
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választását. Ugyan ezen a napon kerül 
sor a települési kisebbségi önkormányzatok választására. Szavazni mindenki a lakóhelye 
szerinti szavazókörben tud, illetve aki Környe településszintű lakcímmel rendelkezik az 1. 
szavazókörben (Művelődési Ház, Környe Alkotmány u. 1.)  Szavazni személyesen lehet, 
reggel 6.00 órától délután 19.00 óráig.

A választópolgár csak akkor jogosult szavazni, ha 
személyazonosságát és lakcímét igazolja az alábbi 
érvényes igazolványok valamelyikével:

•	lakcímet	tartalmazó	érvényes	személyazonosí-
tó igazolvány (régi típusú személyigazolvány), 
vagy

•	kártya	 formátumú	 személyazonosító	 igazol-
vány, lakcímkártyával, vagy

•	útlevél,	lakcímkártyával,	vagy
•	2001.	január	1-jét	követően	kiállított	kártyafor-
mátumú	vezetői	engedély,	lakcímkártyával.

Aki	a	fent	felsorolt	igazolványok	valamelyikével	
nem	rendelkezik	a	szavazás	alkalmával,	nem	sza-
vazhat.	 Kérem,	 legyenek	 körültekintőek,	 hogy	 a	
szükséges	okmányok	ne	maradjanak	otthon.

Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi 
állapota	miatt	 akadályozva	 van,	 lehetősége	 van	
mozgó	urnát	kérni.	A	kérelmet	írásban	kell	benyúj-
tani,	melyet	a	választás	napjáig	az	önkormányzat	
jegyzőjéhez,		–	Környe	Alkotmány	u.	2.	–	illetve	a	
szavazás napján a Szavazatszámláló  Bizottsághoz 
kell	eljuttatni.

KözségünKben  
2 polgármesterjelölt és 

18 önKormányzati 
Képviselőjelölt indul.  

KözülüK lehet 1 polgármestert 
és 6 Képviselőt 
megválasztani.

Polgármester választás: A szavazólapon az 
abc	sorrendben	szereplő	polgármester	jelölt	neve	
előtti	 körbe	 írt	 X	 vagy	+	 jellel	 lehet	 szavazni. 
A szavazat akkor lesz érvényes, ha a választópol-
gár egy személyre	szavaz.	

Önkormányzati képviselő választás: A szava-
zólapon	az	abc	sorrendben	szereplő	képviselő	jelölt	
neve	előtti	körbe	írt	X	vagy	+	jellel	lehet	szavazni.	
A szavazat akkor lesz érvényes,	 ha	 a	 18	 jelölt	
közül	6 jelöltre	adja	le	szavazatát.	Érvényes	még	
továbbá az a szavazat is, amelyen kevesebb, mint 
6	személyre	szavaznak.		

Kisebbségi Önkormányzati választás: 
A települési kisebbségi önkormányzati vá-

lasztáson az jogosult szavazni, aki 2010. július 
15-ig kérte felvételét a kisebbségi névjegy-
zékbe. A kisebbségi szavazókör a Művelődési 
Házban, – Környe, Alkotmány u. 1. – a könyv-
tár előtti teremben történik.  A szavazáshoz 
itt is szükség van a fent felsorolt okmányok 
valamelyikének bemutatására. 

Településünkön	4 fős kisebbségi önkormányzat 
jöhet	létre.	A	szavazólapon	a	Helyi	Választási	Bizott-
ság	által	kisorsolt	sorrendben	szereplő,	a	kisebbségi	
önkormányzat	létszámának	megfelelő,	4 kisebb-
ségi képviselőjelöltre  lehet érvényesen szavazni, 
a	jelölt	neve	melletti	körbe	írt	X	vagy	+	jellel.

A következőkben minden polgármester, 
önkormányzati képviselő és kisebbségi képviselőjelöltnek 

lehetőséget biztosítunk a választópolgárok felé 
történő bemutatkozásra.

A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatója 

a 2010. október 3-ai szavazásról
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Dr. Beke Ernő László független képviselőjelölt
Nyugdíjas iskolaigazgató vagyok – tanító, aki 48 éve él itt Környén, s ez idő során megpróbált tenni – több-kevesebb 

sikerrel ezért a faluért – ahova a sors hozta, s életéhez szorosan hozzánőtt. Feleségem és családja őskörnyei, de gyermekeim 
és unokáim is idekötődnek. 
Miért szeretnék negyvenévi közéleti munka után továbbra is képviselő lenni?

Azért, hogy a képviselők minden cselekedete és megnyilvánulása a jövőben is községünk – Környe– érdekét szolgálja. 
Mit sikerült elérni a négy évvel ezelőtti célkitűzésekből? 

Az iskola nem csak szépült, gazdagodott, hanem elindult a rangosodás útján. A képviselőtestület és bizottságai sokat és 
eredményesen, s ami fontos, a törvényi előírásoknak megfelelően dolgoztak – s ezt még egyesek támadásai sem ingathat-
ták meg! A Tatabányával közös ipari parkból származó adók arányának növeléséből és behajtásából községünk gazdasági 
alapja biztossá vált – mindez gondos odafigyeléssel fejlesztésre, a környei élet minőségének javítására fordítható. Termé-

szetesen nagy figyelmet kell fordítani a segítségre szorulókra és az idősekre is. A képviselői létszám felére csökken – a feladatok maradnak – így 
egy-egy képviselőnek szinte kétszer annyit kell tevékenykednie, hogy eleget tehessen vállalásainak. Mindehhez szeretném továbbra is felajánlani 
tapasztalataimat és tudásomat községünk, Környe érdekében. A jövőbeni eredményességhez egy csapat kell, amely egy irányba húz, közösek a 
céljaik. Ne központi politika, irányelv, érdekeltségi körök határozzák meg falunk működését és a környei lakosok életét. Az kell, hogy a jövőben is 
közösen dolgozzunk együtt Környéért! 

