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Elkészült az óvoda udvara
Szeptember 1-jén reggel vidám móká-
nak tűnt, évek múltán azonban talán 
már komolyodó, örök emlékké változnak 
Halász Zsombor számára azok a percek, 
amikor az utolsó gumitégla helyére 
illesztéséhez kérte a segítségét a Vac-
kor Óvoda és Bölcsőde udvarán Beke 
László polgármester. Elérkezett ugyanis 
az a nap, amikor az intézmény tavaly 
novemberi átadását követően a sza-
badtéri környezet végleges kialakítása 
is lezárult, így a gyerekek az új tanévben 
a közel félhektárnyira bővült területet is 
birtokba vehették.

I gaz a hó eleji átadáson az eső miatt 
nem szaladgálhattak és játszhattak a 
nemzeti színű szalag átvágását követő-

en azonnal az apróságok, az biztos, hogy 
rengeteg időt töltenek majd az irigylésre 
méltó környezetben.

Az önkormányzat első ütemben 39 millió 
forintot fordított az udvar kialakítására, 
melynek része volt a 2011 decemberében 
átadott 600 négyzetméteres játszótér is.  
A további munkálatok elvégzéséről nettó 

86,6 millió forintos költségvetéssel gondos-
kodott a közbeszerzési eljárás nyertese, az 
Extrém Park Kft.

A területen 94, a későbbiekben árnyékot 
biztosító fát, 15 fenyőt és pontosan 2742 
cserjét ültettek el. Az óvodai csoportok 
részére a korábban elkészült 7 virágágyás 
mellé ugyanennyi veteményes kertet, va-
lamint a bölcsődések és ovisok számára 

kerítéssel elválasztott, külön játszóudvart 
alakítottak ki úgy, hogy a gyerekek akkor 
sem maradnak játszóeszköz nélkül, ha 
valamennyi csoport egyszerre, egy idő-
ben szeretné a friss levegőn tölteni az időt.  
A gyerkőcöket két, egyenként 200 négyzet-
méteres labdázó rét, hat, összességében 120 
négyzetméternyi homokozó és kétcsúszdás 
óriás csúszdadomb is várja. 

2014. október 12.: VÁLASZTÁS
Környén egy polgármester jelöltet és 21 önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság.  
A jogszabály erejénél fogva községünkben 6 önkormányzati képviselő választható. Településünkön október 12-én német 
nemzetiségi önkormányzati választást is tartunk, a Helyi Választási Bizottság 5 német nemzetiségi önkormányzati képvi-
selő jelöltet vett nyilvántartásba, falunkban a jogszabály erejénél fogva 3 német nemzetiségi önkormányzati képviselő 
választható. A választással kapcsolatos tájékoztató és a jelöltek bemutatkozása a 3–10. oldalakon olvasható.
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Elkészült az óvoda udvara
…folytatás az első oldalról.

A játékok és kerti szerszámok tárolásáról 
négy faházikóban gondoskodnak, a 
zöldfelület karbantartását fúrt kútról üze-
meltetett automata öntözőrendszer segíti, 
s a kisgyermekek számára három ivókút 
készült, a környezetükben 13 paddal.  

Ennek a néhány évnek itt az óvodában 
az a hihetetlen nagy öröme és ajándéka, 
hogy még játszhattok. Ennek a játéknak a 
megfelelő időbeni jelenléte az életetek-
ben a garanciája annak, hogy vidám és 
boldog felnőttek legyetek. Mi, felnőttek a 
játékra már csak nosztalgiával tekintünk 
– fogalmazott az eseményen Czunyiné 
dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős 
államtitkár, aki nem titkolta: ő bizony ki 
szokta próbálni a csúszdát, ám ezúttal 
az eső miatt ez elmarad. Ha kisüt a nap, 

vegyétek birtokba, használjátok minél 
többet ezeket a fejlesztő játékeszközö-
ket, legyen sok örömötök benne – szólt 
a gyerekekhez, s elismerését fejezte ki 
a környei képviselők, a település vezetői 
számára, akik – megfogalmazása szerint 
– tudnak, mernek és akarnak a gyerekek-
re gondolni.

Mint Beke László polgármester elmondta, 
számára egy rendkívül örömteli folya-
mat zárult le még örömtelibb percekkel.  
A beruházások, fejlesztések megkezdése 
és fejezése közötti időszak teendői mindig 
is jó érzéssel töltenek el, hiszen a tervező-
papíron, a gondolataimban már „látom” a 
végeredményt. Ez a feladat pedig azért állt 
a szívemhez nagyon közel, mert gyakran 
visszahozta a gyermekkorom: meg kellett 
ugyanis „álmodni”, hogy ők mit szeretné-
nek, s most kimondhatatlan jó érzés látni 
az örömüket – fogalmazott.

Napjainkban már az új faluközpont ki-
alakítása utolsó „simításainak” lehetnek 
szemtanúi a környeiek és a községünkön 
átutazók. A téravató programokra októ-
ber 5-én, vasárnap kerül sor, melyekre 
mindenkit sok szeretettel hív és vár az 
önkormányzat.

TÉRAVATÓ – OKTÓBER 5., vasárnap

 9.00 Környebányai játszótér átadása
 10.30 BMX és gördeszka pálya avatása,  
  asztalitenisz és kosárlabda verseny  
  a környei sportpályán
 13.30  Téravató gyermek futóverseny óvodá- 
  sok és általános iskolások részére
 14.30  Nyílt nap a Vackor Óvoda és  
  Bölcsőde játszóudvarán
 16.00 Helyi kultúrcsoportok műsora
 17.00 Utcabál a Best of zenekarral
 19.00 Szökőkút avatása

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) 
KE határozatával a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választását 2014. október 12. 
napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási 
Bizottság - a 1128/2014. számú határo-
zatával - a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2014. évi általános választá-
sát 2014. október 12. napjára – a helyi 
önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek 2014. évi általános választá-
sának napjára – tűzte ki. 

A szavazóköri névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelke-
ző választópolgárok automatikusan 
felkerülnek a központi névjegyzékbe. 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok a névjegyzékbe tör-
tént felvételükről értesítőt kaptak 2014. 
augusztus 25. napjáig. 

Azokat a választópolgárokat, akik 
2014. augusztus 15-ét követően létesíte-
nek állandó lakóhelyet Környén a Helyi 
Választási Iroda fogja tájékoztatni – ér-
tesítő megküldésével – a névjegyzékbe 
vételükről 

Az a választópolgár, aki – annak 
ellenére, hogy szerepel a szavazóköri 
névjegyzékben – nem kapta meg az 
értesítőt, új értesítőt igényelhet a Helyi 
Választási Irodától. 

Átjelentkezésre  
vonatkozó határidők 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthatja be, akinek leg-
később 2014. június 23-ig létesített tartóz-

kodási helyének érvényessége legalább 
2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. ok-
tóber 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár 2014. 
október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja 
átjelentkezési kérelmét. 

Mozgóurna iránti kérelemre  
vonatkozó szabályok 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazókö-
ri névjegyzékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogvatartása miatt gátolt 
választópolgár nyújthatja be.

 
A választópolgár mozgóurna  

iránti kérelmének 

a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi vá-
lasztási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz. 

Kampány 

A választási kampányidőszak 2014. au-
gusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 
óráig tart.

Településünkön egy polgármester 
jelöltet és 21 önkormányzati képviselő 
jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Vá-
lasztási Bizottság. A jogszabály erejénél 
fogva Környén 6 önkormányzati képviselő 

választható. Tehát szavazatunk akkor lesz 
érvényes, ha hat vagy annál kevesebb 
jelöltre adjuk le. Ha hatnál több jelöltre 
adjuk le szavazatunkat az érvénytelen 
lesz.

Településünkön október 12-én  
német nemzetiségi önkormányzati 

választást is tartunk. 

Az jogosult a német nemzetiségi ön-
kormányzat választáson részt venni, aki 
kérte a nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvételét, illetve szeptember 26-án 16.00 
óráig erre irányuló kérelmét benyújtja a 
Helyi Választási Irodába (Környe, Alkot-
mány u. 2.)

Településünkön 5 német nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jelöltet vett nyil-
vántartásba a Helyi Választási Bizottság. 
A jogszabály erejénél fogva Környén 3 
német nemzetiségi önkormányzati kép-
viselő választható.

Tehát szavazatunk akkor lesz érvényes, 
ha három vagy annál kevesebb jelöltre 
adjuk le. Ha háromnál több jelöltre adjuk 
le szavazatunkat az érvénytelen lesz.

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK
A Környei Hírhozóban valamennyi települési és nemzetiségi önkormányzati jelölt számára 
azonos feltételek mellett biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget.

Azon jelöltek bemutatkozását, akik mindkét választáson indulnak, nem tesszük két alka-
lommal közzé, velük az egyéni képviselőjelöltek között ismerkedhetnek meg.

Törvényi változás, hogy 2014. október 12-én a képviselőjelöltek nevei nem ABC, hanem 
sorsolással eldöntött sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon, ezért a bemutat-
kozásaikat is ebben a sorrendben olvashatják. 

A bányászokért kondult meg a harang
Hagyomány Környebányán, hogy az 
ünnepek alkalmával pontban 17 órakor 
kondul meg a harang a Hősi Emlékmű 
mellett. Szeptember 7-én a széncsaták 
hőseiért szólt a harang az emlékezők és 
a várgesztesi, vértessomlói nyugdíjasok 
jelenlétében.

Ö t évvel ezelőt t Vértessomló, 
Várgesztes, Mór, Pusztavám, 
Oroszlány és Környebánya bá-

nyászszervezetei arra szövetkeztek, hogy 
megőrizzék a mára megszűnt szakma ha-
gyományait, összegyűjtsék azokat a még 
rendelkezésre álló emlékeket, tárgyakat, 
amelyek lehet, 10-15 esztendő múltával 
eltűnnének, feledésbe merülnének. A te-
lepülések ekkortól hajtanak fejet minden 
évben más-más helyszínen Bányásznap 
alkalmából.   

Jó szerencsét! Köszöntötte az egybe-
gyűlteket Svétecz László, hozzátéve, hogy 

az országban számos helyen sajnos már 
csak hagyományápolásként hangzik el 
ez a két szó, amely eredendően valóban 
szerencsét kívánt az embert próbáló 
munkát végző bányászok számára. Ezen 
a napon emlékezünk azokra a tatabá-
nyai bányászokra, akikkel 1919. szeptem-
ber 6-án csendőrsortűz végzett. Ennek 
emlékére született 1950-ben a határozat, 
amely szeptember első vasárnapját a 
bányászat, a bányászatban dolgozók 
nagy áldozatokat követelő munkájának 
ünnepnapjává nyilvánította. Emlékez-
zünk azokra a bányászokra, akik annak 
idején ideszegődtek Környebányára Fel-
vidékről, Borsodból, Szabolcsból abban 
a reményben, hogy kis tőkét összegyűj-
tögetve majd hazatérnek. De végül soha 
nem mentek el innen, itt nyugszanak. 
Tisztelettel kell adóznunk feléjük és hozzá-
tartozóik felé is – fogalmazott a képviselő.   
Jó érzés látni, hogy hazánk több mint 

800 településével együtt Környebányán 
is őrzik a bányászat emlékeit, pedig már 
csak Márkushegyen található államilag 
támogatott termelés – hangzott el Torma 
Lajostól. A Magyarországi Bányásztelepü-
lések Országos Szövetségének elnökségi 
tagja a szervezet ezzel kapcsolatos állás-
pontját is ismertette: mi azt gondoljuk, 
hogy a feltárt szénvagyont, amely több 
mint 300 évre elegendő, kellő módon 
ki kell használni, ki kell aknázni. Vannak 
olyan területek, ahol nem lehet azonnal, 
de később egy technológiai fejlesztés 
kapcsán igen. Márkushegy esetében 
szeretnénk elérni, hogy 2015 -ben is 
működhessen még egy kicsit a bánya – 
ismertette Torma Lajos. 

Az ünnepséget a helyi fiatalok, gyere-
kek, felnőttek versei, dalai tették emléke-
zetesebbé, majd a jelenlévők hagyomá-
nyosan a Hősi Emlékműnél helyezték el a 
kegyelet, tisztelet és emlékezés virágait.
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Helyi önkormányzati jelöltek

1. Menoniné Pillmann Teréz – független képviselőjelölt

2. Wittman Ferenc – független képviselőjelölt
1952-ben születtem Környén. Jelenleg is itt élek. 
Ide köt minden, ami egy ember életében fontos 
és lényeges (család, barátok, volt munkahely, 
emlékek). 42 év munka után jelenleg nyugdíjas 
éveimet élem. Az így megnövekedett szabadidő-
met és az önkormányzati és településfejlesztési 
dolgokban szerzett több évtizedes tapaszta-
lataimat szeretném felajánlani Környe község 

javára. 16 évig voltam tagja Környe község önkormányzatának, 12 évig tagja 
voltam a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzatnak. 2010–2014-es 
önkormányzati ciklusban az „Együtt Környéért” civil összefogás tagjaként 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjaként 
segítettem Környe község fejlődését, gyarapodását.

A következő önkormányzati ciklusban támogatom:
  –  Településünk központjában kialakítandó „Mini Egészségügyi  
  Központ” kialakítását (orvosi rendelők, mini labor egy épületbe  
  helyezését).
 – Mellékutak, járdák, vízelvezetés, árkok folyamatos felújítását  
  az anyagi lehetőségek és pályázatok alapján.
 – Civil szervezetek lakossági igényeinek megvalósítását.
 – Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló törekvéseket  
  (kultúra, sport).

Amennyiben egyetért javaslataimmal kérem szavazatával támogasson 
október 12-én.

Tisztelettel: Wittman Ferenc

Várgesztesen születtem német nemzetiségi 
családban, de már 34 éve Környén lakom és 
dolgozom. Férjem környei születésű, akivel 
több, mint 30 éve élünk boldog házasságban. 
Két lányunk, Tímea és Dóra már felnőttek, 
sőt már egy unokával is gyarapodott csalá-
dunk.  

