
2019. október 13.: VÁLASZTÁS
Környén egy polgármesterjelöltet és 14 önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizott-
ság. A jogszabály erejénél fogva községünkben 6 önkormányzati képviselő választható. Településünkön október 13-án 
német nemzetiségi önkormányzati választást is tartunk, a Helyi Választási Bizottság 5 német nemzetiségi önkormány-
zati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba, falunkban a jogszabály erejénél fogva 5 német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő választható. A választással kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbiakban, a jelöltek bemutatkozása a 
további oldalakon olvasható.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A köztársasági elnök a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2019. 
évi általános választását 2019. október 
13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási 
Bizottság a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi általános választá-
sát 2019. október 13. napjára – a helyi 
önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek 2019. 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 történt 
felvételükről értesítőt kaptak. 

Azokat a választópolgárokat, akik 
2019. augusztus 7-ét követően létesítet-
tek 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 2019. június 26-ig létesített tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre 

irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. ok-
tóber 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár 2019. 
október 11-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 2019. október 11-én 16.00 
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi vá-
lasztási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy

b) 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz. 

Kampány 

A választási kampányidőszak 2019. au-
gusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 
óráig tart.

Településünkön egy polgármesterjelöl-
tet és 14 önkormányzati képviselőjelöltet 
vett nyilvántartásba a Helyi Választási 
Bizottság. A jogszabály erejénél fogva 
Környén 6 önkormányzati képviselő vá-
lasztható. 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 13-án  
német nemzetiségi önkormányzati 

választást is tartunk. 

Az jogosult a német nemzetiségi önkor-
mányzati választáson részt venni, aki 
kérte a nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvételét, illetve szeptemüber 27-én 16.00 
óráig erre irányuló kérelmét benyújtotta 
a Helyi Választási Irodába (Környe, Alkot-
mány u. 2.)

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

Tehát szavazatunk akkor lesz érvényes, 
ha öt vagy annál kevesebb jelöltre adjuk 
le. Ha ötnél több jelöltre adjuk le szava-
zatunkat az érvénytelen lesz.

2019. szeptember 
Választási különszám

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. Környe
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BEMUTATKOZNAK  
A JELÖLTEK

A Környei Hírhozóban valamennyi települési és nemzetiségi 
önkormányzati jelölt számára azonos feltételek, terjedelmi 
megkötöttség mellett biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget.

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

A képviselőjelöltek nevei – épp úgy, mint az 5 évvel ezelőtti választáskor – nem 
ABC, hanem sorsolással eldöntött sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon, 
ezért a bemutatkozásaikat is ebben a sorrendben olvashatják. 

Beke László független polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

Öt éve immár a 3. ciklusra bíztak meg 
Önök községünk vezetésével, fejlesz-
tésével. A harmadszor megszavazott 
bizalmat ezúton is köszönöm minden 
engem támogató környeinek!  

2006-ban, amikor első alkalommal 
választottak meg polgármesternek, 

munkám alapját az a gondolat képviselte, hogy csak közösen, 
összefogva lehetünk sikeresek. 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 köz-
ségünkben. Az elmúlt évek több területen is bebizonyították, 
micsoda erő van az összefogásban, a közös munkában: az 
együttgondolkodás, közös munka eredménye minden egyes 
fejlesztés, legyen az párszázezres, vagy milliárdos értékű. Az 
eltelt évek során (a teljesség igénye nélkül) megújult a polgár-
mesteri hivatal, a művelődési ház, gyermekorvosi rendelő és 
védőnői szolgálat, a Szent Rókus rendelő, számos játszótér, 
megépült az új óvoda, gyönyörű közösségi tereket alakítot-
tunk ki, segítségünkkel megszépült a plébánia és a református 
templom, utakat újítottunk fel, építési telkeket alakítottunk ki, 
gondoskodtunk intézményeink energetikai korszerűsítéséről, 
s napjainkra két kerékpárút is átszeli Környét. Természete-

sen mindezek emellett folyamatosan figyelmet fordítottunk 
a kisebb fejlesztésekre is. Községünk vagyonát 2006 óta 1,5 
milliárd forintról 4,7 milliárdra növeltük. 

Az összefogás, közös munka eredménye az is, hogy a 2013-as 
falumegújítási pályázaton kiváló minősítést szerzett Környe, és 
emellett megkapta a Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját, 
2019-ben pedig elnyerte a Magyarországi Falumegújítási Díjat, 
melyre méltán lehet büszke településünk valamennyi lakója.

A következő évek legnagyobb beruházása a multifunkciós 
csarnok megépítése lesz, ám mellette továbbra is gondoskodnunk 
kell a meglévő épített és természeti értékeink megőrzéséről, 
a bölcsőde bővítéséről, a belterületi utak felújításának folyta-
tásáról, intézményeink magas színvonalú működtetéséről, az 
egyházközségek és a civil szervezetek tevékenységének támoga-
tásáról. Bár egyáltalán nem önkormányzati hatáskör, mindent 
meg kell tennünk az elkerülő út(ak) mielőbbi megépítéséért, a 
megvalósulásig olyan forgalomtechnikai beavatkozásokat kell 
„kiharcolnunk”, melyek enyhítik a közlekedés mindennapos, 
elviselhetetlen terheit.

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

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

1. Török Mihály – független képviselőjelölt
1988-89-ben, eleinte támogatóként vált 
szorosabbá a kapcsolatom a sportegye-
sülettel, 1997 novemberétől az egyesület 
elnöki feladatait láttam el 2005 szeptem-
beréig. Az elmúlt években összességében 
nagyjából 800 ezer forinttal támogattam 
a szervezetet, a szervezet révén a spor-
tolókat.

A civil- és sportélet mellett mindig is 
érdekelt a falut irányító testület munkája, a választók bizalmát 
elnyerve 2002 és 2010 között segíthettem képviselőként, majd 
bizottsági tagként a falu fejlődését. A 2014-es választásokon 
Önök, Ti ismét bizalmat szavaztak, szavaztatok, amit ezúton 
és ismét köszönök, hiszen ízig-vérig közösségi emberként min-
dig is magaménak éreztem Környe kulturális- és sportéletét, 
tudásommal, tapasztalataimmal igyekeztem ezeket színesíteni, 
színvonalukat tovább növelni.