Dr. Bublovics Péter független képviselőjelölt
1978-ban születtem Tatabányán, 2009 óta élek családommal Környén. 2009 óta az I. körzet háziorvosa vagyok. 

Az elmúlt több mint egy év alatt sikerült beilleszkednem Környén, az emberek megszerettek és én is megszerettem 
a környei embereket. 

Megválasztásom esetén képviselőként elsősorban a szociális vonalat és az egészségügy helyzetét szeretném 
továbbfejleszteni, javítani. A szociális vonalon nagyon fontosnak tartom a mai gazdasági válság idején a meglévő 
közmunkaprogram kiszélesítését valamint közgyógyellátottak körének bővítését. Nagyon fontos lenne az óvodai és 
a bölcsődei férőhelyek számának bővítése, ami a fiatalok munkába állását segítené elő. Az egészségügy terén szor-
galmazni szeretném az orvosi rendelők felszereltségének javítását és a szűrővizsgálatok körének kiterjesztését, ami 
tovább segítené Környe egészségi állapotának javítását és megelőzhető betegségek korai felismerését és megfelelő 
kezelését. Az egészségügyi fejlesztések kapcsán nagyon fontos lenne a külterületeken a mai kor követelményeinek 

megfelelő korszerű orvosi rendelő kialakítása például Szentgyörgypusztán, Környebánya mintájára, mivel a fenti településrész évek, évtizedek 
óta hátrányos helyzetben van. 

Tekintettel a jelen kor szélsőséges időjárásaira nagyon fontosnak tartom a csapadékelvezető és meglévő közműrendszer továbbfejlesztését, 
ami mindannyiunk közös érdeke.

Megtisztelő bizalmukat előre köszönöm!
Dr. Bublovics Péter

Dörner István független képviselőjelölt
1954-ben, Kecskéden születtem, ifjúkorom éveit is ott töltöttem. 1976 óta élek Környén, feleségem környei születésű, 

egy gyermekünk van. A községbe hamar beilleszkedtem, lakóit, problémáit ismerem. Tíz éve egy oroszlányi 25 fős 
Kft. cégvezetője vagyok. Itt a községben üzleti társammal egy építőipari kisvállalkozást vezetünk.
Miért szeretnék bejutni a képviselő testületbe?

Az elmúlt 4 évben a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság aktív tagjaként segítettem elő községünk 
fejlődését. 2006 óta a Környei Horgász Egyesület elnökségi tagja vagyok, segítségemmel lettek felújítva a tóparti 
átereszek korlátai. 

Úgy gondolom, hogy a község javára válna, ha egy olyan képviselő-testületi csoport járulna hozzá munkájával a 
község fejlődéséhez, ahol a legfontosabb szempont Környe érdeke. Az eddigi értékek megőrzése, továbbfejlesztése 
mellett, megújult lendületre, látásmódra van a településnek, és lakóinak szüksége. 

Elvem az, hogy ezt a munkát a párt és az egyéni érdekek kizárásával, csakis a község érdekeit szem előtt tartva szabad végezni. Ember-
ismeretemet, elveimet, érvényesítve, esetleg szakmai tapasztalataimat hasznosítva szeretnék egy olyan csapat tagja lenni, amely kizárólag 
Környe lakosaiért, a falu gazdasági, kulturális fejlődéséért, az itt élők biztonságáért teszi dolgát.

Dr. Árendás József független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Környeiek!

Képviselőjelöltként szeretnék indulni a 2010. évi helyhatósági választáson. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 
1954-ben születtem. Nős vagyok, lányom fogorvos, fiam politológus. Az egyetemet Budapesten 31 éve végeztem el, 
majd tíz évig sebészként dolgoztam. 1988. tavasza óta házi- és üzemorvosként gyógyítok Környén a Szent Rókus ren-
delőben. Fenti három szakképzettségemen kívül több éves tanulmányaim után a pécsi egyetemen oklevelet szereztem 
homeopátiából (ebből nemzetközi vizsgát is) és hagyományos kínai orvoslásból. A Semmelweis Egyetem Családorvosi 
Tanszékének mentora vagyok, körzetünk oktató körzet, ezért találkozhattak rendelőnkben már számos szakvizsga 
előtt álló kollégával. Tizennégy éve neveztek ki az ÁNTSZ szakfelügyelő főorvosává, az idén pedig címzetes főorvosi 
kinevezést vehettem át. Környe Község Képviselőtestülete néhány éve közegészségügyi kitüntetésben részesített, majd 
nem sokkal később munkatársaim munkáját is elismerve gyógyító csapatunkat újabb hasonló kitüntetéssel jutalmazta. 