1978-ban végeztem tanítóként Esztergomban, 
majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen szereztem 
német nyelvtanári diplomát. 1980 óta dolgozom a Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskolában, ahol igyekszem a környei diákokat bevezetni a német 
nyelv rejtelmeibe. Nagy öröm számomra, hogy már 10 éve részt vehetek a 
steffenbergi diákcsereprogram lebonyolításában. Ennek keretében tanít-
ványaimnak lehetősége nyílik a német nyelvet anyanyelvi környezetben 
gyakorolni. 

Feladatomnak tartom továbbá az ifjúság, a fiatal felnőttek illetve szülők 
meggyőzését és bevonását a nemzetiségi munkába. Most kell tennünk kö-

zösen azért, hogy ne merüljön feledésbe elődeink öröksége, hogy átadjuk 
azokat gyermekeinknek.

Négy éve a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának 
képviselője is vagyok. A Megyei Kulturális- és Oktatási bizottság munkáját 
vezetem és igyekszem a megye valamennyi német nemzetiségi lakosáért 
tevékenykedni. Fontosnak tartom a nemzetiségi nyelv és kultúra ápolását, 
a hagyományok megőrzését. Büszke vagyok arra, hogy a kezdetektől részt 
vehettem ebben a munkában és már 12 éve a német nemzetiségi önkor-
mányzat elnökeként képviselhetem a környei németeket. Azért, hogy ezt 
a munkát hatékonyabban tudjam végezni, úgy döntöttem, hogy települési 
képviselőként is indulok. Célom szorosabbá fűzni a két önkormányzat 
munkáját, együttműködését és legjobb tudásom szerint tenni valamennyi 
környei lakosért. Elősegíteni a környeiek és Környe gazdasági, kulturális 
és szociális fejlődését.

Köszönöm eddigi támogatásukat, és ha továbbra is megtisztelnek 
bizalmukkal, a becsületesség, a kölcsönös bizalom és összefogás jegyében 
fogom végezni munkámat.

Beke László független polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

A középiskolai és a felsőfokú tanulmányaim éve-
inek kivételével egész életem és munkásságom 
is Környéhez köt. Itt kezdtem dolgozni a helyi 
általános iskolában, itt alapítottam családot és 
immár két cikluson keresztül bíztak meg Önök 
községünk vezetésével, fejlesztésével.

Születésem óta, majdnem 41 éve Környén élek és dolgozom. A másod-
szor megszavazott bizalmat ezúton is köszönöm minden engem támogató 
környeinek, s remélem, hogy eddigi munkámmal megalapoztam az újra-
választásomhoz szükséges újabb támogató voksokat. 

2006-ban, amikor első alkalommal választottak meg polgármesternek, 
munkám alapját az a gondolat képviselte, hogy csak közösen, összefogva 
lehetünk sikeresek, csak így biztosíthatjuk falunk fejlődését, így segíthet-
jük legjobban az itt élők mindennapjait. 2010-re bebizonyosodott, hogy 
valóban az együttgondolkodás a siker alapja, csak úgy tud előrehaladni a 
„falu szekere”, ha tényleg mindannyian egy irányba húzzuk. Ezért is jött 
létre az a szövetség, melyet „Együtt Környéért” névvel illetünk, és amely 
a legszélesebb alapokon nyugszik, és a legnagyobb támogatottsággal 
rendelkezik községünkben. Az elmúlt négy év sikerei országosan is bebi-
zonyították, hogy micsoda erő van az összefogásban, a közös munkában, 
hiszen a falumegújítási pályázaton kiváló minősítést szerzett Környe, és 
emellett megkapta a Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját is. 2010-

ben pedig egy németországi főiskola Európa-napján Környe képviselte a 
magyarországi településeket.

Az előző négy év legnagyobb fejlesztése a faluközpont kialakítása volt, 
mely fejlesztés nagyon lekötötte településünk erőforrásait. Természetesen 
emellett folyamatosan figyelmet fordítottunk a kisebb fejlesztésekre, 
hiszen egy nagy beruházás miatt nem állhat meg az élet a faluban. 
Községünk vagyonát 2006 óta sikerült 1,5 milliárd forintról 3,3 milliárd 
forintra növelni.

A következő öt esztendőben a legfontosabb feladatunk az önkormányzati 
intézményrendszer magas színvonalú üzemeltetése. A fejlesztési elképze-
lések közül a következőket emelném ki: a térségi projekthez kapcsolódóan 
az Által-ér völgyi kerékpárút megvalósítását az idei esztendőben elkészülő 
kiviteli tervek alapján, a plébánia épület felújításának befejezését, intéz-
ményeink energetikai korszerűsítésének folytatását, a belterületi utak 
felújítását az anyatelepülésen és a külterületeken is, továbbra is sikeresen 
folytatni településünk gazdaságfejlesztő munkáját, az egyházközségek és 
a civil szervezetek életének, tevékenységének támogatását.

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

Szeretném az elkövetkezendő 5 évben továbbra is Önöket szolgálni 
Tisztelt Környeiek! Szeretném folytatni leendő képviselőtársaimmal 
falunk dinamikus fejlődését, hogy jó legyen itt élni, letelepedni, dolgozni, 
és büszkén mutathassuk meg falunkat mindenkinek!

3. Dörner István – független képviselőjelölt
1954-ben, Kecskéden születtem, ifjúkorom 
éveit is ott töltöttem. 1976 óta élek Környén, 
feleségem környei születésű. Egy gyermekünk 
van. A község életébe hamar beilleszkedtem, 
lakóit, problémáit ismerem. Tizennégy 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 8 évben a Tele-
pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság aktív tagjaként segítettem 

elő községünk fejlődését. Úgy gondolom, hogy a község javára válna, ha egy 
olyan képviselő-testületi csoport járulna hozzá munkájával a község fejlő-
déséhez, 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. Emberismeretemet, 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. Tegyünk „Együtt Környéért”!

4. Szabó Katalin – FIDESZ-KDNP képviselőjelölt
Szabó Katalin vagyok 1974-ben születtem.  
Jelenleg is Környén élek párommal és nagy-
lányommal, ki  a Szegedi Egyetem Jogi karán 
tanul. Tanulmányaimat a Szent István Egyetem 
Bölcsész Karán folytattam, az ott szerzett tu-
dás és a tapasztalatok nagyban hozzájárulnak 
jelenlegi életem mindennapjaihoz.

2002 óta a közigazgatásban dolgoztam a 
kohéziós és strukturális alapokból  azóta pályázok, vagy mint napjainkban 
segítek a kormány fejlesztéspolitikáját támogatni tanácsadóként , hogy 
az Uniós pályázatok minél hatékonyabban, szabályszerűen  és gyorsan 
valósuljanak meg Komárom-Esztergom Megyében. 

Képviselőként célom támogatni a fiatalokat, kik a jövőnket jelentik, 
a szép korúakat, akitől a tudást, tapasztalatot átvéve a velem  egyko-
rúakkal aktív részesei tudunk lenni Környe községnek. Amennyiben 
bizalmat szavaznak nekem, azt ígérhetem, hogy szócső leszek a képvi-
selő-testületben, az Önök nevében.
A lehetséges javaslataim, előterjesztéseim megválasztásomkor:
 – Megújuló energiák, alternatív energiák nagyobb kihasználtsága  
  az intézményeinkben, köztereken (pályázati források).
 – Kamerarendszer kiépítése településünkön  
  (nagyobb közbiztonság érdekében).

 – Forgalom lassítók beépítése a Környére bevezető utakon  
  (tatabányai, tatai és kecskédi).
 – Bicikliutak kialakításnak támogatása a környező településekkel  
  összekötően.
 – Egészségmegőrző, preventív rendezvények.
 – Szabadtéri edzőpark kialakítása (a környei tó körül sportolók  
  edzésének levezetésére).
 – Javaslattétel egy kedvezményes (akár ingyenes) sportolási,  
  lovaglási lehetőségekre irányuló program kidolgozására  
  „Suttogók” elnevezéssel.

Hiszem, hogy javaslataim megvalósíthatóak lesznek pályázati források-
ból. A Széchenyi 2020 keretein belül a hazai és uniós források több mint 
1000 M Ft-ot szánnak a Terület- és Településfejlesztésre.

Minden olyan javaslatot támogatni fogok, mely Környe fejlődését az 
itt élők életkörülményeit jobbá tudja tenni és ésszerű alapokon nyugszik.

Várom Önt és kedves családját egy bemutatkozásra és kötetlen beszélge-
tésre szeptember 27-én. Meghívott vendégem: Czunyiné dr. Bertalan Judit 
köznevelésért felelős államtitkár

Elérhetőségek:  
06 30 393 1773 • szabo.katalin@fidelitas.hu

6. Süli Sándorné – FIDESZ-KDNP képviselőjelölt
Süli Sándorné vagyok, (szül.: Czigle Erzsébet) 
1949-ben születtem Nyírábrányban. Férjemmel 
Süli Sándorral, valamint lányommal, ifj. Kulman 
Lászlónéval és családjával együtt élünk Környén. 
1965-től itt a faluban voltam fodrász tanuló, 
majd ezt követően 24 évig, mint vállalkozó dol-
goztam Környén. Munkám mellett elvégeztem a 
Vendéglátói és Kereskedelmi Szakközépiskolát, 

szakács-cukrász-felszolgáló szakon. 1969-től a Környei Agráripari Rt-nél a 
számviteli osztályon dolgoztam szakképzett könyvelőként. 2006-2010-ig a 
Környei Önkormányzatnál képviselőként tevékenykedtem. Akkori célom, 

mely az volt, hogy Környe kulturális tevékenységeit megmozgassam, úgy 
gondolom az akkori szilveszteri bálokkal, valamint a Május 1-jei családi 
napokkal el is értem. Képviselői tisztségem alatt, szívügyemként kezeltem 
a lakosság mindazon problémáját, mellyel hozzám fordultak. A jövőben 
ezeket a kulturális megmozdulásokat szeretném továbbfejleszteni, a Kör-
nyei lakosságot, illetve az ifjúságot közelebb hozni egymáshoz, hiszen erre 
is volna lehetőség. Köszönöm mindazoknak a Környei lakosoknak, akik a 
2006-2010-es választáson mellettem álltak, és szavazatukkal támogattak. 
Kérem Önöket, ha meg voltak velem elégedve, szavazatukkal támogassanak, 
hogy a jövőben minél több célt elérhessünk együtt! 

Tisztelettel: Süli Sándorné

5. Wind Károlyné – független képviselőjelölt
Kedves Választók!

Környei születésű lévén, csak néhány gon-
dolatot szeretnék megosztani Önökkel, hiszen 
életem minden szállal ehhez a faluhoz kötődik. 
40 évig tanítottam itt az iskolában, beleértve azt 
az 5 éves kitérőt is, amikor 1-4-es összevonásban 
a pedagóguspályám legszebb éveit töltöttem 

Tagyospusztán, a csodaszép tagiskolában. Szeretett emlékű férjemmel 
Környén kötöttünk házasságot 1972-ben, majd ide születtek gyermekeink 
is, Attila és Zoltán. Pedagógus házaspárként mindig aktívan részt vettünk 

a közéletben. Férjem hosszú évekig német nemzetiségi képviselő volt, s 
a falu rendezvényeinek aktív fotósa. Pályám utolsó évtizedében én az 
iskolában – a tanítás mellett – gyermekvédelmi felelősként dolgoztam, így 
elmondhatom, hogy ismerem a faluban és a külterületeken élő kicsiknek 
és nagyoknak sok-sok problémáját, nehéz helyzetét.

Jelenleg a Szent Borbála Kórház Gyermekosztályán foglalkozok a kis be-
tegekkel önkéntesként már 4 éve. Emellett a Vackor Óvoda Kamarakórusát 
vezetem, s igyekszem segíteni a Katolikus Karitász áldásos munkáját is.

Jó lenne építő részese lenni annak a fejlődésnek, amelyen szülőfalum oly 
szépen halad, s segítő kezet nyújtani oda, ahol arra szükség van.

Ehhez kérném köszönettel a támogatásukat!
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7. Pataki István – független képviselőjelölt
Környén születtem 1957 augusztusában. Felesé-
gem Eszter, kozmetikusmester  Környén. Eszter 
lányom átmenetileg Londonban él, István fiam 
Amszterdamban. A szüleim a helyi tsz-ben dol-
goztak. Édesapám munkavégzés közben hunyt 
el, édesanyám könyvelőként ment nyugdíjba.
Magam is ott kezdtem a pályámat és onnan a 
megyei kórházba mentem, ahol munka mellett 

folytattam a tanulmányaimat. A műszaki osztályon több különböző mun-
kakört láttam el. Közülük kettőt említek. Mivel a szakdolgozatomat ipari 
mosógépekről írtam, az épülő mosodához irányítottak. A telepítésben részt 
vettem és azt követően az üzemeltetés műszaki vezetésével bíztak meg.

A következő feladatot a 2,8 milliárd forintos költségű pavilon építése 
kapcsán kaptam. A beruházó és az üzemeltető csapat egyetlen, csak ezzel 
project-tel  főállásban megbízott tagjaként dolgozhattam létesítményfe-
lelősként. Ez a megbízatásom a beüzemelést követő garanciális időszak 
végén főigazgatói jutalommal zárult.

A képviselői feladat számomra nem ismeretlen. Munkahelyemen, az 
1400 főt foglalkoztató tatabányai Szent Borbála Kórházban 1993-ban az 
országban elsők között a Közalkalmazotti Tanáccsal együtt megalakított  
Munkavédelmi Képviselők Bizottságának tagja, utóbbinak egy ciklusos 
kihagyással a kezdettől elnöke vagyok. Jelenleg is. Az Országos Bértár-
gyaló Bizottságban vettem részt, valamint az Országos Sztrájkbizottság 
delegált tagja voltam. 

A szülőfalum, Környe önkormányzatának munkáját szoros figyelemmel 
kísérem. Elismerést váltott ki belőlem a teljesítményük. Azonban néhány 
ponton látok javítani valót. A tapasztalatomat, tudásomat, kapcsolatrend-
szeremet itthon, a szülőfalum szolgálatába szeretném állítani.

