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A jövő városa

Minden magyar büszke lehet rá

Egy világjáró vallomásai

Felhívás és jelöltjeink

 Természetes, hogy mindenkit foglalkoztat annak a te-
lepülésnek a jövője, ahol él. A jelen és a jövő Százhalombat-
tája az én fogalmaim szerint az a hely, ahol jó élni, az ember 
megtalálja számítását, megteremti otthonát, és boldog lehet. 
Mindannyian arra vágyunk, hogy kiteljesedjen életünk, legyünk 
biztonságban, legyen munkahelyünk, otthonunk, legyenek si-
kereink, tiszteljenek minket, legyenek barátaink, éljünk család-
ban, legyünk egészségesek és megvalósíthassuk elképzelésein-
ket.

 Százhalombatta az otthonunk, életünk színtere. A váro-
sunk általunk létezik, velünk együtt változik és változtatjuk cél-
jaink elérése érdekében.
 A város élhető, ha erős a gazdasága, vannak munkahe-
lyek, megnyugtató a közbiztonság,  a közterületek és az otthonok 
megfelelő kereteket nyújtanak az élethez. A településfejlesztés 
feladata az élhető város mindig újra és újra teremtése. Nem 
elégedhetünk meg a tegnap eredményeivel, mert azok holnapra 
már korszerűtlenné válnak. A településfejlesztés mindannyiunk 
közös tevékenysége, melyet otthonteremtéssel, a közterületeink 
fenntartásával, intézményeink használatával és sok egyéb más-
sal váltunk valóra.
 Százhalombatta fiatal város, azért létezik, mert kez-
detben a Téglagyár, később az Erőmű, és a Finomító a megél-
hetését nyújtotta. Százhalombattát többek között a technológiák 

letelepedése és fejlődése határozza meg. A gazdaság hajtóerejét 
képező üzemek vonzák a munkaerőt és a pénzt, átrendezik a 
régió gazdaságát és társadalmát. Városunk ebben a forgatagban 
él, ebből meríti erejét, ennek fejlesztése jelenti jövőjét.
 A helyi gazdaság fejlesztésének nélkülözhetetlen eleme 
a közlekedés és a szállítás. A vasútfejlesztés eredményeként olyan 
elővárosi gyorsvasúti kapcsolattal fog rendelkezni Százhalom-
batta, amely növelni fogja vonzáskörzetét a déli területek és a 
főváros felé is egyaránt. A közúti közlekedés hosszú távú fej-
lesztéseiben a kelet-nyugati irányú kapcsolatok Százhalom-
batta térségében jelentős bővülést fognak eredményezni gaz-
dasági lehetőségeinkben. A vasútfejlesztéssel erősebb kapcsolat 
létesül a Városkapu út és az Ipari Park között. Lehetővé válik 
a Városkapu út mentén kisebb vállalkozások számára csendes, 
környezetbarát munkahelyi zóna kialakítása.
 A városunk fejlesztésében kiaknázatlan lehetőség az 
idegenforgalomra szervezett szolgáltatások bővítése. A Halom-
sírok ligete, a Sánc-hegy, a Duna-part, az Erőmű használa-
ton kívüli kéményei, a Matrica erőd, a Téglagyári-völgy, a 
Csónakázó-tó és az Erőművi csatornák térsége olyan lehetőség, 
mely gazdaságilag kiaknázható.
 A strand területét fedett, télen is üzemelni képes 
élménymedencével, csúszdákkal, wellness és szépségipari 
szolgáltatásokkal bővíthetjük. A szabadidő központot sportpá-
lyáink fejlesztésével, új multifunkciós csarnok megépítésével a 
kialakuló egészséges életmód kedvelt helyszínévé tehetjük. Köz-
vetlenül kapcsolódik ide az erőművi csatornák hasznosításának 
lehetősége vízi sportok számára. A szabadidő központ térsége 
kiterjeszthető, szállásférőhellyel bővíthető és bekapcsolható a 
dunai sporthajózás vérkeringésébe is.
 Az idegenforgalomi ágazatban a Téglagyári-völgy és 
fölötte a Halom-sírok ligete fejlesztésre szánt terület. A fejlesz-
tés úgy valósítható meg, hogy megmaradnak a partfalakon kia-
lakult védett természeti értékek idegenforgalmi látványossággá 
válva, ugyanakkor beépülhet a gyárudvar egykori területe az 
idegenforgalmat kiszolgáló létesítményekkel. A helyi lakosság 
véleményét már a tervezés során ki kell kérni.
 A Téglagyár egykori kikötőjének rehabilitációjával a 
Szent László utca és a Téglagyári-völgy megfelelő szolgáltatá-
sokat képes nyújtani a Duna menti limes leendő világörökséget 
bejáró látogatóknak. A konferencia központunk szolgáltatásait 
ki kell egészítsük a szórakoztató, idegenforgalmi látványosságot 
is nyújtó új létesítményeinkkel.
 Százhalombatta értékes helyszín. Együtt van jelen a 
több ezer éves emberi kultúra különböző korú emléke az ipari 
létesítmények elfogadott látványosságaival. 
 A limes program célkitűzéseként, a Magyar Kormány 
az európai országokkal összefogva, az egykori római határ em-
lékeit a világörökség részévé kívánja tenni.
 Folytatás a 2. oldalon