Az elmúlt esztendőkben fele akkora létszámmal, ennek ellenére szélesebb diagnosztikus és terápiás palettával igyekszünk becsülettel ellátni 
embertársainkat. Kifejezetten nemzeti érzelmű, konzervatív és keresztény szellemű, hívő ember vagyok. Két éve az a megtiszteltetés ért, hogy 
Környe, Vértessomló, Várgesztes községek katolikus karitász szervezetét vezethetem. Pártnak tagja soha nem voltam, és nézeteim diákkorom óta 
sem változtak. Amikor törvény nem tiltotta, akkor minden önkormányzati választáson elindultam, és az Önök jóvoltából a képviselőtestületbe 
kerültem. Munkámmal a környeiek és Környe, különös tekintettel az egészségügy, a jövő érdekeit igyekszem szolgálni. Mindezt pártérdekeket 
félretéve, ha lehet, oda azokat be sem engedve, minden jóakaratú emberrel összefogva a bizalom és a becsületesség szellemében ténykedve. 
Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek rám!

Beke László független polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

Születésem óta, majdnem 41 éve Környén élek és dolgozom. Több mint 10 évig a helyi általános iskola tanára voltam, majd 
2006-tól községünk polgármestere. Az akkor megszavazott bizalmat ezúton is köszönöm minden engem támogató környeinek, 
s remélem, hogy eddigi munkámmal megalapoztam az újraválasztásomhoz szükséges újabb támogató voksokat. 

Amennyiben az Önök felhatalmazásából folytathatom munkámat, akkor szeretném, hogy a falu fejlődése töretlenül 
folytatódjon a következő ciklusban is. A legnagyobb fejlesztés az új óvoda-bölcsőde megépítése lesz, mellyel egy ütemben 
alakul ki a falu új főtere is. Az új faluközpont ad helyet községünk intézményeinek, s több mint 1000 m2-es terével számos 
rendezvénynek. Tervem szerint szervesen kapcsolódik majd a tóparti sétányhoz, így valóban kialakul egy központ, ahol 
a helybéliek egy helyen intézhetik ügyeiket, s egyben a falu közösségi életének is teret biztosít. Ehhez a fejlesztéshez 
kapcsolódóan kerül felújításra az egyházközséggel közösen a plébánia épülete, a művelődési ház, amely beruházáshoz 

50 millió forintos támogatást nyert önkormányzatunk. Szeretném, ha ezen a téren önkormányzati apartmanházat hoznánk létre, s a terveimben a 
régi iskola épületének felújítása is szerepel. A Bajcsy-lakóparkban újabb építési telkeket lehet kialakítani, a Rákóczi utcában pedig 6 önkormányzati 
bérlakást építeni pályázati források bevonásával, mivel az ehhez szükséges terveket már elkészíttette önkormányzatunk. A falu kezelésében lévő 
utak felújításának folyamatosságát is tervezem kül- és belterületeken egyaránt. Kiemelt célom munkahelyek teremtése gazdaságfejlesztéssel, az 
„Út a munkába” programmal és lehetőség szerint munkalehetőség biztosítása az önkormányzatnál. Feladatomnak tekintem továbbá a külterületek 
további fejlesztését, a környei kulturális csoportok töretlen támogatását, a sportolási lehetőségek nyújtását minden korosztály számára. Szeret-
ném megőrizni a kialakított jó viszonyt és folytatni az eredményes közös munkát a környei egyházakkal, a Német Kisebbségi Önkormányzattal. 
Intézményrendszerünk magas szintű működtetése, a hagyományápolás, az elindított egészségmegőrzési-program fejlesztése, a törvény nyújtotta 
kereteken belül a helyi vállalkozások helyzetbe hozása az önkormányzati megrendelések során, a nyugdíjasklub programjainak bővítése, gyalogát-
kelők létesítése az országos közúton, az ipari park fejlesztése pedig változatlanul szerepel programomban, melynek teljesítését már megkezdtem az 
eltelt négy évben. Az új önkormányzat egyik legelső, fontos feladata kell, hogy legyen a Tatai út végén a vízelvezető árok és az áteresz megépítése, 
melyre a pályázatot szeptemberben benyújtottuk.

Kérem, szavazatukkal is támogassák elképzeléseim megvalósításának folytatását, valamint az Együtt Környéért szövetség képviselőjelöltjeit, hiszen 
velük együtt, közösen garantálhatjuk községünk fejlődését!

Szeretném az elkövetkezendő 4 évben továbbra is Önöket szolgálni Tisztelt Környei Polgárok. Szeretném folytatni leendő képviselőtársaimmal falunk 
dinamikus fejlődését, hogy jó legyen itt élni, letelepedni, dolgozni, és büszkén mutathassuk meg falunkat mindenkinek!

Friedrich Gyula független képviselőjelölt.
1980. február 10-én születtem. Szüleim 1990-ben telepedtek le Környén. 10 éves koromtól itt élünk nővéremmel, 

Ritával és öcsémmel, Istvánnal. Szüleim egyszerű becsületes emberek, akik mindig az otthon melegét nyújtják szá-
momra. Tanulmányaimat a Környei Általános Iskolában, majd Tatán a Dobi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskolában végeztem, ahol húsfeldolgozó képesítés mellet érettségi bizonyítványt is szereztem. Középiskolai 
tanulmányaim után Tatán katonáskodtam, leszerelésemet követően a szakmámban helyezkedtem el, később egy 
oroszlányi húsbolt üzletvezetője lettem. Hatévi munka után lehetőségem nyílt környei húsboltban dolgozni, jelenleg 
itt szolgálom ki kedves vevőimet. 

