanítás során veszélyes 
hulladékot (gumiabroncs, pala, fáradt olaj 
stb.) ne rakjanak ki, annak elszállítását a 
REMONDIS Zrt. nem teljesíti. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lomtalanításra 
kizárólag a kijelölt napon kerül sor, ezt köve-
tően nincs lehetőség a lom elszállíttatására! 

köszönjük, hogy ön is védi környezetét!
Polgármesteri Hivatal 

TEGYÉL TE IS KÖRNYEZETEDÉRT!
A Környei Polgármesteri Hivatal és az 
ELEKTROMEN Kft. közös szervezésé-
ben a lomtalanítási időszakban  elekt-
ronikai hulladékgyűjtést is szervez.

IRTÁSPUSZTÁN
2010. május 31-én (hétfőn) 8.00–9.00 óráig

TAGYOSPUSZTÁN
2010. május 31-én (hétfőn)

a buszfordulóban 9.30–11.30 óráig
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN

2010. május 31-én (hétfőn) a buszfordulóban 12.00–14.30 óráig
KÖRNYEBÁNYÁN
2010. május 31-én (hétfőn)

a „belső buszfordulóban” 15.00–17.00 óráig
KÖRNYÉN

2010. június 2-án 8.00–18.00 óráig és június 3-án
6.00–9.00 óráig  a régi iskola udvarában (Alkotmány u. 9.)

Hűtő – Mikrosütő – Elektromos borotva – TV  
– Walk Man – CD lejátszó – Hifi – Rádió – 

Hajszárító – Elemek – Számítógép – Kamera – Monitor …
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Kiadja: 
Polgármesteri Hivatal Környe

A kiadásért felel: 
Beke László polgármester
Készült: 1500 példányban

Szerkesztette: Molnár Kálmánné 
Varga Katalin 

06 (20) 4015-802
Nyomdai munkák:   

JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

Tel.: (30) 902-1882

Tájékoztatás

 1. 2. 3. 4. 5. 6.    
  Művház Iskola Óvoda Sporttelep Szentgyörgyp. Környebánya       
                    
Választójoggal rendelk. 955 fő 909 fő 750 fő 797 fő 96 fő 212 fő   Összesen: 3719 fő 
Szavazók 670 fő 620 fő 419 fő 406 fő 56 fő 104 fő   Összesen: 2275 fő 
Százalékos arány 70,16% 68,21% 55,87% 50,94% 58,33% 49,06%     61,17% 
                    
                    
Michl József 341 fő 289 fő 230 fő 197 fő 19 fő 51 fő   1127 fő 49,93% 
Szaniszló Zoltán 113 fő 153 fő 73 fő 104 fő 11 fő 25 fő   479 fő 21,22% 
Michl Miklós 100 fő 81 fő 58 fő 60 fő 18 fő 16 fő   333 fő 14,75% 
Dr. Nagy Sándor 86 fő 77 fő 45 fő 29 fő 8 fő 5 fő   250 fő 11,08% 
Jagarics Ferenc 26 fő 17 fő 10 fő 10 fő 0 fő 5 fő   68 fő 3,01% 
                2 257 fő   
                    
Fidesz 345 fő 291 fő 229 fő 195 fő 20 fő 51 fő   1 131 fő 50,16% 
MSZP 105 fő 148 fő 71 fő 99 fő 10 fő 25 fő   458 fő 20,31% 
Jobbik 100 fő 83 fő 61 fő 65 fő 18 fő 17 fő   344 fő 15,25% 
LMP 83 fő 74 fő 43 fő 29 fő 7 fő 5 fő   241 fő 10,69% 
MDF 28 fő 21 fő 14 fő 13 fő 0 fő 5 fő   81 fő 3,59% 
                2 255 fő   
 

A helyi választási iroda vezetőjének tájékoztatója a 2010. évi Országygyűlési 
Képviselő Választás, Környe szavazókörzetben leadott szavazatokról

A Komárom-Esztergom Me-
gyei Kéményseprő és Tüze-
léstechnikai Kft. Tájékoztat-
ja a Tisztelt lakosságot, hogy 
a rendeletben előírt kötelező 
kéményseprő-ipari munkák 
közül az éves kéményellen-
őrzést és tisztítást, valamint 
a szolgáltatási díj beszedé-
sét  2010. április 22-én meg-
kezdte községünkben.

Orlovits Tímea jegyző