Környe mára olyan sikertörténetet valósított meg, mellyel nem 
sok település dicsekedhet, és nagyon jó érzés tudni, hogy képvise-
lői munkámmal én is hozzájárulhattam ehhez a sikertörténethez. 

A jelentős fejlesztésekhez a helyi adóforintok mellett a takaré-
kos gazdálkodásra is szükség volt. Képviselőként ezt a megfontolt 
döntéshozatalt is segítettem az eltelt években, egyben vállalkozó-
ként, magánszemélyként támogattam jótékony célokat, civil szer-
vezeteket. Mindig is igazán remek csapat segített a szilveszteri 
bál megszervezésében, nekik is köszönhető, hogy az elmúlt 10 év 
alatt nagyjából 6 millió Ft gazdagította a bál bevételéből az iskola 

és óvoda alapítványának kasszáját. A református egyház részére 
számítógépes egységet, az önkéntes tűzoltók számára 80 ezer Ft 
értékű speciális sisakot vásároltam, illetve egy STIHL fűrésszel 
támogattam őket, valamint pénzbeli támogatást nyújtottam a 
Nő Klubnak, a Szivárvány Táncegyüttesnek, hiszen – ahogy öt 
éve is megfogalmaztam – minden község mozgatórugói a civil 
szervezetek, és méltók a támogatásra.

Bízom benne, hogy hamarosan elkészül a multifunkciós 
csarnok, s bár a falu költségvetését jelentősen megterheli, ezt 
a beruházást tekintem fő feladatnak, ugyanakkor folytatni kell 
a járdák, utak felújítását, meg kell terveztetni az óvoda bővítési 
lehetőségeit. Fontosnak tartom új építési telkek kialakítását, 
s olyan értékesítési kedvezményrendszer kidolgozását, amely 
segíti a fiatalok letelepedését. A fejlesztések mellett egy má-
sik, számomra kiemelt kérdés: Környe büszke lehet az igen jól 
működő háziorvosi, gyermekorvosi rendszerére, az ellátások 
színvonalára. Azt gondolom, mielőbb el kell érni, hogy a fog-
orvosi ellátást is hasonló, magas színvonalon vehessék igénybe 
a környeiek. 

A munkám, közéleti feladataim ellátása révén az emberekhez 
fűződő kapcsolatom folyamatosan élő. Sokan osztják meg ve-
lem a véleményüket, és sokan kíváncsiak az én álláspontomra, 
ami igen megtisztelő. Ez a párbeszéd nagyon sokat segített a 
képviselői ténykedésemben, s bízom benne, hogy folytathatom 
a megkezdett munkát, melyet természetesen a továbbiakban is 
pártoktól és pártpolitikától függetlenül, csak és kizárólag Környe 
érdekeit szem előtt tartva kívánok ellátni.

2. Halmai Bernadett – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek!

Halmai Bernadett vagyok, 35 éves, 
környei lakos. Születésem óta Környén 
élek a Béke lakótelepen, két év kivételé-
vel, amit külföldön töltöttem.

Ideköt a családom, a barátok, az isme-
rősök sokasága, valamint a munkám is.

Környeiként kötelességemnek érzem a 
közösségi munkában való részvételemet. Úgy gondolom, falunk 
legyen közös otthonunk, alakítsuk saját igényeinknek legmegfe-
lelőbben, teremtsünk újabb és újabb közös értékeket, és védjük 
meg a már elért eredményeinket.

Az elmúlt évtizedekben falunk nagyon sokat fejlődött, már-
már a 21. század kisvárosi komfort- környezetét tudhatjuk 

magunkénak. Mindnyájan büszkék lehetünk rá! Azon leszek, 
hogy a folyamatban lévő fejlesztések továbbra is sikeresen meg-
valósuljanak, és mindemellett bővítsük, szépítsük falunk egész 
területét, beleértve külterületeinket is.

Falunk legyen valódi önkormányzat, mindenki, aki akar, 
legyen részese. Vonjuk be a fiatalokat is a munkába, kérdezzük 
meg a vállalkozókat, de ne hagyjuk ki az időseket sem.

Tisztelt Környeiek!

Ne feledjék! Az a legfontosabb, hogy olyan képviselő-testületet 
válasszanak, amely értünk, környeiekért, szívvel-lélekkel képes, 
akar és tud cselekedni!

Tisztelettel: Halmai Bernadett

Helyi önkormányzati jelöltek
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3. Tirhold Kármen – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek,  
kedves Választópolgárok! 

Tirhold Kármen vagyok, 40 éves, két 
gyermekemmel élek ebben a csodála-
tos faluban. Tősgyökeres környeiként 
mindig büszkeséggel tölt el, mikor 
megkérdezik, hogy honnan jöttem. 
Környe nem csak a lakóhelyet, hanem 

az otthont is jelenti számomra.
Önök bizalmából az elmúlt 9 évben német nemzetiségi ön-

kormányzati képviselőként dolgozhattam. Visszatekintve erre 
az időszakra úgy érzem, hogy a képviselői megbízatásomat 
felelősséggel teljesítettem, és továbbra is érzek magamban erőt 
és szorgalmat arra, hogy ismét Önök elé álljak nemzetiségi és ön-
kormányzati képviselő jelöltként, vállalva az újabb megbízatást. 

A nemzetiségi önkormányzatban eltöltött kilenc év után az 
idei választásokon szeretnék a helyi önkormányzat munkájába 
is bekapcsolódni, mivel fontosnak tartom, hogy a fiatalok is 

betekintést valamint hozzászólást nyerjenek falunk életébe. Úgy 
gondolom, hogy az idősebbek tapasztalatai valamint a fiatalok 
új ötletei és lendülete együtt nagyban hozzájárulnának falunk 
további fejlődéséhez.

Azt gondolom ebben a pár évben sokat változott a német 
önkormányzat tevékenysége is, érdekes programokat tudtunk 
szervezni hagyományteremtő szándékkal (búcsú, pünkösd, 
szüreti felvonulás, tollfosztás, dalostalálkozók, tökfaragás, 
nemzetiségi estek), a kórus életét is sikerült felpezsdíteni, szép 
eredményeket értünk el, új népviseleti ruhát készíttettünk sikeres 
pályázati pénzből. 

Az iskolában és óvodában messzemenőkig támogatjuk a német 
nyelv oktatását, jutalmazzuk a német nyelvvizsgát tevő diákokat.