A választás lehetőség, lehetőség magamnak a közösség felé való bizonyításra, Támogatóimnak a Közösségben 
való érvényesülésre. Képviselőként 5 fontos valós célt tűztem ki magamnak 1. Megteremtett értékeink védelme 
mindannyiunk érdeke, ennek megfelelően célom a térfigyelő kamerarendszer bővítése és lakossági összefogással a 
szomszédprogram elindítása. 2. Az információk elérhetőségének érdekében a falutévé visszaállítás és a kornak meg-

felelő internetes információs oldal elkészítését alapvető feladatomnak tartom. 3. A Kultúrház és a szabadidős programjainak szélesítése. 4. 
A következő évben megvalósuló új óvoda építése végre olyan területeket ad vissza a falunak, amiről már sokan el is feledkeztek, támogatom 
a Feszty udvarban egy használható faluközpont kialakítását. A faluközpont megvalósításával kapcsolatos döntések nem csupán anyagiakban 
mérhetőek, a faluképét évtizedekre megváltoztatjuk, ennek eredményét „unokáink is látni fogják…”. 5. Támogatom Az „Együtt Környéért” 
lakossági kezdeményezést, aminek célja, hogy ne egyéni érdekeltségek befolyásával és ne politikai irányelvekre támaszkodva szülessenek 
jövőnkre nézve káros döntések, hanem ezektől elhatárolódva a falu, és unokáink érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg felelősségteljes 
döntéseinket. 

Egy kedves Barátom azt kérdezte, készen állsz arra, hogy közel 200 iskolás, 150 óvodás, 400 nyugdíjas, 400 vállalkozás, szóval 4610 környei 
életkörülményeiről döntsél? Igen. Döntöttem. Én a ti képviselőtök szeretnék lenni! Vannak terveim! Vannak céljaim! Többet szeretnék tenni 
Környéért! Tudom, hogyan kell, tudom, hogyan lehet változtatni, hiszen eddig is ezt tettem veletek együtt! A képviselői tisztség ehhez nagyobb 
segítséget és felhatalmazást nyújt. – www.friedrichgyula.ingyenblog.hu –
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Pákozdi Ferenc független képviselőjelölt
1950. június 24-én születtem Tatabányán. 1970 óta élek és dolgozom Környén. Jelenleg a Környei Agráripari Rt. 

jogutódjaként működő Környe Major Kft-nél dolgozom. Mezőgazdasági főiskolai végzettségem van.
1990 óta veszek részt az önkormányzat munkájában, mint képviselő, az utóbbi nyolc évben pedig mint a község 

alpolgármestere. Tizenkét éven át társadalmi munkában láttam el a közügyek szolgálatát. Számtalan beruházásban 
vettem részt. Pl.: A faluközpont kialakítása, tó rekonstrukció, parkosítások, gáz-, szennyvíz bevezetése, ipari parki 
fejlesztések, külterületek életminőségének javítása, erdei iskola kialakítása. Szem előtt tartottam az önkormányzat 
intézményeinek (iskola, óvoda, egészségügy) zavartalan működtetését. 

Célkitűzéseim a következő négy évre: A kialakult gazdasági helyzet miatt nagyobb figyelmet kell szentelni községünk 
hátrányos helyzetű lakosaira. A környezetvédelem, a sport, a kultúra támogatása, fejlesztése (sörfesztiválok, ünnepi 
megemlékezések színvonalas lebonyolítása a civil szervezetek, alapítványok bevonásával). Támogatom a Német 
Kisebbségi Önkormányzat munkáját. Úgy gondolom, hogy húsz esztendő tapasztalatai igen hasznosak lehetnek az 

önkormányzat számára.
Köszönöm, hogy eddig is megtiszteltek bizalmukkal, és amennyiben a következő időszakra is bizalmat szavaznak nekem, igyekezni fogok 

az Önök elvárásainak megfelelni, célkitűzéseimet maradéktalanul megvalósítani.

Dr. Pálosné dr. Bogád Judit független képviselőjelölt
Hat gyermekes családban nőttem fel. Már kis gyermek koromban jó érzés volt gondoskodnom kisebb testvéreimről. 

Korán megérett bennem a gondolat, hogy életemet a gyermekek egészségének szolgálatába állítom. 37 éve vigyázok 
a környei gyerekek egészséges felnőtté válására. Ma ugyanolyan lelkesen és odafigyeléssel végzem az egyik legszebb 
hivatást, mint pályám kezdetén.

Az Önkormányzat munkájából is ezért veszem ki a részemet 12 éve. Az utolsó ciklus alkalmával javaslatomra került 
be a „Szülőföld Programba” a HPV  védőoltás, mely a méh nyak rák kialakulásától óvja meg a védőoltásban részesülő 
lányokat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottságban is dolgozom. Az idősek mellett a gyerekek érdekvédelmét is 
nagyon fontosnak tartom. Köztudottan FIDESZ párti vagyok, de falunkban Környe érdeke a legfontosabb.

Ha Önök is úgy gondolják, hogy tettem, s tehetek a továbbiakban is Környéért, kérem szavazatukat.

Svétecz László MSZP képviselőjelölt
Tisztelt Környei Választópolgárok!