A jövő városa



Folytatás az 1. oldalról
A világörökségi minősítés óriási marketing eredmény lehet váro-
sunk számára is. Készüljünk fel a lehetőségek kihasználására, új 
szolgáltatások indítására, a településfejlesztés elősegítésére.
 A gazdasági erő növekedése a lakossági jövedelmek 
bővülését, az igények növekedését vonja maga után. Feladatunk 
a lakóterületeink bővülésének biztosítása is. Lehetőségünk van 
lakóterület fejlesztésre, például Dunafüred térségében a Fogoly 
utca mentén. A Dunafüred és a Lakótelep közötti zöldfelület, 
azaz a Városliget a településfejlesztésben fontos zöldfelületünk.

 Az Óváros fölötti térségben a városra néző dombol-
dalon lakóterület fejlesztésre alkalmas tartalék területeink van-
nak.
 Városunk jövője a térség, az ország és a világgazdaság 
tendenciáitól függően és saját elhatározásunk által alakul. A 
tele pülésfejlesztésben a hiány és a felesleg közötti feszültségből 
alakíthatjuk ki lehetőségeinket. Abból gazdálkodhatunk, ami-
lyen adottságunk van, amit fejlesztésre tudunk fordítani, a hogy 

egyesíteni tudjuk az emberek szándékait, vágyait, erejét és 
esz közeit. A településfejlesztés innovatív tevékenység, ahol a 
tájékozódás, a döntés-előkészítés, a tervezés, az előrelátó bölcs 
gondolkodás nélkülözhetetlen.
 Természetesen kiemelt szempont, hogy a városfej-
lesztés során minél több európai uniós és hazai pályázati for-
rást bevonjunk. Az eredményes városfejlesztés csak az itt élő 
százhalombattai lakosság véleményének birtokában, az ő ak-
tív támogatásuk mellett valósítható meg, magas szakmai hoz-
záértéssel. Városunk sikeres fejlődését magától értetődően 
csak és kizárólag olyan vezető képes szolgálni, aki hosszú 
évek óta százhalombattai lakos, osztozik hétköznapjainkban, 
életvitelszerűen itt él, személyesen ismeri az itt élők gondjait, 
itt költi el jövedelmét a helyi vállalkozásokat és munkahelyeket 
ezáltal is erősítve. 