Bízom benne, hogy képviselő társaimmal a jövőben is hason-
lóan aktívan tudunk dolgozni és remélem a fiatalabb generációt 
is sikerül bevonni a közös munkába.

Tisztelt Választók, remélem ismét megtisztelnek bizalmuk-
kal, szavazatukkal, hogy részese lehessek a megkezdett munka 
folytatásának!

4. Bozóné Kucskár Anikó – független képviselőjelölt
Tisztelt Környei Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: 
Bozóné Kucskár Anikónak hívnak. 
Immár közel 20 éve élek Környén. Meg-
szerettem és otthonomnak tekintem ezt 
a vidéket.  Pedagógus vagyok, történe-
lem-ének zene szakos tanár. Jelenleg a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormány-

hivatalban dolgozom a Szociális és Gyámügyi Osztályon, mint 
hivatásos gondnok. Az arra rászorulók hivatali ügyeit intézem, 
és törvényes képviseletét látom el. Egy gyermekem van Ákos, 
aki mezőgazdasági mérnöknek tanul Gyöngyösön. Jobb oldali  
beállítottságú, katolikus vallású vagyok, fontosak számomra a 
kereszténység szellemi és tárgyi értékei. A FIDESZ tagja va-
gyok, de nem a párt jelöltjeként indulok. Évek óta részt veszek 
településünk közösségi életében, igyekszünk nem csak ápolni, 
hanem megélni a hagyományokat.  Leginkább a magyar népdal 
kör révén ismerhetnek a Környeiek, a zene életem egy fontos ré-
sze.  Alapfokon beszélek németül. Elsősorban  „embervédőnek” 
tartom magam, pályám során gyerekekkel, sérültekkel, idősekkel 
dolgoztam. „Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.”

Az a megtiszteltetés ért, hogy három éve átvehettem 
Környe község kulturális díját. Közvetlen környezetemben 
Környebányán azóta is igyekszem a közösségi  életet szervezni. 

(Nemzeti ünnepeink, anyák napja, teadélután, karácsonyi ren-
dezvények.) Néhány éve a Síkvölgyi kastély történetét dolgoztam 
fel, amely „Síkvölgyi Emlék” címmel megjelent. Erősítette ben-
nem az érzést, hogy én is egy bányavidéken, bányatelepen lakom.

„Aki nem ismeri a múltat, nem érti a jelent,  
és nem érdemli a jövőt.”

Mindenkinek igénye van a szépre,  a fejlődésre. Elképzeléseim 
a jövőt illetően: 
Ð Kerékpárút tovább építése.
Ð Elkerülő út építése, vízelvezető árkok tisztítása,  

 szennyvíz csatorna bővítése, 
Ð Buszmegállók rendbetétele, pihenő padok elhelyezése.
Ð Tiszteletdíjam egy részét a civil szervezeteknek  

 szándékozom adományozni.
Ð Környe minden lakosát szándékozom képviselni nem  

 feledkezve el a külterületeken élőkről sem.
Ð A szociálisan rászorultak segítése, a közlekedés  

 javítása a külterületeken is.

„Legyél az ok, ami miatt valaki azt gondolja,  
érdemes még hinni az emberekben.”

Bizalmukat előre is köszönöm.

5. Wind Károly Józsefné – független képviselőjelölt
Kedves Választók!

Környei születésű lévén csak néhány 
gondolatot szeretnék megosztani Önök-
kel, 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 töltöt-

tem Tagyospusztán, a csodaszép tagiskolában.
Szeretett emlékű férjemmel Környén kötöttünk házasságot 

1972-ben, majd ide születtek gyerekeink is, Attila és Zoltán.
Pedagógus házaspárként mindig aktívan részt vettünk a 

közéletben. Férjem hosszú évekig az Önkormányzat tagjaként 
német nemzetiségi képviselő volt, s a falu rendezvényeinek ak-
tív fotósa. Pályám utolsó évtizedében az iskolában – a tanítás 
mellett – gyermekvédelmi felelősként dolgoztam, így elmondha-
tom, hogy ismerem a faluban és a külterületeken élő kicsiknek 
és nagyoknak sok-sok problémáját, nehéz helyzetét. 9 évig a 
Szent Borbála Kórház Gyermekosztályán foglalkoztam a kis 
betegekkel önkéntesként. Emellett a Vackor Óvoda Kamarakó-
rusát vezetem 10 éve, s igyekeztem segíteni a Katolikus Karitász 
áldásos munkáját is.

2018 novembere óta – Svétecz László sajnálatos halála mi-
att – az Önkormányzat Képviselő-testületének tagja lettem. 
Ezzel egyidőben Székesfehérvárra költöztem, de minden 
igyekezetemmel azon voltam, hogy segítsem a hozzám kéréssel 
fordulókat. A Szociális és a Kulturális Bizottságok tagjaként 
is dolgoztam.

Sok nehéz feladat vár még megoldásra úgy a faluban, mint 
a külterületeken. A következő időszak legfontosabb feladata 
a falun átmenő forgalom enyhítésére az elkerülő út megépí-
tésének elkezdése. Feltétlenül segíteni kell a tagyospusztaiak 
útviszonyainak javítását is. A nagyon szép faluközpontban 
valamit kezdeni kellene a régi iskola épületével, valamint a volt 
óvoda épületének ésszerű felhasználásán is el kellene gondol-
kodni. Örömteli dolog, hogy sok fiatal szeretné új otthonát a 
falunkban felépíteni, így fontos lesz új építési telkek, házhelyek 
kialakítása is. 

Támogatni kell a környebányaiak kérését is, amely a szenny-
vízcsatorna hálózatának kiépítésére irányul.

Feladat van bőven. Jó lenne segítő kezet nyújtani oda, ahol 
arra szükség van. Ehhez kérném megtisztelő támogatásukat.

Köszönettel:
Wind Károly Józsefné (Éva néni)

6. Tóth Gábor – független képviselőjelölt
Tóth Gábornak hívnak, 54 éve vagyok 
Környe község lakója, itt születtem, itt 
jártam iskolába, itt sportoltam, itt ne-
veltem a gyermekeimet. Az első negyven 
évben a Hunyadi utcában, jelenleg a 
Bajcsy-Zsilinszkyben lakom.

Az alapokat tekintve matematika-, 
fizika- valamint pedagógiai mérés-ér-
tékelés tanár szakos végzettségem van. 