Eddigi életem Környéhez kötődik. Tisztelem az itt élő embereket és szeretem ezt a falut. 36 éve élek Környebányán, 
így átérzem a vonzáskörzethez tartozó apró településrészek helyzetét. 20 évvel ezelőtt kapcsolódtam be az önkor-
mányzat munkájába. Büszke vagyok az elmúlt évekre, mert részese lehettem egy olyan időszaknak, amikor Környén 
megvalósult az összközműves beruházás, a Környei Öreg-tó, utak, közparkok létesítése, intézmények korszerűsítése, 
építése. Büszke vagyok a környebányai Erdei Iskolára, a Közösségi Házra, a tagyospusztai ivóvízrendszer korszerűsí-
tésére, az irtáspusztai tulajdonviszonyok rendezésére, a Szetgyörgypusztáig érő ipari parkra, ahol a stabil gazdaság 
forintjai képződnek. 

Eddigi közéleti munkámban meghatározó volt baloldali gondolkodásom, így kiemelten foglalkoztam a külterületen 
élők és a hátrányos helyzetű lakosok megsegítésével. Eddigi közös munkánk során is szükség volt minden adófizetőre, 

a vállalkozásokra, akik segítségével épül, szépül a településünk. Remélem ez az összefogás a jövőben is jellemzi falunkat.
Van a községnek gazdasági programja, ami biztos alapja a további fejlődésnek. Bízom az Együtt Környéért összefogás lehetőségében, ahol 

nem a pártérdekek diktálnak. Köszönettel kérem továbbra is a bizalmukat.

Török Mihály független képviselőjelölt
1961-ben születtem Mezőtúron. Az általános iskola elvégzése után Tokajban folytattam a tanulmányaimat a kereskedelmi 

iskolában. 1980-tól Környén élek, itt alapítottam családot, két fiam már felnőtt. Letelepedés után a helyi vasboltban kezdtem 
el dolgozni, mint üzletvezető-helyettes. 1992-től vállalkozóként tevékenykedem községünkben. 2002-től vagyok Környe 
Község Képviselő-testületének tagja. Mindig igyekeztem, hogy a falu lakóival jó kapcsolatot teremtsek, ez úgy érzem a 
sporton, a sportszeretetemen keresztül sikerült is. 1997-2005-ig voltam a Környei Sportegyesület elnöke. Sportolóink ezen 
időszak alatt számos szép eredményt értek el. Nagy súlyt helyeztünk az általános iskolával közösen az utánpótlás nevelésre.

A község fiataljaival jó kapcsolatot alakítottam ki, az önkormányzat kulturális bizottságának tagjaként képviselhettem 
többek között az ő érdekeiket is. A 2002-es megválasztásom után feladatul tűztem ki magam elé a környei sport életben 
tartását, továbbfejlesztését, a község rendezvényeinek szervezésében való részvételt, a partnerkapcsolatok településeivel 
a még szorosabb kulturális és sport tevékenység kialakítását. Érzésem szerint ezeket a célkitűzéseket sikerült megva-
lósítani a két ciklus alatt képviselőtársaim segítségével. 1998-ban a Környei Horgász Egyesület elnökségi tagja lettem, 

majd 2006-tól az egyesület elnökének választott a tagság. A vezetőség a tagokkal karöltve sokat tesz a Környei tó és a tópart rendben tartása 
érdekében. Sok közös rendezvényük volt, melyen szeretettel vártuk a falu lakosságát is. Községünk az elkövetkezendő években nagy kihívások 
elé néz, folyamatos fejlődésen megy át. A 6 főre fogyatkozó leendő képviselőtestületben olyan képviselőkre lesz szükség, akik minden erejükkel, 
energiájukkal, sokszor szabadidejüket feláldozva képviselik Környe községet és ezen keresztül Önöket Tisztelt Választópolgárok!

Szeretném megköszöni eddigi bizalmukat. Újraválasztásom esetén továbbra is hatékonyan kívánom képviselni az itt élő emberek érdekeit!

Győző Csaba független képviselőjelölt
1966. március 12-én születtem Komárom-Esztergom megyében, Oroszlányon. 2001 óta élek Környén, 2002-ben az 

1995-ben alapított vállalkozásom telephelyét is átköltöztettem ide. Anyanyelvemen kívül német, angol, és orosz nyelven 
beszélek, tagja vagyok a Nemzetközi Transport Akadémiának, MKFE elnökségének, illetve az ICIE Kongresszusnak. 
Harmonikus családi életet tudhatok a magaménak, feleségemmel élek és két fiú édesapja vagyok. A sport, a futball 
a munkámon kívül a másik nagy szenvedélyem, ezért aktívan részt veszek  a Környei Sportegyesület munkájában 
segítve a fiatalok sportolási és egészségnevelési lehetőségeit (pl.: 2007-ben néhány környei „futballista-palántát” 
kísértem el milánói edzőtáborozásra),  focizok a Környei Öregfiúk csapatában.

Mivel Környe Község gazdasági életében már jó néhány éve meghatározó módon járulok hozzá a költségvetéshez, 
ezért független jelöltként a község társadalmi életében is aktív, konstruktív szerepet szeretnék vállalni. Úgy gondolom, 
hogy üzletemberként szerzett tapasztalataim, kialakult munkakultúrám településünk fejlődését elő tudná segíteni.