Fontosnak tartom kijelenteni: nem állok a környei önkormányzat alkal-
mazásában és más módon sincs vele a környei polgár átlagos viszonyától 
eltérő kapcsolatom. 

A fentiek megalapozott keretet képeznek, melyet megbízatásomat 
követően a munkámmal fogok megtölteni.

Pataki István

8. Török Mihály – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek, Kedves Barátaim!

Bízom benne, hogy a falubeliek többsége szá-
mára nem szükséges bemutatkoznom, hiszen 
1980-ban költöztem Környére, s 2001-től a 
vállalkozásom is itt működtetem.  

Mezőtúron születtem, ideérkezésemkor 
az akkori Vasboltban helyezkedtem el, mint 

üzletvezető-helyettes. A munkám, a vevőkkel kialakult jó kapcsolat 
is okozhatta, hogy mindig igyekeztem a falu mindennapi életének ré-
szese lenni. 1988-89-ben támogatóként vált szorosabbá a kapcsolatom 
a sportegyesülettel, majd megbíztak az öregfiúk csapatának vezetői 
teendőivel, 1997 őszétől az egyesület elnöki feladatait láttam el 8 évig. 
A Horgász Egyesület tagjai 1999-ben az elnökség tagjává, 2007-ben el-
nökké választottak. A környei választók bizalmát elnyerve 2002 és 2010 
között képviselőként is segíthettem a falu fejlődését, jelenleg bizottsági 
tagként ténykedem. 

Ízig-vérig közösségi emberként mindig is magaménak éreztem Környe 
kulturális- és sportéletét, tudásommal, tapasztalataimmal igyekszem 
ezeket segíteni, színesíteni, a határon túli testvérkapcsolatokat még 
szorosabbá fonni.

Környe az eltelt években olyan jelentős fejlődést könyvelhetett el, mellyel 
nem sokan dicsekedhetnek. Ahhoz azonban, hogy (pld.) elkészülhessen az 
új óvoda, az adóforintok mellett a takarékos gazdálkodásra is szükség volt. 
Képviselőként ezt a megfontolt döntéshozatalt kívánom segíteni, de egyes 
területekre nagyobb hangsúlyt helyeznék. Mivel minden község mozgatóru-
gói a civil szervezetek, véleményem szerint a jelenleginél magasabb szintű 
támogatásra méltók. Bár a Művelődési Ház programjaiban érezhető pozitív 
változás, szerintem még több tartalommal lehetne megtölteni.

A költségvetést megterhelő beruházások befejeztével nagyobb figyelmet 
lehetne fordítani a járdák, utak állapotára, a közterületek karbantartásának 
színvonalára, az értékmegőrzésre.

Többen felvetették egy sportcsarnok megépítésének igényét. A lehe-
tőségek ismeretében nagyléptékű elképzelésnek tűnik, ám képviselőként 
szorgalmazni fogom a tervek elkészíttetését, hogy később, ha sikerül 
pályázati forrást bevonni, elkészülhessen.

Mivel munkám a kereskedelemhez köt, közéleti feladataim is itt látom el, 
az emberekhez fűződő kapcsolatom napi és élő. Sokan osztják meg velem 
véleményüket, sokan kíváncsiak az én álláspontomra. Ez a párbeszéd nyújt 
biztos alapot képviselővé választásom esetén a feladatok hatékony, a helyiek 
megelégedésére szolgáló ellátásához, amelyről pártoktól és politikától 
függetlenül, Környe érdekeit szem előtt tartva kívánok gondoskodni.

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

Képviselőjelöltként szeretnék indulni a 2014. évi 
helyhatósági választáson. 

1954-ben születtem. Nős vagyok, lányom 
fogszakorvos, fiam politológus, újságíró. Az 
orvosegyetemet Budapesten 35 éve végeztem 
el, majd tíz évig sebészként dolgoztam. 1988 

tavasza óta élek Környén, azóta házi- és üzemorvosként gyógyítok a Szent 
Rókus rendelőben. Fenti három szakképzettségemen kívül több éves tanul-
mányaim után a pécsi orvosegyetemen oklevelet szereztem homeopátiából 
(ebből nemzetközi vizsgát is) és hagyományos kínai orvoslásból. Tizenkét 
éve a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének oktató családorvosa 
vagyok, ezért az elmúlt években számos fiatal orvos töltötte nálunk gyakor-
latát. Tizenhét éven keresztül szakfelügyelő főorvos voltam, négy éve pedig 
címzetes főorvossá neveztek ki.

Környe Község Képviselőtestülete tizenkét éve Egészségügyi Díjat 
adományozott nekem, 2012-ben pedig Környe Községért Díjban részesí-
tett. A megnövekedett betegforgalom és a drasztikusan megnövekedett 
adminisztrációs feladatok ellenére szélesebb diagnosztikus és terápiás 
palettával igyekszünk becsülettel ellátni embertársainkat. 

Kifejezetten nemzeti érzelmű, konzervatív és keresztény szellemű, 
hívő ember vagyok. Hét éve Környe, Vértessomló, Várgesztes községek 
Katolikus Karitász szervezetét vezetem. Pártnak tagja soha nem voltam, 
és nézeteim diákkorom óta sem változtak. 

Amikor törvény nem tiltotta, akkor minden önkormányzati választá-
son elindultam, és az Önök jóvoltából a képviselőtestületbe kerültem. 
Csapatjátékos vagyok: így dolgozom nap mint nap munkahelyemen, 
így teszek a karitászban és így ténykedtem a képviselőtestületben is. 
Véleményemet mindig elmondom, elveimhez ragaszkodom, de a közös 
döntéseket magamra nézve is kötelezőnek tartom. Meggyőződésem, 
hogy az alapos megbeszélések alapján létrejött döntések viszik előre 
és jó irányba a közösségek életét. Azt gondolom, hogy az októberben 
leköszönő jelen önkormányzati képviselők ilyen elvek szerint dolgoztak. 
Ezt bizonyítja községünknek az elmúlt években történt, kormányszinten 
is elismert fejlődése. Amennyiben elnyerem bizalmukat, munkámmal a 
környeiek és Környe, különös tekintettel az egészségügy, a jövő érdekeit 
igyekszem szolgálni. Mindezt továbbra is a 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!

10. 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 számomra.

Tanulmányaimat a Környei Általános Isko-
lában, majd Tatán a Dobi István Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában 

végeztem, ahol húsfeldolgozó képesítés mellett érettségi bizonyítványt is 
szereztem. Középiskolai tanulmányaim után Tatán katonáskodtam, lesze-
relésemet követően a szakmámban helyezkedtem el, jelenleg is húsbolti 
eladóként dolgozom. A választás lehetőség, LEHETŐSÉG magamnak a 
KÖZÖSSÉG felé való bizonyításra, Támogatóimnak a Közösségben való 
érvényesülésre. Kérdezzétek meg, hogy a 4 év alatt csökkentettem-e az 

adókat, hogy kevesebbet dolgozhattok-e több fizetésért,hogy egy személy-
ben visszaszorítottam-e a bűnözést,hogy megteremtettem-e a világbékét 
és oly sok ember kérését tudtam-e teljesíteni: minden utca végén egy 
ingyen kocsmát nyitni. De mondjátok el: Elismertem-e a közösségért tett 
munkátokat? Veletek együtt szedtem-e a szemetet ha kellet? Összefog-
tunk-e amikor elöntötte kis falunk egy részét az esővel érkező rengeteg 
sár? Lapátoltuk-e a hihetetlen mennyiségű havat,hogy megmutassuk mire 
is vagyunk képesek, ha otthonunk bajba jut? Mondjátok el, hiszen Ti ott 
voltatok!  Sorolom még a május elsejei főzőversenyeket, a Nemzetiségi és 
Sörfesztivál péntekeit, az Orbán napi borversenyeket, az adventi előkészü-
leteteket, a közös karácsonyfa díszítéseket. Újra a TI KÉPVISELŐTÖK 
szeretnék lenni! Vannak még terveim! Többet szeretnék tenni Környéért! 
Tudom, hogyan kell, tudom, hogyan lehet változtatni, hiszen eddig is ezt 
tettem veletek együtt!  Gyertek el október 12-én és válasszatok!

11. Szántó Attila – FIDESZ-KDNP képviselőjelölt
Hogyan élek? – Vezérlő elvem a jobbító szándék, 
a segíteni akarás. Mik az erősségeim? – Tele 
vagyok ötletekkel, tervekkel, melyek szebbé 
tehetik a falut, jobbá változtathatják az itt élők 
mindennapjait. Munkámat igyekszem mindig 
jól elvégezni, szakmailag folyamatosan képzem 
magam, érdeklődésem széleskörű. Mit tettem 
eddig? – Képviselőségem alatt írásos beadvá-

nyokkal segítettem a testület munkáját. A polgári kör vezetőjeként olyan 
előadásokat, programokat szerveztem, melyeken az élet számos területének 
szakértői adhatták át tapasztalatukat a környeieknek. (Dr. Csath Magdolna, 

Dr. Csókai András, Jelenits István, Dr. Szerencsés Károly, Makovecz Imre, 
Eperjes Károly, stb.) A hosszú sorból kiragadott nevekből is jól látszik, hogy 
a valódi, tiszta erkölcsi értékek közvetítése volt a szándékom.
Hogyan dolgoznék képviselőként? – Az emberekre figyelve, velük bármikor 
beszélgetve, jogi ismereteimet, és vállalkozói tapasztalataimat felhasználva, 
szakszerűen. Mik a céljaim? – A közösségépítés, a régi falusi-baráti légkör 
visszacsempészése, a sok éve húzódó megoldatlan problémák rendezése, 
a fiatalok bevonása a közéletbe. Környe lehetőségeinek a falu, az itt élők 
érdekében való jobb kihasználása.
Ki vagyok én? – Szántó Attila, 50 éves gépészmérnök. Környei születésű, ha-
zájának és a magyarságnak elkötelezett, hívő, apa, férj, testvér, fiú és barát.

12. Pirityiné Farkas Éva – független képviselőjelölt
Születésem óta Környén élek, így tudom milyen 
itt kicsinek, és most már „nagynak” lenni. 
Kétgyermekes édesanyaként mára jól ismerem 
szeretett falunk ügyes-bajos dolgait, az erényeit, 
a szépségeit, de a hiányosságait is. Régóta érik 
bennem a gondolat, hogy fiatalos lendülettel a 
közösség javára fordítsam azokat a tulajdon-
ságaimat, amivel hozzájárulhatok községünk 

további fejlődéséhez. Biztos vagyok abban, hogy a határozott elképzelések, 
a széles látókör, a megbízhatóság és főként az igazságosság elengedhetetlen 
feltételek az érett személyiséghez. Barátaim mindig bizalommal fordulnak 
hozzám, de szívesen segítettem másoknak is. Úgy érzem itt az ideje, hogy 
a sajátomnak érzett Környének is értéket teremtsek, és Önökkel együtt, 
közös célokat fogalmazzak meg. Szeretném, ha megoldódna Környe 
hatalmas átmenő forgalmának nagymértékű lassítása, ha odafigyelnénk 
a külterületen élő hátrányosabb helyzetű embertársainkra egyrészt az 
utak minőségének javításával, másrést számukra is közösségi programok 
szervezésével. Hasznosnak tartanám iskola- és óvodaszék megalakulását 
annak érdekében, hogy döntéshozóként szerepelhessünk és véleményt 

nyilváníthassunk gyermekeink ügyeiben. Kiváló ötlet lenne emellett, ha 
a 10 hetes nyári szünet nagyrészét „itthon” tölthetnék kicsinyeink, ezért 
színes programokkal teli nyári táborok szervezését szorgalmaznám, mert 
a szülők részéről ez amellett hogy igény, megkönnyebbülést is jelentene. 
Minden tavasz beköszöntével tetszetős virágvásárral díszbe lehetne öltöz-
tetni minden házat, hogy aztán őszig pompázzanak, mert fontosnak tartom 
a mellékutcák faluközponthoz történő felzárkóztatását. Köztudottan sok 
idős ember lakja falunkat, akik talán egyedül élik mindennapjaikat és jól 
esne nekik a törődés, az odafigyelés, ezért fokozott figyelmet igényelnének. 
Gondolok itt arra, hogy hozzájuk is el kell juttatni azokat az információkat, 
melyekkel könnyebbé tehetik az életüket, mert rájuk is szükség van, ők is 
szerves részét képezik lakosságunknak, általuk visszük tovább hagyomá-
nyainkat. Itt említeném még azokat a nehéz anyagi körülmények között 
élő családokat, akikre nem figyelünk oda kellőképpen, mert bizony élnek 
közöttünk olyanok kiskorú gyermekekkel, akiknek sokszor még a betevő 
falatra való is gondot jelent, ezért őket mindenáron támogatni kell. Úgy 
érzem, nagyon jó az az irány, amerre Környe elindult, de láthatóan akad 
még bőven tennivaló, amit a magam részéről szívvel-lélekkel képviselnék 
Önökkel karöltve. Mindehhez kérem megtisztelő bizalmukat!

13. Svétecz László – független képviselőjelölt
Itt születtem, nagyon szeretem ezt a települést, 
a hozzátartozó külterületekkel együtt. Az itt 
élő emberek szorgalma, egymás megbecsülése 
teszi lehetővé, hogy összkomfortos „városias” 
jellegű faluban élhetünk. Szüleink méltó örö-
kösei vagyunk, mert békességben élhetünk a 
szépen gyarapodó, fejlett infrastruktúrával 
és korszerű intézmény hálózattal rendelkező 

Községben. Közel 25 éve veszek részt a helyi közéleti munkában. Te-
vékenységemmel hozzájárulok Környe község fejlődéshez és szociális 
biztonságának megvalósulásához. Különböző karitatív szervezetekkel 
sikerült hasznos, évek óta jól működő kapcsolatot kiépíteni. Környebányán 
élek 40 éve és emlékszem amikor még helyiség névtáblánk sem volt. Egy 

szépen gyarapodó előszobája Környének. Egyre épülnek az új otthonok. 
Kialakult kulturális hagyományokkal, közösségi házzal, állandó helytör-
téneti kiállítással , egyre több szépen művelt környezettel , új játszótérrel 
szépen átalakuló üdülő övezettel javulnak az itt élő emberek életkörül-
ményei. Sok még a tennivaló Környe 45 négyzetkilométeres területén.  
A közlekedési helyzet, az út és csatorna hálózat tovább fejlesztése pályázati 
lehetőségek függvényében. Ha kapok bizalmat, tovább szeretném szolgálni 
a község lakóit. Napi politikamentes testületben szeretnék továbbra is 
dolgozni, Mások nézeteit tiszteletben tartva segítem a kisebbségben élők 
boldogulását. Tovább segítem a szociális munkát, kulturális hagyományaink 
ápolását. Nagyon fontos a lakosság életkörülményeinek javítása, a nyugalom 
és a békesség megőrzése! Kérem, értékelje eddigi munkámat és október 
12-én ismét adjon bizalmat! Köszönöm! 
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16. Zaja István – független képviselőjelölt
A képviselőjelölt nem juttatott el a Környei Hírhozó szerkesztőségéhez bemutatkozó anyagot.