31 éve tanítok ugyanabban az iskolában, 21 éve látom el ott az 
intézményvezetői feladatokat. Ez idő alatt szoros munkakap-
csolat alakult ki köztem és a helyi képviselőtestület között, volt 
alkalmam megismeri a képviselői feladatokat, az önkormány-
zat működését. A munkával töltött idő jelentős részében az 
iskolahasználók igényeit és az iskolafenntartók által biztosított 
lehetőségeket igyekszem közös nevezőre hozni.

Amennyiben bizalmával támogat, igyekszem minden eddigi 
tapasztalatomat felhasználva segíteni Önkormányzatunk mun-
káját!

Környei lakosként azt tapasztalom, hogy jelenlegi legna-
gyobb gondunk az ellehetetlenült közlekedés, az egyre növekvő 
forgalom és vele párhuzamosan a kevés parkolóhely. Emiatt 
gond az iskola, óvoda megközelítése, a más településre történő 
munkába járás. Ennek mindnyájan szenvedő alanyai vagyunk. 

Dicséretesen halad az elkerülő út megvalósításnak gondolata, 
ám megvalósulása több évbe telik. Véleményem szerint addig 
is kell alternatív megoldást találnunk a probléma enyhítésére, 
kezelésére.

A falu határát járva látom, hogy szinte az összes földes bekötő 
utunkat autógumik, műanyag hulladék valamint a kiöregedett 
elektromos berendezések szennyezik. Úgy gondolom, a je-
lenleginél jobban kell segítenünk ezen termékek biztonságos 
begyűjtését.

A jelenlegi oktatásirányítás nem támogatja az önkormányza-
tok feladatvállalását a közoktatás megvalósulásában, de mint 
iskolaigazgató tudom, hogy képviselőtestületünknek nagyon sok 
tennivalója lenne a helyi oktatás támogatásában.

Településünk számos jó adottsággal, lehetőséggel rendelkezik. 
Sok jó dolog megvalósult az elmúlt években. Természetesen 
megvannak a problémáink is. Engem is ugyanazok a gondok 
foglalkoztatnak, mint mindenkit, aki a faluban él. Ezek megoldá-
sában szívesen vállalok feladatokat. Nem szeretnék feleslegesen 
ígérgetni, csak képviselni a településünkön lakók érdekeit.

Ha egyetértenek velem, kérem a segítségüket és a közremű-
ködésüket az érdekeink érvényesítésében! Ha elfogadja, hogy 
Önt képviseljem, kérem, szavazatával támogasson!

A választásokat követően keressen kérdéseivel, kéréseivel, 
ötleteivel!
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7. Wéber István – független képviselőjelölt
Környén születtem, a főiskolai tanulmá-
nyi időt és a katonai szolgálati időt kivéve 
a mai napig is itt élek. Munkahelyem is a 
községben volt nyugdíjba vonulásomig.

A német önkormányzat megalakulásá-
tól – egy ciklust kivéve – tagja voltam és 
vagyok. Kezdeményezésemre került sor 
a kitelepítési emlékmű felállítására. Ere-
detileg az állomás épületén emléktábla 

elhelyezése volt a tervben és ezután lépésről lépésre valósult 
meg az emlékmű. 

Három éve kezdeményeztem, hogy az iskolások újra kerepelje-
nek nagycsütörtöktől nagyszombatig, remélem ez a hagyomány 
tartósan életre kel. Jelenlegi képviselő társaimmal több hagyo-
mányt sikerült a község fiataljainak bemutatni, pl. a tollfosztást, 
a kukoricafosztást. A jövőre nézve ezeknek a megtartása, a fia-
talok bevonása feladat marad számomra. A német hagyományok 
megőrzésében a német baráti kör tevékenyen részt vesz, melynek 
harmadik ciklusban megválasztott elnöke vagyok, így e téren is 
feladatom a hagyományok megőrzésében tevékenykedni. 

Közösségi munkálkodásom indított arra, hogy jelöltessem 
magam önkormányzati képviselőnek is. A két önkormányzat 
eddig is jól együttműködött és megválasztásom esetén még 
gyümölcsözőbb lehet az együttműködésünk. Nagyszerű dolog, 
hogy milliárdos beruházások történnek községünkben, azon-
ban tevékenységemmel szeretném elérni, hogy kisebb dolgok is 
megvalósuljanak.

Szeretnék azon munkálkodni, hogy a község lakói közelebb ke-
rüljenek egymáshoz úgy, mint régen. Sajnos már itt is előfordul, 

mint városban, hogy a szomszédok nem ismerik egymást. Annyi 
sok jó közösségi kezdeményezésről lehet hallani, ami nálunk is 
megvalósítható lenne, pl. fát ültetnek gyermek születésekor, a 
komatál is újra divatba jön. Van olyan hely, ahol néhány bölcső 
jár körbe az újszülötteknek, amíg ki nem növik a bölcsőt. Ter-
mészetesen más ötletek is megvalósíthatók.

A községen átmenő nagy forgalommal helyileg keveset te-
hetünk. Az önkormányzati utak esetében vannak feladatok. 
Belátható útkereszteződések legyenek, a járdákra ne legyenek 
kihajló ágak, sövények.

A közlekedés tudjuk nagyon veszélyes üzem, ezért célsze-
rű időnként felfrissíteni a közlekedés szabályait. Tavasszal 
próbálkoztam egy rendőrségi tájékoztató megszervezésével a 
polgármester úr tudtával, sajnos nem sikerült. Az őszi idő a 
közlekedésben sok veszélyt rejt, ezért ismételten szeretnék egy 
tájékoztatót megszervezni.

Amennyiben törvényes lehetőség van arra, hogy a község te-
rületileg felosztható a képviselők között, akkor javasolnám ezt 
a megoldást. Így területenként a község lakói tudhatnák kihez 
forduljanak ügyes-bajos dolgaikkal.

Húsz éve vagyok a Bánhidai Turul Kertbarát Kör elnöke, 
így foglalkozunk a környezetvédelemmel is. Unokáim aktív 
környezetvédők, ez sarkall arra, hogy támogassam őket ebben 
a tevékenységükben, tehát aktívan szeretnék foglalkozni ezzel 
a témával.

Olyan ügyeket fogok támogatni, melyek becsületesek, tisztes-
ségesek, amelyek a község érdekeit szolgálják.

Megtartani őseink kultúráját! Becsületesen, békességben 
Környéért! Együtt könnyebb!