Tisztelt Környei Választópolgár!
Amennyiben 2010. október 3-án megtisztel a szavazatával, megköszönöm azt, abban az esetben is, ha ez nem lesz elegendő a Képviselőtestületbe 

jutásomhoz.
Üdvözlettel: Győző Csaba

Trézlné Staudinger Csilla független képviselőjelölt
Születésem óta, néhány évtől eltekintve, ebben a faluban élek, és az egri tanárképző főiskola elvégzése után a 

Környei Általános Iskolában kezdtem tanítani. Immár több mint 20 éve vagyok nevelője ennek az intézménynek, ahol 
1999 és 2005 között igazgatóhelyettesként, 2006 őszétől művészeti tagozatvezetőként dolgoztam, 2010 augusztusá-
tól pedig igazgatóként tevékenykedem. 1987 óta boldog házasságban élünk férjemmel. Két lányunk született: Kinga 
másodéves egyetemista, Adrienn tizenkettedikes gimnazista. Oktató-nevelő munkám mellett aktívan vettem részt 
iskolánk és községünk kulturális életében is, például műsorok szervezésében, szereplők felkészítésében.

Célom, az önkormányzati törvény 19. § (1) bekezdésének megvalósítása, mely szerint a települési képviselő a település 
egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit. Független képviselőjelöltként semmilyen szervezetnek, 
pártnak nem tartozom elszámolással, egyedül a környei választópolgárok kérhetik számon rajtam, hogy milyen munkát 
végeztem eddig közösségünkért, illetve azt, hogy mit fogok tenni a jövőben falunk lakosaiért, kiemelten iskolás korú 
gyermekeink érdekében. Kérem, szavazatukkal támogassanak ebben október 3-án.

Wittmann Ferenc MSZP képviselőjelölt
Tisztelt Környei Választópolgárok!

1952-ben születtem, azóta Környén élek. Engem minden ehhez a szép településhez köt: a család, a barátok, a mun-
kahely. A szavazók bizalmából 1994 óta vagyok önkormányzati képviselő. Az elmúlt ciklusban a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottságot vezettem. Büszke vagyok az elmúlt években elért eredményekre. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a Polgármesteri Hivatal felújítása, a községi tájékoztató táblák kihelyezése, a környei tó és környékének 
rendbetétele. Vannak még terveink és személyes terveim: új óvoda – bölcsőde megépítése, a művelődési ház felújítása, 
új egészségügyi centrum kialakítása, községünk további fejlesztése, gyarapítása. Ezek csak közös összefogással és 
együttes cselekedettel valósíthatók meg. Ezekhez a tervekhez és a célok megvalósításához kérem minden környei 
aktív részvételét és segítségét. Tisztelettel kérem, az önkormányzati választáson támogassanak.

Vadász Éva független képviselőjelölt
Környén születtem 1954-ben. Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem majd a tatabányai Közgazdasági 

Szakközépiskolában érettségiztem. A Magyar Testnevelési Főiskolán szereztem testnevelő tanári diplomát. Ugyanitt 
2006-ban gyógytestnevelő tanári végzettséget szereztem. 1988 óta tanítok a Kisfaludy M. Ált. Iskolában. Két felnőtt 
fiam van. Nyolc éve vagyok önkormányzati képviselő. Képviselőként mindig pártatlanul, függetlenként hoztam meg 
döntéseimet.  2008 óta a Kulturális-, Oktatási-, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi Bizottság elnöke vagyok.  Bizottságunk 
szervezi, bonyolítja le községünk kulturális programjait. A Bizottság munkája valódi csapatmunka. Sok képviselő, „külsős” 
képviselő és önkéntes segítő szorgalmas, összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy programjaink sikeresek legyenek. 
Ennek a szerteágazó, sok odafigyelést, nem kevés diplomáciai érzéket kívánó szervező munkának próbáltam megfelelni.  
A Környei Hírhozón keresztül rendszeresen tájékoztattam Önöket a testületi ülésekről.  Segítettem az iskoláról, óvodáról, 
sporteseményekről szóló írások, tudósítások eljutását a szerkesztőhöz. A falu sport- és kulturális életének minőségi 
továbbfejlődése érdekében fontosnak tartok egy multifunkcionális csarnok megépítését, amely sporteseményeknek, 

kulturális rendezvényeknek, bemutatóknak, vásároknak adhatna otthont. Szorgalmaznám a képviselői fogadóóra bevezetését, hiszen a telefon, 
a levél nem pótolja a személyes találkozásokat. Ezek a fogadóórák a képviselői szobában megtarthatók lennének.

Emellett folytatni kell a már megkezdett feladatokat – az új óvoda-bölcsőde megépítése, a Faluház felújí tása. A felújítás után élettel kell 
megtölteni a Házat, lehetőséget adva a falu apraja-nagyja számára a tartalmas, szórakoztató időtöltésre.

Fontosnak tartom községünk honlapjának naprakész információkkal való ellátását. Emellett meg kell tartani a Környei Hírhozót is, hiszen 
nem mindenki rendelkezik internetes hozzáféréssel vagy szívesebben olvassa az írott sajtót. Megválasztásom esetén pártsemleges döntése-
imben egyetlen cél vezérel: községünk fejlődése. Bízom benne, hogy elégedettek voltak eddigi képviselői tevékenységemmel és a következő 
ciklusra is megtisztelnek bizalmukkal.
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Az itt bemutatott jelöltek nem éltek az egyéni bemutatkozás lehetőségével.