14. Dr. Beke Ernő László – független képviselőjelölt 
Tisztelt Választópolgár!

Nyugdíjas iskolaigazgató vagyok – tanító, aki 
52 éve él itt Környén, s ez idő során megpróbált 
tenni – több-kevesebb sikerrel ezért a falu-
ért – ahova a sors hozta, s életéhez szorosan 
hozzánőtt. Feleségem és családja őskörnyei, de 
gyermekeim és unokáim is ide kötődnek.

Miért is szeretnék több mint 40 évi közéleti munka után továbbra is képvi-
selő lenni? 4 évvel ezelőtt Önök – Tisztelt Környei Polgárok – megválasztot-
ták az Együtt Környéért szövetség képviselő-jelöltjeit a testület tagjainak, 
ezzel az eredményes munka feltételei megvalósultak. A Tatabányával közös 
ipari parkból származó adók arányának növeléséből és beszedéséből közsé-
günk gazdasági alapja még biztosabbá vált – mindez gondos odafigyeléssel 
fejlesztésre, a környei élet minőségének javítására fordítódott – s ez így 
kell, hogy legyen a jövőben is. A képviselőtestület és bizottságai sokat és 

eredményesen, s ami fontos a törvényi előírásoknak megfelelően dolgoztak 
– és ezt a felügyeleti szervek ellenőrzései is elismerték.

A képviselői létszám felére csökkenésével – a bizottsági munka felérté-
kelődött – a látványosabb tevékenység, a viták java idekerült, amit sokan 
hiányolnak a tévé képernyőről.

Hiába került el tőlünk az iskola, de ennek kárát a gyerekek nem láthat-
ják, ami a testülettől tellett, biztosítottuk – s ez egyben a jövő feladata 
is. Természetesen továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a segítségre 
szorulókra és az idősekre is.

Mindehhez szeretném továbbra is felajánlani tapasztalataimat és 
tudásomat községünk, Környe érdekében. A jövőbeni eredményességhez 
az „Együtt Környéért” csapat kell, amely egy irányba húz, közösek a 
céljaink. Ne máshonnan jövő politika, irányelv vagy érdekeltségi körök 
határozzák meg a mi falunk működését és a környei lakosok életét. Az 
kell, hogy a jövőben is közösen és eredményesen dolgozzunk EGYÜTT 
KÖRNYÉÉRT!

17. Pákozdi Ferenc – független képviselőjelölt
 1950. június 24-én születtem Tatabányán. 1970 
óta élek és dolgozom Környén. Mezőgazdasági 
főiskolai végzettségem van.

1990 óta veszek részt az önkormányzat mun-
kájában, mint képviselő, az utóbbi 12 évben 
pedig mint a község alpolgármestere. Tizen-
két éven át társadalmi munkában láttam el a 
közügyek szolgálatát. Számtalan beruházásban 

vettem részt. Pl.: A faluközpont kialakítása, tó rekonstrukció, parkosí-
tások, 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 öt 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 lebo-
nyolítása a civil szervezetek, alapítványok bevonásával). Támogatom a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Úgy gondolom, hogy több 
évtizedes tapasztalataim igen hasznosak lehetnek az önkormányzat 
számára. Az elmúlt négy esztendőben az Együtt Környéért képviselőivel, 
és a község lakosaival közösen dolgozva országosan is ismertté tettük 
falunkat. A következő ciklus alatt is a szövetség tagjaként képzelem el 
az önkormányzati munkát.

Köszönöm, hogy eddig is megtiszteltek bizalmukkal, és amennyiben a 
következő időszakra is bizalmat szavaznak nekem, igyekezni fogok az Önök 
elvárásainak megfelelni, célkitűzéseimet maradéktalanul megvalósítani.

18. Rácz Roland Imre – JOBBIK képviselőjelölt
Adjon az Isten! 
Tisztelt Választópolgárok!

Rácz Roland Imre vagyok, 1989-ben születtem 
a megyeszékhelyünkön, apai ágon 4. generációs 
környei lakosként. Jelenleg az egri Eszterházy 
Károly Főiskola földrajz-történelem szakán 
utolsó féléves hallgató vagyok. Szakdolgoza-

tomat az önfenntartó közösségek témakörében írom, az így megszerzett 
tudást örömmel fordítanám településünk hasznára. 2008 tavaszán csatla-
koztam a Jobbik Magyarországért Mozgalom csapatához, amely színeiben 
idén megmérettetem az önkormányzati választásokon. Korábban számos 
megemlékezést, előadást, programot szerveztem településünkön, jelenleg 
pedig egy jótékonysági plüssállat-gyűjtő akciónk zajlik szeptember 30-ig.

Céljaink között szerepel, hogy Környét ökotudatos településsé tegyük: 
termelői piacot hozzunk létre, lakossági napkollektor telepítést támogató 
rendszert vezessünk be, szélerőmű-parkot alakítsunk ki, elindítsunk Hantos 
mintájára egy faültetési programot. A helyi vállalkozások helyzetbe hozása 
hangsúlyos számunkra. A múltban elismert környei sportélet megreformá-
lása és támogatásának bővítése szintén indokolt.

Szükséges a testvértelepülési kapcsolatok szorosabbra fűzése és továb-
biak kiépítése is. Kulturális értelemben pedig fontosnak tartjuk, hogy a 

„felszabadító szovjet hősök” emlékműve helyén – nem megsértve semelyik 
oldal érzékenységét –, a magyarországi holokauszt és a kommunizmus 
áldozatainak az emléktáblája álljon. Ugyanis véleményem szerint a jelenlegi 
emlékmű sérti a meggyalázott asszonyok és a II. világháborúban elhunyt 
elődeink emlékét.

Terveink közé tartozik a vasúti tömegközlekedés fejlesztésének szor-
galmazása is. Szeretnénk elérni, hogy még egy megállóhely kerüljön 
kialakításra Környén, illetve kerékpártárolók legyenek a tömegközlekedési 
megállóhelyeknél. Egyre sürgetőbb, hogy megépüljön a községünket délről 
elkerülő út, és továbbfejlesszük a térfigyelő kamerarendszerünket is.

A részletes programom a Facebookon lesz megtalálható. Bízom a tisz-
tességes versenyben és hiszem, hogy az Önök döntése jóvoltából győzhet a 
Jobbik. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és az egyéni listán szavazzanak 
rám október 12-én, míg a megyei listán szintén a Jobbik jelöltjeire!

Isten áldja Önöket! A szebb jövő reményében:
Rácz Roland Imre önkormányzati képviselőjelölt

Elérhetőségek:  
Telefonszám: +36-70/39-20-342 • E-mail: racz.roland.imre@jobbik.hu
Környe, Ady Endre utca 13. és Környe, Április utca 9/A.
A Jobbik Környei Ifjúsági Tagozat hivatalos Facebook oldala:  
www.facebook.com/KornyeIT

19. Wéber István – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek!
Tisztelt Választó Polgárok!

Néhány mondatban magamról beszélnék. Wéber 
István vagyok, Környén születtem 1945. április     
24-én és azóta is itt élek. Két gyermekem és 
négy unokám van. Lányomék két unokámmal 
szintén itt laknak Környén, velem egy utcában, 

az Arany János utcában. 2003 óta özvegyen, nyugdíjasként élek. Két civil 
szervezet vezetője vagyok.  15 éve a tatabányai Turul Kertbarát Kör és 4 
éve a Környei Németek Baráti Körének vagyok a vezetője. Közel 20 éve a 
német énekkarnak vagyok a tagja.

Így jutottam el oda, hogy miért is indulok a két önkormányzat 
képviselő jelöltjének? 2002. és 2010. között tagja voltam a német ön-
kormányzatnak. 2010-ben elnöke lettem a Németek Baráti Körének. A 
német önkormányzat képviselőjeként szorosabb kapcsolatot szeretnék 
kialakítani a Német Önkormányzat és a Baráti Kör között, ami sajnos 
ebben a ciklusban nem volt elmondható. És miért indulok képviselő 
jelöltként a Községi Önkormányzati választáson? Szeretném a két ön-
kormányzat kapcsolatát még gyümölcsözőbbé tenni, a hagyományok 
ápolásában, a közös célok érdekében. A fenti célom mellett még az 

alábbi területeken szeretném a tisztelt Választó Polgárokat képviselni. 
Azon szeretnék munkálkodni, hogy újra beszéljünk egymással, meghall-
gatva mások problémáját, figyelembe venni mások véleményét, a régi 
„szomszédi viszonyt” visszahozni. Megválasztásom esetén javasolni 
fogom, hogy a község legyen felosztva a képviselők között, így   egy-
egy területnek legyen felelős képviselője.  Lényeges kérdésekben ki 
fogom kérni választóim javaslatát, véleményét.   A község közlekedési 
problémáival is szeretnék foglalkozni. Ebben a kérdésben nem csak az 
áthaladó, hanem az önkormányzati fennhatóságú területek forgalmát 
is értem. A  községünkben működő mindkét egyházzal szeretném a 
kapcsolatomat továbbra is fenntartani, a tőlem telhető támogatást 
megadni, igényüket, kérésüket a képviselő testületben támogatni.   A  
felsorolt témákon kívül támogatni fogok minden olyan célt, ami a község 
fejlődését, a választó polgárok érdekét fogja szolgálni.

Nem támogatok olyan javaslatot, ami a lelkiismeretem szerint nem 
elfogadható, ami a választó polgárok érdekeit sérti.

Amennyiben a leírtakon kívül velem kapcsolatos kérdés merül fel, szí-
vesen állok rendelkezésre élő szóban, telefonon. Elérhetőségem:  Környe, 
Arany János u. 8. sz., Tel.:  34/473-733, Mobil:  30/213-7310

Megköszönve támogató szavazatukat, üdvözlettel:
Wéber  István

15. Vadász Éva – független képviselőjelölt
Kedves Környeiek!

Vadász Éva vagyok. Környén születtem. 1977-
ben a Testnevelési Egyetemen szereztem test-
nevelő tanári majd 2006-ban gyógytestnevelő 
tanári diplomát. 1988 óta a Kisfaludy M. 
Általános Iskolában tanítok.

2002 óta vagyok képviselő. Jelenleg a Kultu-
rális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság elnökeként tevékenykedem. 
Feladatunk az Önkormányzat kulturális eseményeinek megszervezése, 
lebonyolítása. Képviselő társaimmal, segítőinkkel igyekeztünk mindig 
színvonalas programokat összeállítani. A pozitív visszajelzések és a jobbító 
szándékú kritikák elősegítették, hogy a következő rendezvényünk még in-
kább elnyerje az Önök tetszését.  Fontosnak tartom, hogy a helyi művészeti 
csoportok minél több szereplési lehetőséghez jussanak. Sokan kerestek fel 
gondjaikkal, megoldásra váró problémájukkal a képviselői fogadó órámon. 
Ezúton is köszönöm megtisztelő bizalmukat. Megválasztásom esetén 
továbbra is várom Önöket.

Emellett részese lehettem annak a közös, együtt gondolkodó munkának, 
melynek eredményeképpen megvalósultak azok a beruházások, fejlesztések, 
amelyek szebbé és élhetőbbé teszik falunkat- megújult a Polgármesteri 

Hivatal, a Faluház, felépült az új, minden igényt kielégítő óvoda, bölcső-
de. Heteken belül elkészül az új faluközpont, a tóparti sétány.  Épül a 
temető kerítése, kezdődik a környebányai játszótér felújítása, folytatódik 
a Ravatalozó felújítása.

 Az elmúlt négy évben elért eredményekre méltán büszkék lehetünk, de 
még nagyon sok a teendőnk. Fontosnak tartom útjaink felújítását, a csa-
padék víz- elvezető rendszer korszerűsítését, ahol nincs, ott megépítését. 
Szorgalmazom a Tatai út-Alkotmány utca kereszteződésénél a jelzőlámpás 
gyalogátkelőhely kialakítását. Támogatom a Tóparti sétány sportolási cé-
lokra való felhasználását. A ciklus végére elérhető közelségbe kerülhet az 
oly régen várt sportcsarnok terveinek elkészítése, felépítése. Fontos lenne, 
hogy a Falutévében újra adások, beszélgetések, tudósítások legyenek. Ki 
kell bővíteni a képújság anyagát.

Ezek a feladatok elvégzése csakis összefogással valósulhat meg.
Az Együtt Környéért szövetség ezen gondolatiságot valló képviselő 

jelölteket tömöríti. Valljuk, hogy csakis közösen, együtt gondolkodva, 
cselekedve érhetjük el, hogy községünk a következő öt évben is töretlenül 
fejlődjön.

Bízom benne, hogy eddigi képviselői munkámat az Önök megelégedé-
sére végeztem. Annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósításában 
a jövőben is hozzásegíthessem községünket, kérem az Önök segítségét.    