Vezér Mihály
polgármesterjelölt

7. sz. választókerület képviselőjelöltje

 Grátz Benji aranyos és arányos fiatalember. A Nanjing-
i Ifjúsági Olimpián megszerzett arany- és ezüstérme után pedig 
joggal mondhatjuk róla: mostantól nem csak városunk lakói le-
hetnek rá büszkék, hanem minden magyar ember. Az olimpiai 
teljesítmény közvetlen előzményeként májusban Fair Play-díjat 
vett át a MOB-tól, júliusban pedig aranyérmet nyert a hollandiai 
ifjúsági Eb-n.
 Fantasztikus teljesítményeihez nem győzünk elégszer 
gratulálni, s természetesen hatalmas elismerés illeti edzőjét is, a 
szakmailag és emberileg is kiváló Vértesi Tamást. Mindenkép-
pen illik ilyenkor megemlítenünk Petruska Lacit is, aki Benji 
tehetségét fölismerte, s elindította őt a küzdelmek útján. S ne 
feledkezzünk meg a szülőkről sem, hiszen jól tudjuk, mennyi 
odaadás, figyelem és szeretet volt szükséges az ő részükről is.  
 Benji úszik, s mi boldogok vagyunk. Örülünk a sike-
reinek, s ezáltal örülünk ilyenkor annak is, hogy battaiak va-
gyunk. Mert jó battainak lenni! Meg is vannak az eredményeink! 
Gondoljunk csak bele, hogy ahhoz képest, hogy kisváros va-
gyunk, micsoda hatalmas rendezvényeink vannak mind a kul-
turális élet, mind pedig a sport területén! Eredményeinket szin te 
a világ minden országában jegyzik. Hála Istennek nagyon sok 

a tehetséges ember városunkban. De a tehetség önmagában 
kevés. Azt föl kell ismerni, bátorítani, támogatni kell: ki kell 
nevelni. Városunk vezetése az utóbbi negyedszázadban ebben 
példaértékű munkát folytatott. Hát folytassa is csak tovább! Az 
ÉSZKE szakemberei azon dolgoznak, hogy a tehetségek ápolása 
még hatékonyabb legyen. S hadd tegyek hozzá még valamit! Mi 
például soha nem tűrnénk el azt, hogyha lerokkan egy futó, az 
földönfutó legyen. Nekünk a hátrányos helyzetű emberek élete 
is ugyanolyan fontos, mint bárki másé. Mert valódi sikereinknek 
minden százhalombattai ember részese és munkatársa.

Sinka László
8. sz. választókerület képviselőjelöltje
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Az ÉSZKE hírei
Egy világjáró
vallomásai

eszke.battanet.hu 3. oldal

 Örömmel jelentjük be, hogy mindnyájan hivatalosan 
is jelöltek vagyunk! Köszönjük szépen eddigi támogatásu-
kat és azt a rengeteg kedvességet és jó szót, amit az 
aláírásgyűjtés során kaptunk Önöktől! Őszintén reméljük, 
hogy kapcsolatban maradunk, s kapcsolatunk október 12-e 
után is megmarad!

 Szeptember 3-án átadtuk a szennyvíz-tisztitót. 
Százhalombatta Város Önkormányzata 2012. év elején 
közel nettó 650 millió Ft támogatást nyert el az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott 
“Százhalombattai szennyvíztisztító fejlesztése” című pályá-
zatával. A kivitelezés 2012 végén kezdődött, és a lakosság 
teljes kímélete mellett zajlott. A munkálatok során a korábbi 
tisztító rendszer is üzemben volt. A beépített technológiának 
köszönhetően a százhalombattai szennyvízkezelőből tisz-
tább, a környezetvédelmi előírásoknak és határértékeknek 
teljességgel megfelelő víz kerül a Dunába, a visszamaradó 
ártalommentes iszap pedig a mezőgazdasági hasznosításra 
is alkalmassá vált. 