8. Pákozdi Ferenc – független képviselőjelölt
 1950. június 24-én születtem Tatabányán. 

1970 óta élek és dolgozom Környén. Me-
zőgazdasági főiskolai végzettségem van.

1990 óta veszek részt az önkormányzat 
munkájában, mint képviselő, az utóbbi 17 
évben pedig mint a község alpolgármes-
tere. Tizenkét éven át társadalmi mun-
kában láttam el a közügyek szolgálatát. 
Számtalan beruházásban vettem részt. 

Pl.: A faluközpont kialakítása, tó rekonstrukció, parkosítások, 
gáz-, szennyvíz bevezetése, ipari parki fejlesztések, külterületek 
életminőségének javítása, erdei iskola kialakítása, a Művelődési 
Ház felújítása, az új óvoda megépítése, tér kialakítása. Mindig is 
szem előtt tartottam az önkormányzat intézményeinek (iskola, 
óvoda, egészségügy) zavartalan működtetését.

Célkitűzéseim a következő évekre: a multifunkciós csar-
nok megépítése, az óvoda bővítése, a még felújítás előtt álló 

utak, járdák rekonstrukciója, a környezetvédelem, a sport, a 
kultúra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának 
további támogatása. Úgy gondolom, hogy több évtizedes 
tapasztalataim továbbra is hasznosak lehetnek az önkor-
mányzat számára. Az elmúlt kilenc esztendőben az Együtt 
Környéért képviselőivel, és a község lakosaival közösen 
dolgozva országosan is ismertté tettük falunkat, büszke va-
gyok rá, hogy tagja lehettem annak a képviselőtestületnek, 
amely a ciklus végéhez közeledve szeptemberben átvehette 
a Környe egészének szóló Magyarországi Falumegújítási 
Díjat. A következő ciklus alatt is a szövetség tagjaként, a 
politikától távolálló, a faluért dolgozó képviselőként terve-
zem az önkormányzati munkát.

Köszönöm, hogy eddig is megtiszteltek bizalmukkal, és ameny-
nyiben a következő időszakra is bizalmat szavaznak nekem, igye-
kezni fogok az Önök elvárásainak megfelelni, célkitűzéseimet 
maradéktalanul megvalósítani.

9. Vadász Éva – független képviselőjelölt
Kedves Környeiek! 

Nyugdíjba vonulásomig az általános 
iskolában tanítottam testnevelést, gyógy-
testnevelést.  

2002 óta vagyok képviselő; 2008 óta a 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetisé-
gi Bizottság elnökeként tevékenykedem. 
Az Önkormányzat kulturális eseményei-

nek megszervezésében, ill. azok lebonyolításában veszünk részt. 
Igyekszünk színvonalas, igényes programokat összeállítani.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja-
ként az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok megoldá-
sában, döntés-előkészítésében veszek részt.

2013 óta sokan kerestek fel gondjaikkal, megoldásra váró 
problémájukkal képviselői fogadóórámon. Ezúton is köszönöm 
megtisztelő bizalmukat. Megválasztásom esetén szeretném 
folytatni e személyes találkozásokat.

Az elkövetkező öt évben folytatni kell az építési telkek ki-
alakítását, hiszen a már elkészült Bajcsy lakópark I. ütemében 

kialakított telkek kiosztásra kerültek és még nagyon sokan 
szeretnének Környén építkezni. Folytatni kell az utak kor-
szerűsítését, felújítását, járdaépítést. A legnagyobb feladat a 
multifunkcionális sportcsarnok felépítése. Reményeink szerint 
a közeljövőben kiírható lesz a közbeszerzési pályázat.

Továbbra is támogatni kell az oktatást, az egészségügyet, 
a sportot, a civil szervezeteket. Eredményeinket országosan 
is elismerik. Néhány napja A Magyarországi Falumegújítási 
Díj-at vehettük át. A „Magyar falu – kihívások, helyi válaszok” 
mottóval meghirdetett pályázat nyertese, Környe képviselheti 
hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton 2020-ban.

Sok a feladat és ezek elvégzése csakis összefogással valósulhat 
meg. Az Együtt Környéért Szövetség képviselőjelöltjei vallják, 
csak közösen, együtt gondolkodva, cselekedve érhetjük el, hogy 
községünk a következő öt évben is töretlenül fejlődjön.

Képviselőként mindig pártatlanul, függetlenként hoztam meg 
döntéseimet. Bízom benne, hogy eddigi képviselői munkámat 
az Önök megelégedésére végeztem. Annak érdekében, hogy a 
kitűzött célok megvalósításában a jövőben is hozzásegíthessem 
községünket, kérem a támogatásukat.

10. Szappanos Attila – független képviselőjelölt
Tisztelt Környeiek!
Tisztelt Választópolgárok!

Szappanos Attila vagyok, 1991-ben szü-
lettem. Az általános iskola elvégzése után 
kőműves szakmát tanultam. Születésem 
óta Környén élek, most már feleségem-
mel és 3 éves kisfiammal. Párommal itt 
helyben dolgozunk (én Patárpusztán egy 

családi vállalkozásban – Vagro Kft.-nél -, mely mezőgazdasági 
gépek gyártásával foglalkozik), kisfiúnk itt jár óvodába. Itt éljük 
mindennapjainkat és ezt a jövőben is így tervezzük. 15 évig ak-
tívan részt vettem a település sport életében, ezután szeretnék 
a kulturális életében is.

Az októberi önkormányzati képviselők általános választásán 
független jelöltként indulok. Talán koromból adódóan sokan 
nem ismernek és gondolhatják, hogy kevés tapasztalattal ren-
delkezem, azonban szeretném elérni, hogy a fiatalokat minél 

inkább sikerüljön bevonni saját életterük építésébe, a közösség 
életébe, a hagyományok ápolásába.

Úgy gondolom, minden fiatalnak megvan erre az igénye, de ta-
lán kell egy kis ösztönzés, hogy cselekedjenek is a cél érdekében. 
Reményeim szerint ez az ösztönzés lehetnék én, aki vállalom, 
hogy tetszés szerint megkeressenek problémáikkal, javaslataik-
kal, kérdéseikkel és kéréseikkel. Arra törekednék, hogy együtt 
megtalálhassuk a legkézenfekvőbb megoldást.

Szeretném, hogy a közösség kulturális életének minél több 
fiatal részese legyen, természetesen a hagyományok tiszteletével, 
közös ötleteléssel, a tett javaslatok figyelembevételével.