20. Soltész László – független képviselőjelölt
Tisztelt Olvasó! 

A nevem Soltész László. Az alábbiakban szeret-
nék néhány szóban bemutatkozni és elmondani, 
mi is vezetett a döntéshez, hogy induljak az 
önkormányzati képviselő választáson. 1962-ben 
születtem, végzettségem szerint biológia-rajz, 
valamint mozgókép és médiaismeret tanár 

vagyok. Képesítéseimet a Janus Pannonius Tud. Egyetemen, és az Eötvös 
Lóránd Tud. Egyetemen szereztem. Tanári pályámat 1987-ben kezdtem, 
Környén az idei a 21-ik tanévem. A 90-es évek végéig aktív tagja voltam a 
Környei Közösségi Televíziónak. 

Tanárként az önálló gondolkodásra, értékítéletre képes, saját magáért fele-
lősséget vállalni akaró emberek nevelését tartom fontosnak. Mint emberekkel 
dolgozó, saját személyiségét használó ember, fontosnak tartom a befogadó 
közösség minőségét. Azt vallom, bármilyen kis vagy nagy közösségről is 
legyen szó, csak az együttgondolkodás, az együtt cselekvés vihet előbbre.

Községünk sikeres település. Minden adott ahhoz, hogy megtartsa lakóit, 
perspektívát biztosítva a fiatal generációknak. Az adottságok mindehhez 
megvannak. Az, hogy élünk-e ezekkel az adottságokkal, már más kérdés. 
Megválasztásom esetén a község kulturális-társadalmi életében szeretnék 
aktív kezdeményező szerepet vállalni. Nagyon sok tehetséges fiatalt isme-
rek, akik képességeikkel, munkájukkal komoly értéket tudnának létrehozni. 
Kapjanak ösztönzést, támogatást, lehetőséget. Teremtsünk olyan közössé-
get, ahová az emberek örömmel tartoznak. Az összetartozás élményét csak 
közös cselekvés útján nyerhetjük el. Ha megkérdezik önöktől gyermekeik, 
miért is maradjanak Környén, mit tudnak mondani? Tudom sok minden 
jó történt, történik a falu életében. Elég körülnézni. Azonban a rendezett 
utcák, működő intézmények önmagukban elég megtartó erővel bírnak-e? 
Mi lehet vonzóbb egy település életében, mint a valódi összetartozás 
élményét adó közös cselekvés? A „mi hoztuk létre, a miénk….” élmény. 
Sokszor éreztem magam büszkének arra, hogy környei vagyok. Szeretném, 
ha ez az érzés sok-sok ember közös élménye lenne. Ezen kívánok dolgozni 
önökkel, önökért. 
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Helyi német nemzetiségi önkormányzati jelöltek

1. Menoniné Pillmann Teréz – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
A képviselőjelölt bemutatkozása a helyi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozása között olvasható.

4. Wéber István – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
A képviselőjelölt bemutatkozása a helyi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozása között olvasható.

2. Bogár Ferencné – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
Bogár Ferencné szül. Muschitz Veronika 
vagyok. Környén születtem és ma is itt 
élek. 2002. óta vagyok képviselő a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatban. Alapító 
tagja voltam a Német Nemzetiségi Dalkör-
nek és a Környei Németek Baráti Körének. 
Tulajdonképpen a dalköri tagság révén 
a szereplések alkalmával kerültem egyre 

közelebb az akkor még „kisebbségi” önkormányzatokhoz, hiszen a 
környező településeken mindenhol volt már. Biztattak bennünket, 
hogy alakítsunk Környén is egy német kisebbségi önkormányzatot, 
hiszen az állami támogatáson felül sokféle pályázati lehetőség is van. 

Így aztán 2002-ben a környei svábok támogatásával megalakult a 
Környei Német Kisebbségi Önkormányzat. Azóta minden évben részt 
vettünk a németországi és a hazai pályázatokon, és egyetlen pályáza-
tunk sem lett elutasítva. Nagyon örülök, hogy sikeres volt az eddigi 
működésünk, és minden évben tudtuk támogatni az óvodásokat, az 
iskolásokat és a dalkört. Kulturális rendezvényeinken is sok vidám 
órát töltöttünk el a település lakóival.

2013. novembere óta nyugdíjas vagyok, így több szabadidőm lett. 
Ezért is döntöttem úgy, hogy még egy ciklust szívesen vállalok, ha 
megtisztelnek a bizalmukkal. Az elkövetkező négy évben a fiatalokat 
is szeretném bevonni a munkánkba, hogy megismerjék és megszeressék 
a nemzetiségi feladatokat, és átvegyék tőlünk a stafétabotot.   

3. Erl Péter – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

1947-ben születtem Környén, jelenleg is itt 
élek. Nyugdíjas vi l lamos-ipari technikus 
vagyok. Feleségem nyugdíjas köztisztviselő. 
Két felnőtt lányunk és négy unokánk van. 
Tagja vagyok a Környei Németek Baráti 

Köre és Kultúregyesülete Közhasznú Egyesületének. Szeretném a 
Baráti Kör és a Német Dalkör, valamint a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat között a jó kapcsolatot még szorosabbra fűzni. Céljaim 
elérésében szerepel a német nyelv és a kultúra megőrzése, a régi 
hagyományok felelevenítése. Ahhoz, hogy ezek megmaradjanak, az 
ifjúsággal is ismertetni kell. Szeretném a testvérvárosi kapcsolatot 
megőrizni és tovább fejleszteni.

5. Hamburgerné Tirhold Kármen – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
Tisztelt Választó Polgárok!

Hamburgerné Tirhold Kármen vagyok, 35 éves 
elvált két gyermek édesanyja. A német nyelv 
gyermekkorom óta része az életemnek. Még sa-
ját bőrömön tapasztalhattam hogy nagyszüleim 
egymással német nyelven beszélgettek. Iskolai 
tanulmányaim után Németországban és Svájc-

ban vállaltam munkát, ahol elsajátítottam a német nyelvet és lehetőségem 
nyílott a helyi kultúra és a hagyományok megismerésére.  Aktív résztvevője 

vagyok a minden helyi és nemzetiségi rendezvényeknek, alelnöke a Környei 
Németek Baráti Körének, és alapító tagja  a környei  felnőtt német nem-
zetiségi  tánccsoportnak. Évek óta segítem a német nemzetiségi katolikus 
mise szervezését, és gyermekeimet is igyekszem a sváb kultúrára nevelni.

Céljaim között szerepel, hogy a helyi sváb hagyományokat a környei 
fiatalsággal is megismertessem, és azokat ápoljuk, hiszen a mai rohanó 
világban sajnos ezeket lassan lefeledjük. Fontosnak tartom a német nyelv 
és a kultúra megőrzését, ápolását valamint a testvérvárosi kapcsolat 
szorosabbra fűzését.

Köszönöm megtisztelő bizalmukat.

21. Dr. Bublovics Péter – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek!

Független képviselőjelöltként szeretnék indulni 
a 2014. évi helyhatósági választáson. Engedjék 
meg, hogy bemutatkozzam. 1978-ban születtem 
Tatabányán,  nős vagyok, 4 gyermekem van. 
2009 óta élek családommal Környén. 2009 óta 
az I. körzet háziorvosa vagyok. Az elmúlt több 

mint öt év alatt sikerült beilleszkednem Környén, az emberek megismertek. 
Politikai párt tagja sohasem voltam. Munkám során a környeiek és első-
sorban az egészségügy érdekeit igyekeztem szolgálni. Hivatásom kapcsán 
ismerem településünk lakóit és problémáikat.

Hiszem, hogy helyi szinten, csak egy olyan képviselő-testület szolgálhatja 
legjobban Környe érdekét, melynek tagjai mindenféle politikai irányzattól 

és érdektől mentesen, csak az itt élők érdekeit szem előtt tartva szolgálják 
községünket 

Megválasztásom esetén képviselőként hivatásomból eredően  elsősor-
ban az egészségügyi és szociális vonalat tudnám erősíteni, de az utóbbi 
évek dicséretes  és kiemelkedő falufejlesztési programját is szeretném 
szorgalmazni. 

A falufejlesztés keretében  nagyon fontosnak taratom  a településünk 
fenntartási költségeit csökkentő beruházásokat (közvilágítás modernizálá-
sa, a megkezdett napelemes rendszerkiépítés folytatása stb) az infrastruk-
túra  és a közbiztonság további fejlesztését.  Községünk helyi adottságait 
és lehetőségeit kihasználva nagyon fontosnak tartom az eddig nem kellő 
támogatottságot élvező sportágak fejlesztését, meghonosítását.

Megtisztelő bizalmukat előre köszönöm !
Dr. Bublovics Péter

Környe is hozzájárult a körforgalom elkészültéhez
Elkészült az Orgonás út és az Üveggyári 
út kereszteződésében található körforga-
lom a Tatabánya Nyugati Ipari Parkban. 
Szeptember 16-án a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatót Schmidt Csaba pol-
gármester, Bencsik János országgyűlési 
képviselő, Beke László polgármester, és 
Petkovics Zoltán, az Ipari Parkot működte-
tő Ipari Projekt Hungária Kft. ügyvezetője.  

S chmidt Csaba polgármester ki-
emelte: a részben pályázati támo-
gatással megépült körforgalom 

a már betelepült vállalkozások által 
generált növekvő gépjárműforgalom 
következtében szükséges közlekedési 
feltételek megteremtésére irányult. 

Az infrastrukturális fejlesztések teljes 
összköltsége 400 308 556 forintból valósult 
meg, ebből a 200 millió forintos önrész 
nagy részét Tatabánya Megyei Jogú 
Város és Környe község önkormányzata 
vállalta magára, a fennmaradó összeg 
az Ipari Projekt Hungária Építőipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft.-t terhelte. 

Beke László, Környe polgármestere a 
sajtótájékoztatón örömét fejezte ki, hogy 
végre megvalósult a fejlesztés, hiszen 
már égető szükség volt erre a körforgal-
mi csomópontra. Az eltelt időszakban 
jelentősen megnövekedett forgalom, s 

ezzel a közlekedéstechnikai megoldással 
sok baleset előzhető meg. Környe község 
önkormányzata már 2010-ben érezte 
a fejlesztés időszerűségét, már ekkor 
egyeztetett az IPH Kft-vel egy kerékpárút 
és az út melletti közvilágítás kiépítéséről 
– fogalmazott a helyszínen Beke László, 
reményét fejezve ki, hogy a most lezá-
rult munkálatok pozitív hatásait mind a 
munkavállalók, mind az Ipari Parkban 
tevékenykedő cégek élvezni fogják.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az út- és 
körforgalom építéssel szükségessé váló 
csapadékvíz elvezető rendszer kiépí-
tése is megvalósult, valamint közel két 
kilométernyi kerékpárút- és közvilágítás 

kiépítése is megtörtént. A beruházás 
folyamán a légvezetékes és földkábeles 
villamosvezetékeket kiváltották földkábe-
les rendszerre. 

A projektgazda, az ipari parkot üze-
meltető szervezet, az 1997-ben alakult 
Ipari Projekt Hungária Kft., mely 1998-tól 
látja el a park működtetési feladatait. 
Tevékenységének eredményeként a te-
rületen jelenleg 50 cég működik, köztük 
több vállalatnál jelentős bővítés tapasz-
talható az elmúlt években. Az ipari terület 
jelentős szerepet tölt be a térségi foglal-
koztatásban, a betelepült vállalkozások 
által foglalkoztatottak száma jelenleg 
több mint 6300 fő.

Ne feledjék! 2014. október 12.: VÁLASZTÁS
Községünkben tehát egy polgármester jelöltet és 21 önkormányzati képviselőjelöltet vett 
nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. Mivel a jogszabály szerint Környén 6 ön-
kormányzati képviselő választható, a szavazatunk csak akkor lesz érvényes, ha hat vagy 
annál kevesebb jelöltre adjuk le voksunkat. Ha hatnál több jelölt neve mellett helyezzük 
el az X-et, akkor szavazatunk érvénytelen lesz!

Településünkön október 12-én német nemzetiségi önkormányzati választást is tartunk, a 
nemzetiségi névjegyzékben szereplők 5 német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt 
közül választhatnak. A jogszabály szerint Környén 3 német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő választható, tehát aki háromnál több jelöltre adja le voksát, annak szavazata 
érvénytelen lesz!

Október 12-én kövesse figyelemmel községünk portálját, a www.kornye.hu oldalt, amelyen 
a Nemzeti Választási Iroda által működtetett internetes oldalon megjelenő információk 
és frissítések alapján folyamatosan tájékoztatjuk a falu lakóit a részvételi arányról, il-
letve – amint közzéteszik – a választás eredményéről.
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Elkezdődött a tanév – a szülők is „barátkoznak” vele
Kedves Vakáció! Egyre bölcsülő eszem-
mel nagyon jól tudom, a te időd sajnos 
lejárt… - hangzott el a másodikosok 
előadásában a Kisfaludy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
udvarán a tanévnyitó ünnepélyen, ahol 
több mint 300 diák érzett mélyen együtt 
a műsort adó kicsikkel.

A tanulók között megszeppenve so-
rakozott a 35 kis elsős, akik ezúttal 
még csak a hatalmas épülettel, 

a nyolcadikosoktól átvett, az intézmény 
címerével díszített nyakkendővel és a többi 
diákkal ismerkedtek, ám Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató ígéretet tett: hamarosan 
természetes lesz számukra, hogy iskolások, 
s az intézmény most még bonyolultnak és 
nagyon hosszúnak tűnő nevét bizony a 
tanév végére le is fogják tudni írni.

Az igazgató köszönetét fejezte ki az 
önkormányzat számára, amiért az idei 
tanévben is biztosítja a pedagógiai fel-
adatok ellátásához a nyugodt körülmé-
nyeket. Az iskolában nyáron kicserélték 
az ebédlő ablakait, a fűtési rendszer 
rekonstrukciója folyamatban van, felújí-
tották a természettudományi előadót, 
új gépek kerültek a számítástechnika 
terembe, s természetesen a tisztasági 
meszelés, mázolás sem maradt el.