Bogár Ferencné sz. Muschitz Veronika német kisebbségi képviselőjelölt
1949-ben születtem Környén, és azóta is itt élek a családommal. A Környe Major Kft-nél dolgozom, mint pénzügyi 

előadó. A Környei Német Kisebbségi Önkormányzat képviselője vagyok nyolc éve, amióta megalakult Környén a 
Kisebbségi Önkormányzat. Sokat dolgoztunk, tanultunk, és főleg tapasztalatokat gyűjtöttünk, hogy működésünk 
minél eredményesebb legyen.

A nyolc év tapasztalatait és eredményeit összegezve úgy gondolom, hogy még sok tennivalónk akad a nemzetiségi 
hagyományok megőrzésével és megismertetésével kapcsolatban.

Célkitűzéseim között szerepel a Tájház pajta mögötti területén egy olyan épület megépítése, ami a régi környei 
mesterségek bemutatásának adna helyet, valamint egy német nemzetiségi tánccsoport megalakítása. A fiatalokat 
minél nagyobb számban be kell vonni a nemzetiségi programokba, hiszen ha felnőnek nekik kell majd továbbadni 
ismereteiket a következő generációnak.

Amennyiben a következő négy évre is bizalmat szavaznak nekem, azon leszek, hogy mindezeket a célkitűzéseket sikerüljön megvalósítani.    

A német kisebbségi önkormányzat 
képviselőjelöltjei

Hamburgerné Tirhold Kármen német kisebbségi képviselőjelölt
Tisztelt Választó Polgárok!

31 éves gyeden lévő kismama vagyok. Férjemmel együtt neveljük 1 éves István nevű kisfiúnkat.
Érettségimet a Kereskedelmi- és Vendéglátóipari szakközépiskolában szereztem meg. Tanulmányaim befejeztével 

Németországban és Svájcban vállaltam munkát, ahol volt lehetőségem elsajátítani a német nyelvet és lehetőségem 
nyílt a helyi kultúra és a hagyományok megismerésére.  Hazatérve több képesítést is szereztem (logisztikus, vám- és 
jövedéki ügyintéző) és a német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tettem. 

Aktív résztvevője vagyok a helyi nemzetiségi rendezvényeknek és tagja vagyok a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkörnek is. Több személyes kapcsolatot is sikerült kialakítanom a település által vendégül látott Lüseni (Dél-Tirol) 
Steffenbergi és a már törzsvendégnek számító Sautanzmusi zenekarral is.

 Céljaim között szerepel, hogy a helyi német hagyományokat a Környei fiatalsággal is megismertessem, és azokat 
ápoljuk, hiszen a mai rohanó világban sajnos ezeket lassan elfeledjük. Szeretném még német nyelv és a kultúra megőrzését, ápolását valamint 
a testvérvárosi kapcsolatot szorosabbra fűzni.

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!
 Hamburgerné Tirhold Kármen

Kedves Környeiek!

Mi öten – egymást segítve és erősítve – az általunk annyira 
szeretett Környe szolgálatába szeretnénk állítani tudásunkat. 
Biztosak vagyunk abban, hogy az összefogás mindig többre képes, 
mint az egyének külön-külön, mert igaznak érezzük a mondást: 
egységben az erő!

Megkérdezték tőlünk, miért akarjuk megváltoztatni az önkor-
mányzatot, miért kell új polgármester. Talán nem látjuk a fejlődést? 
Örülünk, hogy ennek a lapnak a hasábjain is van módunk válaszolni! 
Látjuk a fejlődést, természetesen észrevesszük a változást (Tájház, 
hivatal, sétány padokkal és táblákkal, stb.).
Mi azt is látjuk, milyen területeken van még szükség a változtatás-
ra! Döntéseinket úgy szeretnénk meghozni, hogy minden eset-
ben a környeiek érdekét szolgáljuk:

A falut kisebb egységekre kívánjuk osztani, hogy – a külterületeket 
is beleértve – minden körzetnek felelős képviselője legyen. Így szeret-
nénk elérni, hogy a lakosságot érintő problémák gyorsan eljussanak 
az önkormányzathoz és mielőbb megoldásra találjanak. Vállalkozó-
inkat rendszeresen munkához szeretnénk juttatni beruházásainkon. 
Szeretnénk, ha valamennyi külterületen élő egyformán érezhetné a 
gondoskodást.  Nekünk az itt élők véleménye sokkal fontosabb. Sok 
területen meg akarjuk kérdezni Önöket, s döntéseinket, cselekedetein-
ket ehhez szeretnénk igazítani. Mi a törvényességet mindennél előbbre 
valónak tartjuk. Az önkormányzati munkát a lehető legnagyobb 
nyilvánosság mellett kívánjuk végezni. Szeretnénk, ha gyermekeink 
testi és lelki fejlődését még jobban biztosítaná az iskola. Így minden 
gyermek szívesebben emlékezne vissza az itt töltött évekre, amely 
meghatározó személyiségfejlődése szempontjából. Polgárőrség 
szervezésével javítanánk településünk közbiztonságát, hogy mindenki 
nagyobb biztonságban érezhesse magát, hogy senkit és semmit ne 
kelljen féltenünk. Fontosnak tartjuk, hogy az idős emberek akkor is 
megszokott környezetük közelében maradhassanak, ha egészségügyi 
és egyéb problémáik miatt családjuk nem tudja gondozásukat vállalni. 
Az ő számukra szeretnénk idősek otthonát létrehozni és működtetni.
Mi egy tisztább, virágosabb, rendezettebb falut képzelünk el.