 Az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület 
(ÉSZKE) a választókerületekben induló jelöltek részére 
lakossági fórumokat rendez, amire sok szeretettel várunk 
minden százhalombattai lakost. A fórumok időpontjai és 
helyszínei:
2014. szeptember 15. 17:00 Barátság Kulturális Központ 
kamaraterem – az 1., a 2. és a 3. választó kerület lakóin 
részére a fórumot tartja: Furcsa Katalin, Győri István és 
Körömi Lajos
2014. szeptember 17. 17:00 Hotel Training – a 4. és 
az 5. választókerület lakói részére a fórumot tartja:  
Kovács Lajos, Török Sándor
2014. szeptember 22. 17:00 Dunafüredi Közösségi Ház - 
az 5. és a 6. választókerület lakói részére a fórumot tartja: 
Török Sándor, Szél Pál
2014. szeptember 24. 17:00 Óvárosi Közösségi Ház - a 8. 
választókerület lakói részére a fórumot tartja: Sinka László
2014. szeptember 29. 17:00 Városkapu Üzletház üzlethelyi-
ségében (SPAR mellett) - a 7. választókerület lakói részére a 
fórumot tartja: Vezér Mihály
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Szeptember 12-14. között rendezik meg a 21. Bat-
tai Napokat. A háromnapos kavalkád minden korosz-
tály számára kellemes programokkal szolgál. Lesznek 
gyermekműsorok, ingyenes játszópark, operett műsor a 
nyugdíjasoknak és eljönnek a legnépszerűbb hazai előadók 
is. A Battai Napok fénypontja a szombati esti tűzijáték után 
fellépő eredeti Boney M. formáció, akiknek dalait mindenki 
ismeri, és bizonyára együtt dúdolja majd velünk. Az ÉSZKE 
természetesen részt vesz az Arany Fakanál Főzőversenyen 
is. Vasárnap a Városi Szabadidő Központban várjuk Önöket 
is egy jó beszélgetésre és néhány finom falatra!

 Sose készültem világutazónak, mégis az lett belőlem. 
Hivatásomhoz kapcsolódik, hogy országról országra, város-
ról városra járjak. Sarkantyúz a hivatástudat, a szorgalom, 
a szakmai ismeretek vágya, de be kell vallanom, gyakran a 
megbántott önérzet is lökdös. Gyermekkorom és ifjúságom 
Százhalombattán telt el, itt éltem nagyjából húsz éves ko-
romig, nagyszüleim még mindig ebben a városkában élnek. 
Rengeteg szép emlék köt ide, mai napig úgy érzem, itt van 
az igazi otthonom. Tanulmányaim végzéséhez itt olyan seg-
ítségeket kaptam, melyekhez fogható példa a világ leggazd-
agabb településein is alig akad. 
 Arra, hogy a Régészeti Park mennyire híres, először 
egy Párizs melletti kis falucskában, Pontoisban (Villon 
szülőfalujában) döbbentem rá, amikor is a helyi iskola 
történelemtanárának Magyarországról kapásból Százhalom-
batta jutott az eszébe. Érdekes módon nem a MOL, nem az 
erőmű izgatta a fantáziáját, hanem a bronzkori kultúrát őrző 
és megelevenítő Régészeti Park. Párizsi tartózkodásomból 
kiemelésre méltó az a jelenet, amikor a Sorbonne hallgatói 
közül 2007-ben néhányan azzal a kéréssel kerestek meg, 
hogy intézzek nekik belépőt a battai Summerfestre. Tizenöt 
párizsi diák volt itt azon a nyáron. Közülük páran a 2012-
es rendezvényre is eljöttek, s amikor meglátták városunk új 
főterét, ártatlan csodálkozással ezt kérdezték tőlem: „Fran-
cia tervezőtök volt?” Nekünk? Dehogyis! Ősszel aztán 
elárulták, hogy miért is volt a kérdés. Elvittek Jumilhal-le-
Grand megújult főterére. A középkori francia város jellege 
és karaktere persze teljesen más, mint Százhalombattáé. 
Ám az ottani tér hangulata! Nos, az teljesen battai hangu-
lat. Amikor a középkori városka modern főterének közepén 
megálltam, s ránézve az egyik toronyra nagyot szippantot-
tam az éles levegőből, hirtelen azt éreztem, itthon vagyok. 
Az igazi döbbenet azonban idén tavasszal ért el, Tokióban, 
az Ikebana sörözőben. Két japán mérnökkel beszélget-
tem, s kis idő után csatlakozott hozzánk egy harmadik is. 
Ez, amikor megtudta, hogy Battáról származom, elővett 
egy szuper intelligens kis tabletet, s legalább ötven általa 
készített fotót mutatott városunkról. Persze, mint kiderült, ő 
is az egyik Summerfesten volt vendég. Suttogva és mosoly-
ogva idézte fel battai emlékeit: a Makovecz-templom szép-
ségével egyszerűen nem tudott betelni. Azt mondta, hogy a 
templom szokatlanul rendhagyó és titokzatosan pontos ívei 
alapján azt tudja megállapítani, hogy a magyarok ugyanúgy 
gondolkodnak a térről, mint ahogyan az ősi japánok gon-
dolkodtak. 
 Minél messzebb kerülök Battától, annál tisztábban 
látom az értékeit. Igaz, elfogultságom is mindig növekszik a 
távolsággal egyenes arányban. Az viszont kétségtelen, hogy 
aki nem hasonlítja össze a városunkat más településekkel, 
az nem is tudja igazán fölfedezni. Hogy mennyire komfor-
tos, azt csak akkor vehetjük észre, ha széjjelnézünk a világ-
ban és szűkebb hazánkban is! Sok magyarországi városka 
közel sem tud annyit adni a lakóinak, mint Százhalombatta. 
Tudjuk-e ezt a tényt értékelni kellőképpen? Tokióból mind-
en bizonnyal igen. Próbáljuk meg itthonról is! Hiszen olyan 
szép itt az élet!