A szülőkhöz fordulva az intézményveze-
tő a következőkre hívta fel a figyelmet: a 
gyerekeknek változatlanul 16 óráig kell az 
intézményben tartózkodniuk, ugyanak-
kor a szülő írásban kérheti, és az igazgató 
engedélyezheti, hogy a diák a tanórák 
után hazamehessen. Mint elhangzott, 
előfordul, hogy délutáni tanóra is vár a 
diákokra, azokon kötelező a részvétel, 
mint ahogy a tanítók, szaktanárok által 
meghatározott fejlesztő órákon, korre-

petálásokon is. Az intézményvezető idén 
is hangsúlyozta: ha a diák úgy hagyja 
el 16 óra előtt az iskolát, hogy a szülő 
nem kérte írásban és az igazgató nem 
engedélyezte, akkor a távolléttel az 
igazolatlan óráinak számát gyarapítja.
Összevont szülői értekezlet 

Szeptember 16 -án már a szülőket 
érintő változásokról, a tanév rendjéről, a 
felzárkóztatásról és tehetséggondozásról 
tájékoztatta összevont értekezleten az 
érintetteket Trézlné Staudinger Csilla a 
Művelődési Ház színháztermében, ahol 
bizony akadtak üres székek. Pedig 302 
diák kezdte meg a tanévet…

151 alsós és ugyanennyi felső tagozatos 
diák ült iskolapadba idén, az osztályok 
száma 16, a napközis csoportoké 6, s egy 
tanulószobai csoport is várja a tanulókat. 
A művészeti tagozatra 121 diák iratkozott 
be, 87-en néptáncra, 34-en grafikára. 

Az igazgató az értekezletet a tanév 
rendjével kezdte és a szünetek időpontja-
ival: az őszi október 23-án kezdődik 
és 28-áig tart, a téli december 22-
étől 2015. január 02-ig, a tavaszi pe-
dig 2015. március 30-tól április 7-ig.

A törvényi előírás alapján kötelező a 
heti 5 óra testnevelés 1. 2. 3. és 5. 6. 7. évfo-
lyamon, az erkölcstan vagy hit és erkölcs-
tan 1. 2. és 5. 6. évfolyamon – ismertette, s 
azt kérte a szülőktől, hogy mivel az iskola 
ez utóbbihoz csak a termet biztosítja, 
az esetleges problémáikkal az egyház 
képviselőihez forduljanak. A református 
hit tant Nagy Péter, a katolikust Bedy 
Sándor és Szili Anikó, a 3-4. évfolyamosok 
számára a szakkört Tremmel Kata tartja.

A tehetséggondozás érdekében az en-
gedélyezett helyeken folytatják a csoport-
bontást, kistérségi tanulmányi versenyt, 
műveltségi vetélkedőt szerveznek, részt 

vesznek a levelezős versenyeken, szakkö-
rök indulnak matematika, angol, német 
tantárgyakból, sportkörök működnek 
és az énekkar. A tanulási nehézséggel 
küzdőknek lehetőségük van gyógype-
dagógushoz fordulni, helyben biztosított 
a gyógytestnevelés, amelyhez szükség 
esetén külső szakember segítségét kérik, 
logopédushoz a megyeszékhelyre kell 
járni – folytatta, hozzátéve és kiemelve, 
hogy a szülők az esetleges szociális hát-
rányok enyhítése érdekében forduljanak 
bizalommal gyermekük osztályfőnöké-
hez, vagy az iskola vezetéséhez. 

Az igazgató a következőt is hangsú-
lyosan kérte: ne engedjék meg, hogy 
a diák visszaéljen a hiányzásaival, s a 
távollétére hivatkozzon, amikor a tudását 
szeretnék számon kérni. 

Végül további, igen fontos kéréseket 
is megfogalmazott a szülők felé Trézlné 
Staudinger Csilla. Mint mondta, a szülők 
felelőssége, hogy a gyerekek tanítás után 
merre és kivel járnak, hol töltik a szabad-
idejüket. Azt kérte, hogy figyeljenek a 
gyerekeikre, mert már előfordult, hogy 
a tanulók esténként a községben lévő 
vendéglátóhelyeket látogatták. Sajnos 
a különböző drogokhoz is hozzájuthat-
nak akár általános iskolások is, ezért azt 
is nyomatékosan kérte, hogy figyeljék 
gyerekeik barátait, alkalmi ismerőseit és 
viselkedésüket. 

Az is elhangzott, hogy a megelőzés 
érdekében a rendőrség különböző 
előadásokat szervez külön a felsősök és 
külön a szülők számára is. Az érdeklődő 
anyukákat, apukákat, nagyszü-
lőket szeptember 30-án, kedden  
17 órától várják az iskolában, ahol 
a családon belüli kommunikáció-
ról lesz szó. 

Kitelepítési megemlékezés 

Ne vegyétek el az ember meghitt 
otthonát, ne kelljen elhagynia édes 
hazáját! A hazát mely jövővel biztatott, 
melyben mindnyájunk bölcsője ringa-
tott! – Elisabeth Neuberger-Schneider, 
a kitelepítés borzalmait megörökítő 
versének idézete olvasható a Kitele-
pítési Emlékművön, amely hét évvel 
ezelőtt a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe és a helyhatóság 
együttműködésében készült el. 

A zóta a hagyományos német 
nyelvű szentmisét követően 
a vasútállomás mellett, azon 

a helyszínen emlékeznek Környén 
a szülőföldjüktől elűzöttekre, ahová 
annak idején megérkeztek értük a 
marhavagonok.

Olyan seb ez, amelynek teljes be-
gyógyulásához talán több évszázad is 
kevés. Hisz még ma is sokan élnek azok 
közül, akik szenvedő alanyai voltak 
annak a szörnyű igazságtalanságnak, 
amely a kollektív bűnösség elfogad-
hatatlan elve alapján bélyegzet t 
meg egy egész népcsoportot… Akik 
átélték mindezt, azoknak bizonyára 
még ma is nehéz visszaemlékezni 
a történtekre, de a kimondás néha 
könnyít is – fogalmazott Menoniné 
Pillmann Teréz, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke, majd 

Tirhold Kármen és Popovics Milán egy 
kitelepített visszaemlékezése alapján 
magyar és német nyelven idézte meg 
a fájdalmas eseményeket.

A rendőrség negyedórányi időt 
engedélyez, aztán kihajtják őket a 
lakásból. Az első csoport alig tudott 
összekapkodni valamit, éppen csak 
annyit, amennyit nagy sietve egy 
vagy két batyuba begyömöszöltek… 
Megteltek a vagonok síró gyerekekkel, 
rémült asszonyokkal és elkeseredett 
férfiakkal…

It t, ahol most állunk, vagonokba 
pakolták az embereket az aprócska 
kis csomagjaikkal. Elvitték őket és ők 
nem tudták, hogy visszajöhetnek-e, 
láthatják-e még valaha ezt a falut – 
folytatta a múltidézést Waldmann-né 
Baudentisztl Éva. A Komárom-Eszter-
gom Megyei Németek Önkormányza-
tának elnöke gondolatai zárásaként 
köszönetét fejezte ki, amiért Környén 
évről-évre felelevenítik ezt a szörnyű 
eseményt és nem engedik elfelejteni.

Az emlékezés fontosságát hang-
súlyozta beszédében Beke László 
polgármester is. Mint mondta, a 67 
évvel ezelőtt elkövetett bűnt már nem 
lehet jóvátenni, ám kötelességünk fel-
idézni, még akkor is, ha ez országunk 
történelmének szégyenletes része. A 
megemlékezésnek talán az az egyik 

legfontosabb feladata, hogyha csak 
néhány percre is, de átérezzük a tra-
gédiát, átérezzük az embertelenséget, 
átérezzük a megbocsáthatatlant – fo-
galmazott, főhajtással emlékezve meg 
mindazokról, akik számára a kitelepítés 
nem csupán a történelem egy esemé-
nye, hanem a fájdalmas valóság volt, 
amely az otthon elvesztését, családok 
szétszakadását, életek keresztbetörését 
jelentette. 

A Kitelepítési Emlékműnél a Megyei 
Németek Önkormányzatának képvise-
letében Waldmann-né Baudentisztl Éva 
és Menoniné Pillmann Teréz, Környe ön-
kormányzata nevében Beke László és 
Pákozdi Ferenc, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe részéről Bogár 
Ferencné és Tirhold Kármen, a Környei 
Németek Baráti Köre képviseletében 
Wéber István és Geiszt Ferenc, valamint 
a Német Nemzetiségi Dalkör nevében 
Goór Józsefné és Wiszt Ferenc helyezte 
el a kegyelet virágait.

A megemlékezés részeként csendült 
fel a Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
előadásában a „Nach meiner Heimat” 
című, a régi hazába való visszavágyó-
dásról, honvágyról szóló ének, majd a 
résztvevők a Közösségi és Tájházban 
folytatták a múlt szép és fájdalmas 
történéseit egyaránt felelevenítő em-
lékezést.
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A napsütötte Toszkána egy környei szemével…

Határainkon túlra tekintve, más kultúrát 
megismerve izgatott az ember és tele 
van várakozással egy kirándulás előtt; 
vajon hogy sikerül majd az út, és az 
addig csak a televízió képernyőjéről 
ismert, vagy képeslapon látott táj, a 
tenger, a nevezetes épületek milyenek 
lehetnek élőben? 

S okan sokféleképpen gyűjtenek 
arra, hogy az áhított úti cél meg-
valósuljon, és a „bakancslistán” ki 

lehessen pipálni: itt is jártam. 
Ezen álmok valóra váltásában inten-

zíven tevékenykedik Kerecsényi József, 
aki fáradhatatlanul szervez, tartja a 
kapcsolatot az utazási irodákkal, falubeli 
utazni vágyókkal. Idén már jártak többen 
– szintén Józsi szervezésében – Párizsban, 
és a távoli Szentpéterváron is.

Mindazoknak, akik szerettek volna egy-
szer a gyönyörű olaszországi Toszkán tájra 
ellátogatni és szerencsések voltak, hogy 
időben jelentkeztek, nos azoknak egy au-
gusztusi napon elérhető áron, egy buszos 
társas út keretében teljesülhetett az álmuk. 

Ugyan voltak ismerősök, akik fenntar-
tással viseltettek, amikor hallották, hogy 
busszal, és hány órát utazva, nem is olyan 
kecsegtető, de megnyugtatásul a két-
kedőknek; kényelmes, légkondicionált 
autóbusz, két nyugodt gépkocsivezető 
és egy kitűnően felkészült idegenvezető 
biztosította a gondtalan utat. Pihenőket 
beiktatva, és túlnyomórészt környeiekkel 

utazva egyáltalán nem volt fárasztó és 
unalmas a közel ezer kilométeres út. 

A Toszkán tájat bejárni a buszos vá-
lasztás tűnik a legideálisabbnak, hiszen 
egyénileg, személygépkocsival kicsit 
komplikált mindent megtalálni, parko-
lókat keresni és persze fizetni, ami nem 
kevés. Repülővel sem igazán ésszerű 
menni, – bár gyorsabb –, de ezen a tájon 
barangolni kell városok, hegyek-völgyek 
között. Emiatt nagyon jó egy autóbuszos 
út, hiszen a már fent említett kitűnően 
felkészült idegenvezető jóvoltából nem 
volt gond semmire, csak a felhőtlen ki-
kapcsolódásra, a nézelődésre.

Utunk a leginkább képeslapba illő, 
festői  Szlovénián keresztül vezetett meg-
annyi alagúton át a Firenzéhez közeli 
Montekatini Terme fürdővárosig, ahol a 
szállásunk volt. Útközben megálltunk Tri-
esztnél, sokakban bizonyára emlékezetes 
marad a szépségén túl azért is, mert itt 
pillanthatták meg életükben először a 
tengert. Bejártuk a Miramare kastély 
termeit, gyönyörködtünk a végtelennek 
tűnő tengerben. Pihenőket beiktatva a 
kora esti órákban érkeztünk Montekatini 
Terme városába. Gyors szobafoglalás 
után terített asztal és a mediterrán or-
szágokra oly jellemző vacsora várt, ami 
általában három, nem nagy adagú 
fogásból áll. Köszönhetően a tésztás 
előételnek, elegendőnek és ízletesnek 
bizonyult. Az Anna Villa tulajdonosa 
finom olasz bort kínált a vacsorához, de 

a csoport férfitagjai a magyaros ven-
dégszeretetet nem otthon felejtve, azért 
megkóstoltatták a jóféle hazai pálinkát 
az olasz házigazdával.

Másnap viszonylag korán (9 óra körül) 
érkeztünk Firenzébe, ami egy mediterrán 
országban még hajnalnak számít, így 
kezdetben kényelmesen nézelődhet-
tünk, de ahogy eltelt 1-2 óra elözönlötték 
a turisták a város nevezettességeit, a 
középkori hidat a Ponte Vecchiót, mely 
egészen különleges látványt nyújt, ha 
távolról nézzük, és más élményt átsétálva 
rajta. A híd két oldalán lévő aranyat áruló 
boltocskák éppen, hogy ébredeztek, 
a reggeli nap sugaraitól még jobban 
csillogott a sok-sok kirakat. Építészeti re-
mekek sora hálózza be ezt a hangulatos 
várost: a monumentális székesegyház a 
harangtornyával és a keresztelőkápolná-
val, a Szent Lorenzo bazilika, a pompás 
városháza, a szökőkutak, szobrok látvá-
nya lenyűgözi a látogatót, és egyben 
elgondolkodtatja, hogy sok száz évvel 
ezelőtt, amikor nem voltak gépesített 
technikák, vajon mi módon tudtak eleink 
ilyen méreteikben és művészetükben 
hatalmas alkotásokat létrehozni.  

Szerpentinek végelláthatatlan kanyar-
gós útján, – ahonnan olyan pazar kilátás 
nyílt, hogy legszívesebben egyfolytában 
kattintgattuk volna a fényképezőgépet 
– , kapaszkodott fel az autóbusz, hogy 
utána kicsit leereszkedve elénk táruljon  
Vinci a kisváros, a polihisztor Leonardo 

Aranyláncra vágyott, karperecet kapott  
– körzetisünk pedig elismerést

da Vinci szülővárosa. Itt szintén egyik 
ámulatból a másikba estünk, amint vé-
gigjártuk a rendkívül sokoldalú Leonardo 
találmányaival berendezett múzeumot, 
ahol szembesültünk azzal, hogy mennyi 
mindent adott, vagy adhatott volna az 
utókornak, ha megvalósítják elképzelé-
seit. Ki tudja miért, minden találmányát 
tükörírással vetette papírra, talán azt 
sugallva, hogy az utána jövők is gon-
dolkodjanak egy kicsit. Lehetőség volt 
a harangtorony tetejére is fellépcsőzni, 
de aki bevállalta a kétszázvalahány 
lépcsőt, nem bánta meg, hiszen felérve 
ahány égtáj felé néztünk más-más kép 
fogadott; a jellegzetes Toszkán vidék a 
kanyargós, cédrusfákkal övezett utakkal, 
a szőlőültetvényekkel, az olajfaligetekkel 
és a zöld ezer árnyalatával.  