Hiszem, hogy a tettek többet jelentenek mindennél. Ha meg-
választanak annyit ígérhetek, hogy fiatalos lendülettel, újfajta 
szemléletmóddal fogom a község javát szolgálni!

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!
Szappanos Attila

független képviselőjelölt
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11. Dr. Bublovics Péter – független képviselőjelölt
Kedves Környeiek!

Dr. Bublovics Péter vagyok. 1978-ban 
születtem Tatabányán. Az orvos egyete-
met 2003-ban végeztem el Budapesten 
majd belgyógyászként a Szent Borbála 
Kórházban dolgoztam.

2009-ben telepedtünk le Környén csa-
ládommal és azóta szolgálom a települé-

sünket az I sz. Felnőtt Háziorvosi Körzetben családorvosként és 
belgyógyászként. Szabadidőm terhére a tatabányai Szent Borbála 
Kórház Kardiológia Osztályán is dolgozom. Nejemmel közösen 
4 gyermeket nevelünk. 

Hivatásom gyakorlása során napi rendszeres kapcsolatban 
állok az emberekkel, ismerem napi ügyes-bajos dolgaikat és 
személyesen tapasztalom igényeiket. Mivel Környén élünk és 
nyitott szemmel járok így családapaként közvetlenül tapasztalom 
községünk igényeit.

Az október 13-án megrendezésre kerülő helyhatósági vá-
lasztáson független képviselő jelöltként szeretnék indulni. 
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, akkor az újonnan 

megválasztása kerülő képviselő testületben a Környei emberek 
igényeit egyik legjobban ismerő képviselőjeként szeretném 
szolgálni településünket. 

Természetesen nekem is vannak önálló javaslataim. A tel-
jesség igénye nélkül néhány példát említenék: Az öregedő 
társadalmunk miatt  Környén is egyre jobban előtérbe kerül 
az idős emberek ellátása és támogatása, emiatt szükséges az 
idősek ellátásának és gondozásának a helyi lehetőségek szerinti 
továbbfejlesztése, megerősítése és támogatása. A munkaköz-
pontú világunkban egyre nagyobb probléma a munka mellett 
megoldani szülőknek az óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
nyári felügyeletét. Ezért szükséges a helyhatóság részéről a 
gyermekek felügyeletének megszervezése és kivitelezése a teljes 
érintett időszak alatt.

Kész vagyok bárki részéről  támogatni minden olyan  egyéb 
ötletet és javaslatot, amely elősegíti hogy Községünk tovább 
fejlődjön és mindenki számára élhetőbbé váljon. Ezen dolgok 
megvalósulását természetesen csak akkor tudom szorgalmazni, 
ha erre Önöktől felhatalmazást kapok.

Ha egyetértenek velem kérem támogassanak szavazatukkal 
október 13-án. 

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

Független képviselőjelöltként szeretnék 
indulni a 2019. évi helyhatósági választá-
son. 1954-ben születtem. Több mint 40 
éve nős vagyok, lányom fogszakorvos, 
fiam politológus, újságíró. Az orvos-
egyetemet Budapesten 40 éve végeztem 

el, majd tíz évig sebészként dolgoztam. 1988 óta élek Környén, 
azóta házi- és üzemorvosként igyekszem gyógyítani a Szent 
Rókus rendelőben. Fenti 3 szakképzettségemen kívül a Pécsi 
Orvosegyetemen oklevelet szereztem homeopátiából, hagyo-
mányos kínai orvoslásból és neurálterápiából. Utóbbi vizsgával 
mindössze 39-en rendelkezünk az országban. A Semmelweis 
Egyetemen 3 éve egyetemi vizsgát tettem manuálterápiából is. 
17 éve a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének, 3 éve 
a Pécsi Egyetem Orvostudományi Karának oktató családorvosa 
vagyok, ezért az elmúlt években számos fiatal orvos nálunk tölt-
hette 2 éves gyakorlatát. Tizenhét éven keresztül szakfelügyelő 
főorvos voltam, kilenc éve pedig címzetes főorvossá neveztek 
ki. Környe Község Képviselőtestülete tizenhét éve Egészségügyi 
Díjat adományozott nekem, 2012-ben pedig Környe Községért 
Díjban részesített. A megnövekedett betegforgalom és admi-
nisztrációs feladatok ellenére szélesebb diagnosztikus és terápiás 
palettával igyekszünk ellátni embertársainkat. 

Kifejezetten nemzeti érzelmű, konzervatív, keresztény szel-
lemű, hívő ember vagyok. Tizenkét éve Környe, Vértessomló, 

Várgesztes községek Katolikus Karitász szervezetét vezetem. 
Pártnak tagja soha nem voltam, viszont aktívan részt veszek a 
Történelmi Vitézi Rend „munkájában”. Két éve elértem a nyug-
díjkorhatárt, de változatlan intenzitással folytatom és szeretném 
tovább is folytatni eddigi munkámat. 

Amikor törvény engedte, akkor minden önkormányzati 
választáson elindultam és az Önök jóvoltából a képviselőtes-
tületbe 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, 
és legfőképpen az, hogy néhány napja községünk vehette át 
a Magyarországi Falumegújítási Díj első helyezettjének járó 
kitüntetést és ezzel községünk Európában való bemutatásá-
nak lehetőségét is. 

Amennyiben elnyerem bizalmukat, munkámmal többek 
között ezt szeretném elősegíteni, és mint eddig is, a környeiek 
és Környe, különös tekintettel az egészségügy, a jövő érdekeit 
szolgálni. Mindezt továbbra is a pártérdekeket félretéve, min-
den jóakaratú emberrel összefogva, a bizalom, a szeretet és a 
becsületesség szellemében ténykedve. Köszönöm, hogy figyelmet 
szenteltek rám! 

13. Varga Katalin – független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok,  
Kedves Környeiek! 

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Varga 
Katalin vagyok, születésem óta Környén 
élek. Szerető család vesz körül; Viktória 
és Katinka lányom, a párjaik és unokám 
Lilla a legfontosabbak számomra. 