Kovács László Boldizsár



1. sz. választókerület

Furcsa Katalin
Egyben gondolkodunk!

• Parkolási problémák 
megoldása,

• a szociális támogatási rendszer 
bővítése,

• nyugdíjas érdekképviselet.

3. sz. választókerület

Körömi Lajos
Szorgalmas munkával a 
jövőnkért!

• A gyönyörűen felújított 
parkok, játszóterek rendszeres 
karbantartása, komfortosítása, 

• a helyi vállalkozások 
támogatása.

4. sz. választókerület

Kovács Lajos
Tovább a közös célokért!

• A közműdíjak fékentartása; a 
szolgáltatások színvonalának 
javítása,

• út-, járdarekonstrukciós 
program folytatása,

• a helyi vállalkozások 
megbecsülése.

5. sz. választókerület

Török Sándor
Egészséges várost, biztos 
jövőt!

• Minőségi egészségügyi ellátás 
fenntartása,

• energiatakarékossági 
programok folytatása,

• a fiatalok lakáshoz jutásának 
további támogatása.

2. sz. választókerület

Győri István
Szakértelemmel 
városunkért!

• Az ipai park fejlesztése,
• az idősek, rászorultak segítése,
• az állami oktatás tárgyi 

feltételeinek javítása.

6. sz. választókerület

Szél Pál
Örökkön, Önökért!

• A gát és a Duna-part 
karbantartása, 

• a dunafüredi nyugdíjasok 
helyzetének további javítása, 

• a sport értékeinek további 
kiemelt támogatása.

7. sz. választókerület

Vezér Mihály
Ismét számítok
Önökre, hogy Önök is 
számíthassanak rám!

• A vasút- és buszállomás 
területrendezése, 
korszerűsítése, 

• a nyugdíjasok támogatása.

8. sz. választókerület

Sinka László
A virágzóbb Óvárosért!

• Hatékonyan működő, új típusú 
vállalkozói érdekképviselet 
létrehozása,

• az Óvárosban élők 
igényeihez jobban 
igazodó tömegközlekedés 
megvalósítása; iskolabusz 
indítása; ABC; posta.

4. oldal SZÁZHALOMBATTAI NAPLÓ

Az ÉSZKE a választás ideje alatt is tartózkodik a tisztátlan kampányeszközök alkalmazásától. Azt szeretnénk, ha a többi jelölttel 
együtt megmutatnánk a választóknak, hogy lehet derűs, mosolygós és eredményes kampányt folytatni. Plakátjainkat lemosható 
ragasztóval helyezzük ki, melyeket a választások után rövid időn belül eltávolítunk a közterületekről. Az Értünk Százhalombattai 
Közéleti Egyesület teljes mértékben elhatárolódik a tisztességtelen kampányeszközöktől!

Felhívás és jelöltjeink