Pisa neve összekapcsolódik a ferde 
toronnyal, persze ameddig nem látjuk 
élőben, úgy gondolhatjuk (én legalább 
is így képzeltem el), hogy van a torony 
egy tér közepén, ami ferde, és bohókás 
fotókat készítenek a turisták abban a bizo-
nyos “megtámasztós, vagy visszanyomós” 
pózban. A buszból kiszállva mindenki 
türelmetlenül forgatta a fejét, hogy meg-
pillanthassa végre a nevezetességet, de 
csak egy rövid séta után tárult elénk - egy 
kapun belépve - a csoda… A vakító nap-
sütésben felejthetetlen élményt nyújtott az 
a fehér márványból álló épületegyüttes; 
a keresztelő kápolna, a temetkezési hely, 
a székesegyház és a híres ferde harang-
torony, ami uralta a teret, és amihez mél-

tán illik a név: Csodák tere. Az egésznek 
van valamilyen megmagyarázhatatlan 
varázsa, mert folyamatos fényképezés-
re készteti a turistát. Lehet azért, hogy 
jó mélyen elraktározhassa magába a 
látványt, hogy a későbbiekben majd 
előhívhassa emlékeiből. A térről nyíló szűk 
kis utcácskák, a zsalugáteres ablakok, a 
lovas hintók, a kiülős vendéglők, olyan 
bájt kölcsönöznek, hogy legszívesebben 
lecövekelne az ember, és sokáig marad-
na. Ámulattal jártuk végig az épületeket, 
a bátrak bevállalták a 400 lépcsőt a 
torony tetejére, hogy megtapasztalják 
azt a semmihez sem fogható élményt, 
hogy milyen érzés felkapaszkodni egy 
olyan építményben, amelynek az egyik 
fele 4 métert dől a függőlegeshez képest. 
Sokan lent maradtunk, (kellett, aki vigyáz 
a táskákra, hiszen egyetlen fényképező-
géppel engedik csak fel a látogatót) és 
kicsit irigykedtünk, amikor felpillantottunk 
a sokemeletnyi magasságban a pontként 
látszó útitársainkra.

Azt gondoltuk, hogy a szépséget nem 
lehet fokozni ezek után, de a hatalmas 
hullámtörő kövekkel kirakott pisai tenger-
part már-már festővászonra illett. 

Szerencsénk volt, mert nem tűnt bé-
késnek a tenger, ámbár napsütéses 
volt az idő, de a szél olyan hullámokat 
korbácsolt a partjainál, hogy nem tud-
tunk betelni a látvánnyal, és mint az ovis 
gyerekek lerúgtuk a cipőket, feltűrtük a 
nadrágot és vártuk a következő hullámot, 
mikor vágódik a lábainkhoz. Fegyelme-

zett utasok lévén pontosan betartottuk a 
találkozási időket, így hát búcsút vettünk 
a tengertől és indultunk Luccába, Pucini 
szülővárosába. Megtekintettük szülőhá-
zát, és egy nagy sétával bebarangoltuk 
a város szűk kis utcáit, ahol kívül rekednek 
az autók, és csak a kerékpárok csilinge-
lése emlékeztet a közlekedésre.

Este még egy búcsúséta Montekatini 
Terme városában, és már nem is csodál-
koztunk, hogy milyen pezsgő az élet éjjel 
11 órakor is. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk; 
nem volt kánikula, az eső is csak akkor 
esett, amikor a buszban ültünk, persze 
ez túl szép lett volna így, és a hazafelé 
betervezett bolognai városnézést azért 
megáldották az égiek. Panaszra nem 
lehetett okunk, hiszen Bologna főutcája 
olyan csodálatosan lett megépítve, hogy 
mindkét oldalán végig boltíves árkádok 
alatt lehet sétálni, és a rossz időben is 
élvezni lehet a város forgatagát, a kira-
katok sokaságát. 

Visszazökkenve a mindennapokba, 
a fényképek rendezgetése közben jó 
felidézni a látottakat, és a televízióban 
véletlenül megpillantva a bebarangolt 
városok, tájak egy részletét, jóérzéssel 
visszagondolni, hogy sok-sok falubelivel 
együtt már jártunk mi is arra. 

A környei „világjárók” legközelebb 
decemberben egy három napos út 
keretében Krakkóba látogatnak a kará-
csonyi vásárra.

Varga Kati

Még augusztus 29-én történt, 
hogy egy fiatalember fényes 
nappal kitépte Környe főútján 
egy helybéli asszony nyakából 
az aranyláncát. A fiú kezén 
Bartis Gábornak köszönhetően 
nem sokkal később már kat-
tant is a bilincs. Környe körzeti 
megbízottját a főkapitányság 
vezetése példaként állította 
kollégái elé.

S zékesfehérvárról érkezett 
Környére egy 17 éves fiú 
augusztus 29-én, bevallá-

sa szerint azért, hogy pénzt sze-
rezzen. Először járt községünk-
ben, a környéket sem ismerte.  
9 óra körül indult a busza, melynek egyik 
állomása a falu központja volt. Leszállt 
és körbe nézett. A zebránál kiszemelt 
magának egy középkorú asszonyt. Látta, 
hogy a nyakában méretes aranylánc 
van. Elmondása szerint ekkor már csak 

arra gondolt, hogy az arany pénz, köny-
nyű értékesíteni. A sértett mellé lépett 
és egy mozdulattal kikapta nyakából 
az ékszert. Ezután futni kezdett. A közeli 
családi házak között akart megbújni, de 
menekülésére felfigyelt a szabadnapját 

töltő körzeti megbízottunk. Bartis 
Gábor r. utána kanyarodott 
autójával és a temető kapujá-
ban megállította. Szolgálatba 
helyezte magát és igazolványa 
felmutatását követően a fiútól 
is kérte a sajátját. A gyanúsí-
tottnál nem voltak okmányok. 
Igazolványt a körzeti megbízott 
sem talált nála, mikor átkutatta 
a ruházatát, a nyaklánc viszont 
előkerült a nadrágja zsebéből. 
A fiatal férfi ellen lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított büntető-
eljárás a Tatabányai Rendőrka-
pitányság. 

A Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezetése 
az azonnali szóbeli dicséret mellett pár 
nappal később a főkapitányság rendé-
szeti vezetőinek jelenlétében jutalmat 
adott Bartis Gábor r. főtörzszászlósnak, 
példaként állítva őt a kollégák elé.
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Bemutatjuk Dr. Szegeczky Zsófiát

Egyetlen dekán múlt az elsőség
Bár a verseny lefújása előtt másfél órá-
val 1-2 gyerkőc még bánatosan kémlel-
te a környei tó vizét, az augusztus 31-ei 
megmérettetésen végül valamennyi 
nevező horgára akadt törpeharcsa, ami 
azért is dicséretes, mert a felnőttek júliusi 
horgászversenyén bizony voltak, akiknél 
nem kellett mérlegelni.

A Környei Horgász Egyesület jó 
15 esztendeje hívja évi egy 
alkalommal gyermek tagjait is 

versenyezni, idén tizenegy fiú és négy ifjú 
hölgy telepedett ki reggel a tó partjára. 
Természetesen a szülői, nagyszülői kíséret 
és segítség sem maradt el, bár arra álta-
lában inkább a csali elhelyezésénél volt 
szükség, s egyben a verseny szabályai 
szerint megengedett is.

A fiúk, lányok végül összességében 
több mint 23 kilónyi halat fogtak ki, s 
az eredményhirdetés során dr. Beke 
Ernő, az egyesület elnökhelyet tese 

Scsibrán Zoltánnak nyújtotta át az első 
helyezettnek járó ajándékot. Zoli 2 kg 
98 dekás összsúlyával végzett az élen, 
megfosztva trónjától a tavalyi győztest, 

Varga Kirát, aki csupán egyetlenegy 
dekával maradt alul. Harmadik lett ifj. 
Bánki István, negyedik Reichnach Fanni, 
ötödik Pachl Olivér.

Mesélő képek
A képek beszélnek helyettem. Szépség-
ről, harmóniáról, álmokról, hangulatok-
ról. Önöknek nem kell mást tenni, mint 
nyitott lélekkel megállni az alkotások 
előtt, s alázattal fogadni, hogy miről 
mesél… - ezekkel a gondolatokkal aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe Fülöp 
Szabina és Trézl Adrienn alkotásait a 
Művelődési Házban Soltész László.

A z általános iskola grafika tanszak 
pedagógusa a szeptember 
12-ei megnyitóra érkezőktől azt 

kérte, hogy ne értsék, hanem érezzék 
a képeket. S ezt üzeni mindazoknak, 
akik október 15-éig ellátogatnak az 
intézménybe, hogy megtekintsék az ifjú 
környei hölgyek műveit. 

A két, szívéhez közelálló alkotóhoz intéz-
ve szavait Soltész László így fogalmazott: 
minden kiállított képetekkel magatokat 
feditek fel, legbelső éneteket mutatjá-
tok meg. Mindeközben nagyobbak, 
erősebbek is lesztek, hiszen létrehoztok 
magatokból egy világot. Nekem tetszik ez 
a világ. Érzékeny, törékeny, még nagyon 
áttetsző, de gyönyörű…

Fülöp Szabina így vall az általa létre-
hozott világról: valahogy az aprólékos 
részletek és a finom vonalak felé húz a 
szívem, imádok illusztrálni és elidőzni a 
legapróbb részletekkel is. A rajzaimmal 
kapcsolatban sokszor mondják, hogy 

túl szomorúak a figuráim. Valóban, kicsit 
mindegyik az, még az is, amelyik egy pi-
cit mosolyog. A melankólia, az eltűnődés 
és a búskomorság állandó szereplők a 
világomban, amelyet kiötlöttem. Ugyan-
akkor igyekszem őket barátságosra, 
aranyosra teremteni, számomra pont 
ezért szeretnivaló minden egyes kis alak. 

Trézl Adrienn számára az alkotás 
figyelmet és szabadságot jelent. „Sza-
badságot, hiszen gondolataim szaba-
dok, s a színkezelésnél sem szab határt 

senki; műveimet nagy aprólékossággal, 
odafigyeléssel készítem. A képeimnél 
fellelhető árnyalatok, tónusok, formakö-
vetések és vonalak legtöbbször lágyak 
és finomak. Színviláguk harmonikus, 
könnyed. Műveimet tekintve, legyen szó 
melankolikus vagy derűs alkotásról, a szí-
nek együttes hatása döntő benyomást 
gyakorol a szemlélőre. A folyamatos 
alkotással saját világomat is különle-
gesebbé, mesésebbé, jellegzetesebbé 
varázsolom.”

Szeptember elsejétől Dr. Szegeczky 
Zsófia látja el községünkben a gyermek-
orvosi teendőket. A 41 éves doktornő 
négygyermekes családjával Naszályon 
él, s amikor beszélgettünk, még épp 
csak „beleszagolt” a környei levegőbe.

E zért – szabadkozott is a találkozá-
sunkkor – sok tapasztalatról még 
nem tud mesélni, s a gyógyító 

munkájáról sem igen érkezett hozzá köz-
vetlenül visszajelzés. (Mástól úgy hallani, 
hogy kedvességével hamar belopja 
majd magát a környeiek szívébe.)

Minden bizonnyal édesapja példáját 
követve lépett a pályára, hiszen ő is gyer-
mekorvosként végzett, majd dolgozott a 
mentőknél, s kórházban gyermekosztályon.

Dr. Szegeczky Zsófia 1997-ben végezte 
el az egyetemet, a gyermekszakvizsga 
előtt részmunkaidőben vállalt állást a 
mentőknél, s a „gyes-es” időszakoktól 
eltekintve a tatabányai kórház gyermek-
osztályán gondoskodott a kisbetegekről.

Mint mondja, a kórházi ellátás teljesen 
más típusú, ezért Környe mellett még ez-
zel a feladattal is szorosabb barátságot 
kell kötnie.

A rendelői gyógyítás sokkal szerteága-
zóbb, sokkal nehezebb. Itt nincs rögtön 
kéznél a konzílium, a bőrgyógyász, a 
gégész, a röntgen, a labor… Itt „csak” a 

rendelésen találkozom a kisbeteggel, de 
utána otthon a szülő ápolja, gondozza, 
tehát a szülőkkel is fontos a jó, bizalmi 
kapcsolat. Az osztályon pedig a mi fele-
lősségünk, mi követjük, mi látjuk, hogy mi 
történik vele. Ezt picit nehéz megszokni, 
ezt még nekem is tanulnom kell – fogal-
maz, ám a két terület szépségeit, nehéz-
ségeit nem szívesen vetné össze. Úgy véli, 
hogy nem lehet összehasonlítani, mind-
kettőnek vannak hálás, szeretetteljes és 
kevésbé örömteli pillanatai.

S hogy végül mi vonzotta a kórházból 
rendelőbe? A választ nem szakmai, 
emberi oldalról közelíti meg, s sejteti a 
környeiek számára, hogy a remények 
szerint hosszú távra tervez: „sokkal szemé-
lyesebb a kapcsolat a kisbetegekkel, a 
szülőkkel. Nyilván most még nem, hiszen 
nagyon kevés idő telt el, de később, 
amikor már ismerem őket, családiasabb 
a gyógyító munka. Itt nem köszönök el 
tőlük pár nap, vagy többhetes ápolás 
után, hanem látom felnőni a gyereket. 
Sőt, még akár a gyerekek gyerekeit is…”

Nem bírt egymással a Felsőpatony és a Környe
A késői kezdés miatt jócskán elkelt a 
világítás szeptember 13-án a környei 
labdarúgópályán, ahol 51. barátságos 
mérkőzését vívta a dunaszerdahelyi 
járásban található Felsőpatony és a 
házigazdák öregfiúk csapata. A meccs 
kezdetét jelző sípszó este fél 7 ma-
gasságában hangzott el, ezért közös 
egyetértésben 35 percesre alkudták le 
a félidőket. 