Közös alapelveink: törvényesség, rend, tisztaság, biztonság, nyil-
vánosság, segítőkészség. A képviselői munkát mindannyian szolgá-
latként fogjuk fel!

Helyszűke miatt elképzeléseinkből csak néhány dolgot emeltünk 
ki, fogalmaztunk meg vázlatosan. 

Részletes programunk a www.kornyema.hu honlapon olvasható.
Ha változást szeretne, szavazzon a FIDESZ-KDNP támogatásával 

induló jelöltekre!

Menoniné Pillmann Teréz német kisebbségi képviselőjelölt
30 éve élek férjemmel és két lányommal Környén. Azóta tanítok a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában. A német 

nyelvoktatást mindig szívügyemnek tekintettem. Bábáskodtam a kezdeteknél és azóta is lelkesen tanítom németre 
a fiatalságot. 

Várgesztesi német nemzetiségi származásomhoz és magyarországi német identitásomhoz hűen fontosnak tartom a 
német nemzetiségi hagyományok megőrzését, valamint a kisebbségi nyelv és kultúra ápolását. Az elvi támogatáson 
túl ezért elhivatottan dolgoztam és dolgozom ma is. Segédkeztem a Környei Német Nemzetiségi Dalkör és Baráti Kör 
alapításánál és immár 8 éve a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat elnökeként képviselem a környei németeket.

Sikeres pályázataink lehetőséget biztosítottak a falu kulturális életének gazdagítására és támogatására.  
A közösség összefogásának szép példájaként sikerült létrehozni és berendezni a német nemzetiségi tájházat. 
A Német Belügyminisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatunk eredményeképpen községünk egy nagyon jól hasz-

nálható Opel Vivaro kisbuszhoz jutott. A Komárom-Esztergom Megyei Német Nemzetiségi fesztiválnak is örömmel adtunk helyet, ezzel is 
gazdagítva községünk kulturális életét.

Hiszem és vallom, hogy kulturális örökségünk megőrzéséhez a következő generációnak való átörökítésen keresztül vezet az út. Ezért tartom 
fontosnak a nemzetiségi oktatás bevezetését is. Régi vágyam vált valóra a németországi diákcsereprogram létrehozásával, így tanítványaim 
végre anyanyelvi környezetben is kipróbálhatják nyelvtudásukat. A steffenbergi  testvérvárosi kapcsolat továbbfejlesztésével szeretnék 
lehetőséget teremteni községünk valamennyi polgára számára, hogy megismerje az ott élő embereket és kultúrájukat. 

Amennyiben a kisebbségi önkormányzati választásokon felhatalmazást kapok rá, ezt a tevékenységet szeretném folytatni a jövőben is.

Szántó Attila FIDESZ-KDnP 
polgármester- és képviselőjelölt 

Láng Éva  
FIDESZ-KDnP képviselőjelölt 

Süli Sándorné  
FIDESZ-KDnP képviselőjelölt

Szolnok István 
FIDESZ-KDnP képviselőjelölt

Zemplényi Kornél Ede 
független képviselőjelölt
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Süli Lászlóné Muschitz Erzsébet német kisebbségi képviselőjelölt
1952. október 17-én születtem Környén,  azóta is itt élek a családommal. Három felnőtt gyermekem van. 1975-ben 

kaptam meg az óvónői oklevelet, és 1989-ig a környei óvodában dolgoztam, mint óvónő. 1989-2002-ig a Vértessomlói 
Német Nemzetiségi Óvoda vezetője voltam. Közben a Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán megszereztem a 
német nemzetiségi óvodapedagógus diplomát valamint a felsőfokú német nyelvvizsga bizonyítványt. Természetesen 
ezalatt az idő alatt sem szakadtam el teljesen Környétől, hiszen 1999-től mind a mai napig a Környei Német Nemzeti-
ségi Gyermekcsoport vezetője vagyok. 2002-től nyugdíjasként végzem ezt a munkát, mellette a Német Nemzetiségi 
Dalkörben énekelek. Az előző ciklusban mint német nemzetiségi képviselő tevékenykedtem.

Célom: megismertetni a gyerekekkel – és rajtuk keresztül a szülőkkel is  – a német nemzetiség hagyományait, 
kultúráját, nyelvét.

A Tájházban összegyűjtött használati cikkek, foglalkozási eszközök, ruhák, nagy segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
megmutassuk, miképpen éltek régen a környei emberek. Hiszem és vallom, hogy ezeket az értékeket meg kell őriz-

nünk, hogy egymás történelmét, hagyományait megismerve, együtt dolgozva, közösen tudjunk munkálkodni azon, hogy szebbé, jobbá és 
főleg összetartóbbá váljon a falu közössége!

Riezing norbert német kisebbségi képviselőjelölt
1979-ben születtem, azóta Környén élek. Soproni egyetemi, majd PhD (doktori) ösztöndíjas éveim után „szülő-

falumba” visszatérve Környén alapítottam családot. A REMONDIS Oroszlány Zrt-nél dolgozom, parkok, közterek 
fenntartásával foglalkozom. 

Szeretném, ha gyermekeim már óvodás kortól megismerkedhetnének a német nyelvvel, valamint a német nemzetiségi 
kultúrával. Fontosnak tartom a múltat, a hagyományokat, a régi emlékek megőrzését, és az ismeretek továbbadását. 

A bemutatkozó szövegek javítatlanul,  

a jelöltek által leadott tartalommal 

kerültek nyomtatásra!