A közösségért végzett közéleti munka 
nem áll távol tőlem. Voltam tanácstag, sokat tettünk már akkor 
Környe fejlődéséért, majd egy ciklusban önkormányzati képvise-
lő is. 15 évig a kulturális bizottság tagjaként segítettem a testület 
munkáját. Dolgoztam Környén a Polgármesteri hivatalban a 
Kombinát megszűnése után. Régi álmom vált valóra, amikor 
kezdeményezésemre 2006-ban engedélyt kaptam a helyi újság 
létrehozására. Így született meg a Környei Hírhozó, melyet közel 
6 évig nagy gonddal és szeretettel írtam, szerkesztettem. A mai 
napig jelennek meg írásaim a lapban. A Környei Falutévé alapító 
tagjaként szintén sokáig vettem részt a munkákban, riportok, 
stúdióbeszélgetések, képújság készítésében. 

A Komárom Esztergom Megyei Főügyészségen dolgoztam 
tisztviselőként, a főügyész-helyettes titkárnője voltam, innen 
is mentem nyugdíjba. Az elmúlt két választáson bár szerettem 
volna, de nem indulhattam a munkám miatt. Az ügyészségi hi-
vatás mellett egyéb közéleti tevékenység nem volt engedélyezett. 
Most, hogy már nyugdíjas vagyok, van időm, érzek magamban 
erőt, energiát, empátiakészséget, hogy megválasztásom esetén a 
„képviselő” szóhoz hűen tevékenykedjek Önökért. A környeiek 

bizalmát tapasztalom, hiszen sokszor állítanak meg a faluban, 
hogy segítsek gondjaik megoldásában. Ez mindig megtisztelő 
számomra. 

Nagyon szeretném hozzásegíteni szeretett falumat a testü-
lettel együtt ahhoz, hogy megoldást találjunk Környe kaoti-
kus, már-már sokszor a falut élhetetlenné tevő közlekedési 
helyzetére, és ahhoz is, hogy legyen a falun belül biztonságos 
kerékpárút. Fontos lenne, hogy legyen gyalogátkelőhely és 
fedett buszmegálló a Széchenyi utca végén. Biztonságunk ér-
dekében meg kellene valósítani, akár együttesen is, térfigyelő 
kamerák kihelyezését az utcákba. Szeretném, ha a Környei 
Hírhozóban rendszeres lenne a lakosságot érintő tájékoztatás 
az önkormányzati rendeletekről, határozatokról, beruházá-
sokról, folyamatban lévő munkákról, döntésekről, hiszen ezt 
sokan hiányolják. Szeretném, ha nemcsak a falu központja, 
de az egész falu tiszta, gondozott és virágos lenne, ha közösen 
dolgoznánk ezen a lakossággal. Sokak jelzésére, jó lenne, ha 
születne a mellékutcákra egyfajta parkolási rend. 

Terveim között szerepel, hogy havonta fogadóórát tartsak hely-
ben, és a külterületeken, hiszen a külterületi gondok is Környe 
gondjai. Javasolni fogom a leendő képviselőtársaimnak, hogy 
néha „szálljunk ki az autónkból” és járjunk be gyalog egy-egy 
területet a faluban és a hozzá tartozó településeken. Hiszem, 
hogy ezek a „séták” igen hasznosak lennének. 

Megválasztásom esetén minden erőmmel azon leszek, hogy 
Önöket, szeretett falum lakosságát szolgáljam! Köszönöm, ha 
elfáradnak szavazni, köszönöm a megelőlegezett bizalmukat, 
mellyel megtisztelnek! 

14. Rácz Roland Imre – a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje
Tisztelt Környeiek!

Én is megmérettetem magamat hazánk 
egyetlen valódi nemzeti pártjának, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
támogatásával! Bizakodom, hogy nem 
csak ők, hanem Önök is támogatni fog-
nak, hogy mindenhová eljusson Környén 
a 21. század! Én negyedik generációs 

környeiként szeretném elnyerni a bizalmukat. Már a dédnagy-
apám, Skronka bácsi is a települést segítette az önök szolgála-
tában mint harangozó, ahogy most édesapám, Rácz Imre is ezt 
teszi kisvállalkozóként.

A kültér is legyen belterület!
A csatornázás, a helyi energia, plusz az érzés, hogy a központ nem 
hagy minket magára a dűlőkben élőket is megilleti! Fontosnak tar-
tom hosszú távon a külső településrészek fejlesztését is, hogy min-
den környei lakos méltó, 21. századi körülmények között élhessen.

Elkerülő út kialakítása a forgalom csökkentéséért!
Szerintem a legfontosabb mindannyiunknak, hogy végre megépül-
jön Környén az elkerülő út, amiért évek óta töretlenül küzdünk 
közösségünkkel, de az állampárt évről-évre leszavazta a telepü-
lésünkért tett építő jellegű javaslatainkat. Sajnos az aláírásgyűjtés 
és a Parlamentben benyújtott indítványok ellenére sem hajlandóak 
tudomásul venni, hogy Környe nem akar tovább autópálya lenni! 
Elég a csúcsforgalomból és a zajszennyezésből! Mondjuk ki, hogy 
a település úthálózatát nem ekkora terhelésre tervezték! Az én 
támogatásommal együtt üzenhetjük Budapestnek, nekünk tényleg 
fontos az elkerülő út! Ígérem, hogy megválasztásom esetén minden 
lehetséges módon az elkerülő út megépítéséért fogok cselekedni.

Fontosak történelmi értékeink a büszke Környéért!
Évről évre megemlékezünk véleményem szerint Magyaror-
szág történelmének legfontosabb csatájáról, amely legfrissebb 
kutatások szerint Környe területének közelében zajlott. Ezt 
a középkori krónikáink is megerősítik. Szeretném elérni, 
hogy képviselőségem jóvoltából ez a megemlékezés évenkénti 
párperces alkalomról hosszú távon akár egy több napos feszti-
vállá cseperedjen koncertekkel, előadásokkal fűszerezve. Erre 
alapozva pedig növelhetnénk Környe bevételeit és turisztikai 
forgalmát.

Bővülő település!
Az északi lakóövezetnek a megépülését támogatnám abban az 
esetben, ha a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca felett egy új utat 
hoznánk létre. Ennek úgy lenne értelme, ha az út minimum a 
Tatai úttól a Beloiannisz útig, a falu végéig tartana úgy, hogy 
a November 7., Kossuth, Szabadság, Hunyadi, Vörösmarty, 
Kodály és Táncsics utca zsákutca mivoltát megszüntetjük a 
fejlesztések nyomán. Ez akár egy második számú környei el-
kerülő útnak felelne meg. Azonban nem helyettesítheti a nagy 
elkerülő út megépülését!