É s ennél a pontnál „véget is ért 
a harmónia”, igaz, csak a pá-
lyán és természetesen csak a 

meccs idejére. A negyedszázados ba-
ráti kapcsolat jubileumi, 50. találkozóján 
Felsőpatonyban ugyanis a környeiek 
3-1 arányú győzelmet arattak, így a 
patonyiak már a szombat délelőtti ér-

kezésükkor jelezték: tavasszal hagyták 
győzni a vendégeket, ezért most illene vi-
szonozni ezt a kedves és nemes gesztust.

Az esélylatolgatást végül felfüggesz-
tették a disznótoros reggeli, egy etyeki 
kirándulás, majd a kései ebéd erejéig, 
ám amint magukra öltötték mezt, ismét 
napirendre került.

Talán az ízletes falatok okozhatták, 
vagy a túlzott akarás, hogy egy ideig 
nem sok említésre méltó történt a pályán, 
ezért a lelkes szurkolók (mintegy önma-
guk szórakoztatásaként) percenként 
reklamáltak büntetőt, piros lapot, lest…

Aztán a hazaiak „összekapták magu-
kat”, pár perc különbséggel két gólt is 
szereztek, ámde a patonyiak sem hagy-
ták annyiban, s végül 2-2-es döntetlennel 
zárult az első félidő. A szükséges folya-

dékpótlás és Horváth Zoltán, a kapcsolat 
„atyjának”, a csapat kapitányának takti-
kai utasításai meghozták a kívánt ered-
ményt a folytatásban: a felsőpatonyiak 
folyamatos tűz alatt tartották a környei 
kaput, s a hőn áhított győzelemért volt, 
hogy egyszerre tizenketten is hajtottak 
zöld mezben a pályán… 

A második játékrész két gólt eredmé-
nyezett, csakhogy egyet a környeieknek, 
egyet a vendégeknek, így a 70 perc 
alatt nem sikerült dűlőre vinniük a „ki a 
jobb?” kérdést, hosszabbítást pedig senki 
sem követelt… pontosabban következett 
a hajnalba nyúló harmadik félidő a 
negyedszázados barátságot ünneplő 
labdarúgók és családtagjaik számára 
immáron fehér asztal és muzsikaszó 
mellett…  
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Megérkeztünk! Születésnaposok

Halloween party
Halloween party várja  

a gyerekeket  
október 29-én,  

szerdán 17 órától  
a környei  

Művelődési Házban.  
A programban szerepel 

kézműveskedés, tökfaragás  
és jelmezes felvonulás.

Idősek Napja
A szép korú, hetven év feletti környeieket  

köszönti október 4-én, szombat délután 2 órától  
a Vöröskereszt helyi szervezete az általános iskolában. 

A program során a vendégeknek  
a Komáromi Színház művészeinek előadásában  
népszerű operettekkel, majd ízletes vacsorával  

kedveskednek a szervezők, akik sok szeretettel várják  
a község szép korú lakóit a hagyományos rendezvényre!

Kerékpártúra
A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 

szervezői szeptember 27-én,  
szombaton kerékpártúrára várják 

Környe lakóit. 
Útvonal: 

Vértessomló – Majk – Oroszlány  
– Kecskédi tó – Környe.  

Gyülekező az általános iskolánál 
8.45-kor, indulás 9 órakor.

Tó-futás
Az 1956-os hősök előtt tisztelgő, 

immár hagyományos tó-futást  
október 23-án  

rendezik meg a szervezők. 
Nevezni 9 órától lehet a tóparton  

a már megszokott helyszínen,  
rajtok 10 órától.

Mindkét programmal  
kapcsolatban bővebb információ 

előzetesen Gubicza Istvántól  
kérhető a 30-9853839-es  

telefonszámon.

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Venter Józsefné (1924. 09. 20.)

80 esztendős
Rácz István (1934. 09. 11.) 

Karnuts Antalné (1934. 09. 24.)

75 esztendős
Varga Sándor (1939. 09. 01.) 

Jávorka Károly Pálné (1939. 09. 11.) 
Weiger Miklósné (1939. 09. 12.) 

Kovács Andrásné (1939. 09. 23.)

70 esztendős
Kaszap Nagy Dániel (1944. 09. 09.) 

Eck Istvánné (1944. 09. 15.) 
Kiss István (1944. 09. 15.) 

Tóth Ferencné (1944. 09. 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta hat kisfiú és két 
kisleány érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Menoni Tímea és Bólyai Zoltán  
kislányát Flórát,

Pém János és Drachsler Hajnalka  
kisfiát Leventét, 

Rózsa Tamás és Horváth Olívia  
kisfiát Tamás Lórántot,

Eperjesi Lajos és Mákos Krisztina  
kislányát Barbarát, 

Nauer Zoltán és Prekob Csilla  
kisfiát Dominikot,

Erős Csaba és Tőberling Katalin  
kisfiát Gergőt,

Rozgonyi Balázs és Zouarir Samira  
kisfiát Szantiágót,

Somhegyi Csaba és Tkalcsits Éva  
kisfiát Csaba Mátét!

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Hang-áhítat Környén 
„Egytől Tizenkettőig” címmel adott koncer-
tet szeptember 14-én a környei Római Ka-
tolikus Templomban a Szent Efrém Férfikar. 
A kar idei fellépései között kiemelt helyet 
foglal el az a különleges koncertsorozat, 
amely Ybl Miklós szakrális életműve előtt 
tiszteleg, s amelynek ötödik állomásaként 
érkeztek községünkbe.

A sorozat az Ybl Egyesület által szer-
vezett Bicentenáriumi Év kereté-
ben valósul meg a nagy magyar 

építész nevéhez köthető – általa tervezett, 
vagy átalakított – 12 templomban. Az „Egy-
től - Tizenkettőig” c. program sok évszázad 
vallásos zenéjét helyezi egymás mellé, 
„quasi liturgia” formában jeleníti meg, s 
hang-áhítatba vonta be a Környére érkező 
közönséget is.

A koncert résztvevői az imafüzér csodá-
latos élménye mellett Dévényi Tamás Ybl-
díjas építésznek köszönhetően a környei 
templommal kapcsolatos érdekes, új 
információkkal is gazdagodtak. Az ismert, 
hogy a török világ elpusztította a települést, 

s 1743-ban telepített ide Esterházy József 
gróf Salzburgból, Ulmból, Burgerlandból 
és Moson megyéből németeket, s még 
akkor meg is épült az első kicsi templom, 
amelyet 1775-ben Fellner Jakab alakított át, 
miután addigra lélekben és lélekszámban 
is megerősödött a falu. Dévényi Tamás az 
1800-as évekbeli tűzvész kapcsán viszont 
már kérdéses időpontokra hívta fel a 
figyelmet. Egyes adatok szerint 1841-ben, 
mások szerint 1857-ben pusztított tűz a 
faluban, de – ahogy fogalmazott – lehet, 
hogy mindkétszer. Az biztos, hogy 1857-
ben leégett a templom is, mert Esterházy 

Miklós rövidesen megkereste Ybl Miklóst, 
hogy tervezzen egy újat. Mint elhangzott, 
a részletek nem pontosan ismertek, de 
fennmaradt egy levél 1860 novemberéből, 
melyben Ybl Miklóstól ismét kérik a környei 
templom terveit, miután azok elvesztek 
és egyre sürgetőbbé vált Isten házának 
felépítése. A templom végül 1865-66 között 
épült meg, a magyar építészet csodálatos 
romantikus időszakában, amikor – igaz – 
régies modorban dolgoztak, mégis kreatív 
megoldásokat is alkalmaztak. Az építész a 
környei templom kapcsán a részletekre, a 
kis díszekre hívta fel a figyelmet, amelyek 
eltérnek a történelmi épületeken látható 
formáktól. 

Zárásként így fogalmazott: ez egy rend-
kívül kreatív időszaka volt az építészetnek, 
de nem tartott sokáig, Magyarországon 
is visszatért a klasszikus szépségek ideje. 
A többi között ezért is tartjuk nagyra ezt a 
környei Isten házát, mert nagyon messziről 
nézve olyan, mintha régi barokk templom 
lenne, közelről pedig felfedezhetők ezek 
a csodák.

TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT

Községünkben  
október 6-án, hétfőn 15 órától  

tisztelgünk az aradi vértanúk előtt  
mártírhaláluk 165. évfordulója alkalmából. 

A református temetőben Nagy Péter református tiszteletes 
mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik  
az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen.

OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS – KÖRNYEBÁNYA

Környebányán 2014. október 23-án, 16 órakor  
kezdődik a megemlékezés  

a mártírhalált halt Puskás Sándor emlékére  
állíttatott márványtáblánál.

OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS – KÖRNYE
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc  

emlékére rendezett környei ünnepség kezdetén,  
október 23-án 17 órától  

Nagy Péter református tiszteletes  
és Bedy Sándor plébános tart  

ökumenikus istentiszteletet a református templomban.

Ezt követően kezdődik a hősök előtt  
tisztelgő műsor a Művelődési Házban, ahol 

Beke László polgármester mond ünnepi beszédet.

A megemlékezés koszorúzással zárul a Kegyeleti Parkban.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG VALAMENNYI  
LAKÓJÁT TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA  

A MEGEMLÉKEZÉSEKRE!

Programok

A szervezők  
minden gyerkőcöt szeretettel  

hívnak és várnak,  
előzetesen érdeklődni  

személyesen  
a Művelődési Házban lehet,  

illetve telefonon  
a 34 473 091-es számon.
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Továbbképzés miatt  
nem lesz orvosi ellátás  

a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József október 2-a és 4-e 
között sebészeti továbbképzésen vesz 
részt, ezért 2-án és 3-án csak nővéri 
ellátás lesz 10.30 percig a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben. A betegek 
sürgős esetben Dr. Bublovics Péterhez 
fordulhatnak az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út).

Október 10-éig  
vehető át  

a beiskoláztatási támogatás

Környe község önkormányzata minden 
évben beiskoláztatási támogatással 
segíti a tanévkezdést. A támogatásra 
azon nappali tagozatos diákok és 
óvodások is jogosultak, akik nem Kör-
nyén folytatják tanulmányaikat, vagy 
nem a községben részesülnek óvodai 
ellátásban.

A támogatás mértéke óvodások 
esetében 4 ezer, az általános iskolai ta-
nulmányaikat folytató diákok számára 
5 ezer, míg a felsőfokú oktatási intéz-
mények nappali tagozatos hallgatói 
részére 6 ezer forint.

A támogatások október 10-éig 
vehetők át a polgármesteri hiva-
tal pénztárában hétfőnként 10 és 
16, szerdánként 10 és 15 óra kö-
zött, péntekenként 10-től fél 12-ig. 
A beiskolázási támogatást óvodások 
és általános iskolások esetében csak 
a szülő veheti át.  

Jobb figyelni, mint megijedni…
Egy tatai utcában élő hölgy keresett 
meg történetével, bár ez nem is túl sze-
rencsés kifejezés, mert igazából nem 
nevezhető egyszerűen történetnek... 
Környén élőként még nem is hallottam 
hasonlóról, s bízom benne, hogy nem is 
fogok soha többé…

A hölgy kérte neve mellőzését, ezt termé-
szetesen tiszteletben tartjuk.

„Történt” augusztus első hetének vé-
gén, hogy – nevezzük így – Erzsébet és 
családjának négylábú házőrző kedven-
ce furcsán kezdett viselkedni: napokig 
nemhogy nem evett, de lábra sem tudott 
állni, levert volt, fáradt, aluszékony… Aztán 
kiderült: az ok mérgezés…

Hetekkel később az is kiderült, hogy 
ugyanazon napokon nem csupán 
Erzsébeték, de a szomszéd kutyája 
és még további három utcabeli eb is 
ugyanezen fájdalmakat, kínlódást élte 
át… De lehet, hogy még többen… Nem 
tudni. Mint ahogy az ismeretlen mérge-

ző motivációja sem ismert. Lehet egy 
esetleges későbbi betörés, besurranás 
előkészítése, lehet, hogy „csak” aljas 
rosszakarat, emberhez méltatlan ember-
telen szándék. Szóval nem tudni, de az 
biztos, hogy jobb figyelni, mint megijedni.

A tanulságot, a nyilvánosságra hozatal 
fontosságát Erzsébet így fogalmazta 
meg: tehetetlenségemben az jutot t 
eszembe, ha híre megy a dolognak, 
akkor mások figyelmét is felkeltheti, hogy 
jobban ügyeljünk magunkra és egymás-
ra. S hátha elrettentő lesz az elkövető 
számára, hogy vigyázz, figyelünk!

Tehát Kedves Környeiek! 

Ügyeljünk magunkra és egymásra, 
figyeljünk a környezetünkre! És álljon itt 
még egyszer, nyomatékosítva az üzenet 
minden rossz gondolatú, rossz szándékú 
számára: a rend és a polgárok őrei mel-
lett mi, környeiek is figyelünk egymásra! 

eSGyé

Véradás
Idén utolsó alkalommal várja az önkéntes véradókat 
október 20-án, hétfő délután fél 1 és fél 
hat között a környei Művelődési Házban 
a Vöröskereszt. A véradáson résztvevők neve ezúttal is 
belekerül  a Vöröskereszt nyereményjátékos ládikájába, 
amely már június elejétől valamennyi megyei önkéntes 
véradóhelyszínen így kéri a segítést: légy mérvadó – légy 
véradó. A nyereményjáték sorsolását november 15-én 
tartják, s a legszerencsésebb akár egy hosszú hétvégét 
is nyerhet.

Adj vért, életet menthetsz!  
Légy mérvadó – légy véradó!