Ha észrevétele, ötlete, mondanivalója van, keressen bizalom-
mal. Járni fogom a falut, hiszen újságkihordóként, történelem-
földrajz szakos tanárként és pénzügyi tanácsadóként ez amúgy 
is a munkám része. Telefonon elérnek: +36 70 392 0342 számo-
mon a nap 24 órájában non stop, illetve elektronikus levelezési 
címemen racz.roland.imre@jobbik.hu -n.

Aki támogatja az elképzeléseimet, az kérem segítse a kam-
pányomat!

Köszönettel:
Rácz Imre Roland
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1. Tirhold Kármen – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt

A képviselőjelölt bemutatkozása a helyi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozása között olvasható.

Helyi német nemzetiségi önkormányzati jelöltek

2. Wéber István György – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt

A képviselőjelölt bemutatkozása a helyi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozása között olvasható.

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

1947-ben születtem Környén, jelenleg is 
itt élek. Nyugdíjas vagyok, villamosipari 
technikum és felsőfokú energetikus vég-
zettséggel rendelkezem. Feleségem nyug-
díjas köztisztviselő. Két felnőtt lányunk 
és négy unokánk van. Tagja vagyok a 
Környei Németek Baráti Köre és Kul-

túregyesületének. 2014 óta német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő vagyok, képviselőtársaimmal sikerült megvalósítanunk 
a régi hagyományok felelevenítését: Búcsút, tollfosztást, nagy-
pénteki kereplést, kukoricafosztást. Jó kapcsolatot alakítottunk 

ki a Baráti Körrel, a Német Dalkörrel, a Német Nemzetiségi 
Gyermek Csoporttal, a Szivárvány Táncegyesülettel, valamint 
az Önkormányzattal. Kulturális rendezvényeinken sok vidám 
órát töltöttünk el a meghívott vendégeinkkel és a falu lakóival. 
Szeretném, ha ez a kapcsolat továbbra is megmaradna, és a ha-
gyományokat meg tudnánk őrizni. Fontosnak tartom a német 
nyelv és kultúra megőrzését, az ifjúsággal való megismertetését, 
valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. Továbbra is tá-
mogatni szeretném az eredményes német nyelvvizsgát szerzett 
diákok jutalmazását.

Megtisztelő bizalmukat köszönöm.
Erl Péter

4. Kerecsényi József – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok,  
kedves Környeiek!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. 
Kerecsényi József vagyok, Sárisápon 
születtem. 1968 óta élek Környén. 
1972-ben megnősültem, feleségem 
Tóth Erika. Egy fiam és egy lányom 
van, akik 5 unokával ajándékoztak meg 

bennünket. Húsz évig Ausztriában dolgoztam kamionosként. 
2011-től nyugdíjas vagyok. A nyugdíjas éveim elején kezdtem 
bekapcsolódni a környei közéletbe. A Németek Baráti Körének 
elnökhelyettese vagyok hatodik éve. Rendszeresen szervezem a 
különböző kirándulásokat a Szabadidő Klubnak és a Németek 
Baráti Körének, ezzel együtt az egész falunak, hiszen bárki 
részt vehet a kirándulásokon. A rendezvényeken rendszeresen 

részt veszek, segítem a Baráti Kör munkáját. Hat évvel ezelőtt 
vettem át az utazásszervezést Ráczné Margitkától, – aki addig 
gondoskodott erről a „feladatról” – , hozzásegítve sok környei 
lakost, hogy megismerhessék Európa városait elérhető áron. 
A kirándulások mindig nagyon jó hangulatban telnek, így sok 
helyi ember kikapcsolódását segítjük elő. Több évvel ezelőtt 
elvállaltam a szüreti felvonulásokon a bíró szerepét, jobbomon 
a feleségemmel, aki a bíróné. Szívesen teszünk eleget ennek 
a felkérésnek évek óta, hiszen a hagyományok ápolása fontos 
szempont a Baráti Körben. 

Érzek energiát, erőt magamban, hogy a továbbiakban is se-
gítsem a helyi hagyományok őrzését és ápolását, hogy segítsem 
az egyesületi és klubmunkát. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és bizalmukat!
Tisztelettel: Kerecsényi József

5. Dörner István – német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt
1954-ben, Kecskéden születtem, ifjúko-
rom éveit is ott töltöttem. 1976 óta élek 
Környén, feleségem környei születésű. 
Egy gyermekünk van. A község életébe 
hamar beilleszkedtem, lakóit, problémáit 
ismerem. 2018 óta nyugdíjas vagyok. 

Miért szeretnék bejutni a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatba, mint 
képviselő? Az elmúlt 12 évben a Tele-

pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság aktív tagjaként 

segítettem elő községünk fejlődését. Gyermekkoromtól szülőfa-
lumban a családom a német nemzetiséghez tartozott. Anyanyelvi 
szinten használtam, a mai napig használom a német nyelvet. 
Azóta is ápolom  hagyományait, értékeit. Így különösen nagy 
örömmel tölt el, annak lehetősége, hogy a német nemzetiség 
aktív tagja lehetek. 

Munkámmal a hagyományok felelevenítését, megóvását, 
népszerűsítését kívánom szolgálni. Hogy ezt megtehessem, 
ehhez kérem a község német nemzetiségű lakóinak támoga-
tását.
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Ne feledjék! 
2019. október 13.

VÁLASZTÁS
Községünkben tehát egy polgármester jelöltet és 14 önkormányzati képviselőjelöltet 
vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. Mivel a jogszabály szerint Környén 6 
önkormányzati 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 13-án német nemzetiségi önkormányzati választást is tartunk, 
a nemzetiségi névjegyzékben szereplők 5 német nemzetiségi önkormányzati kép-
viselőjelölt közül választhatnak. A jogszabály szerint Környén 5 német nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választható, tehát aki ötnél több jelöltre adja le voksát, 
annak szavazata érvénytelen lesz!

Október 13-án kövesse figyelemmel községünk portálját, a www.kornye.hu oldalt, 
amelyen a Nemzeti Választási Iroda által működtetett internetes oldalon megje-
lenő információk és frissítések alapján folyamatosan tájékoztatjuk a falu lakóit a 
részvételi arányról, illetve – amint közzéteszik – a választás eredményéről.


