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Kérdések a mai pártokról

Szívünk csücske, Óváros

Húsz éve szolgálunk és védünk

Beszéljünk róla

 „Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – Talán a leg-
ismertebb szállóige, mely népszerűvé válásában Petőfinek nagy 
szerepe volt. 1847-ben írta Az árva lány című költeményében: 
„Tudod, mi a virág? / A földnek jósága, / Tudod, mi a jóság? / A 
lélek virága. // Szeresd a virágot, / És ne féltsd szívedet, / Mert, 
ki ezt szereti, / Rossz ember nem lehet.”

 Százhalombattán nagyon sok jó ember él, hiszen 
azután, hogy 2011-ben Magyarország virágos fővárosa lettünk, 
rá egy évre Európa virágtérképére is felkerültünk, hiszen az 
előkelő második helyezést értük el az Európai Uniós Városok 
virágos versenyén. Öröm azt látni, ahogy végig megyek a város-
ban, hogy nem csak mi – az önkormányzat – gondoskodunk 
a szebb és élhetőbb környezetről, hanem Önök: városlakók is 
szívügyüknek érzik, hogy Százhalombatta virágzó város legyen. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Battai Napokon soha nem látott 
létszámban hirdettünk nyerteseket, akik példaértékűen gondoz-
zák kiskertjüket, erkélyüket, családi- és társasházukat. 
 Ha elbeszélget az ember régi Százhalombattaiakkal, 
ugyanolyan hihetetlen emlékekről mesélnek egy szegény poros 
kis faluról ami itt tengődött a mostani ragyogó városunk helyén.  
Egy település fejlődési irányát a polgárok megbízásából mindig 
a város aktuális vezetése határozza meg. Fentiek ismeretében 
ez nem kis felelősség. Hiszen egy-egy beruházás esetleg száz 
évekre meghatározza egy település arculatát, sorsát, irányát! Az 

elmúlt négy évben folyamatosan arra törekedtünk, hogy a fej-
lesztések mellett felszámoljuk hiányosságainkat is, így például 
új 43 férőhelyes új parkolót építünk a lebontott Match áruház 
helyén, elbontottuk az egykori TIGÁZ épületét és rövidesen a 
volt ruhaipari szövetkezet helyén is egy szebb környezet köszön 
vissza. 
 A szép öltözet persze mit sem ér, ha az nem tiszta, 
ezért fokozottan ügyelünk a köztisztaság fenntartására is. En-
nek érdekében az utcai bútorzat részeként mintegy 600 köztéri 
kiskuka található a város különböző pontjain. Az utcák tisz-
taságát kézi erővel és munkagépek segítségével biztosítjuk. A 
különböző utcai graffitiket igyekszünk mihamarabb eltávolítani 
– ugyanis eddigi tapasztalataink alapján, ahol tisztaságot és ren-
det látnak az önjelölt művészek, ott még ők sem szívesen hagy-
nak nyomot.
 Tudták, hogy a városban közel 1.500 m2 egynyári 
virágágy, 1.600 m2 rózsaágy és 794 kandeláberen futómuskát-
li díszíti a lakókörnyezetet? Hogy a 2010-2011-ben felújított 
Damjanich utat 1.300 m2-en ékesíti évelőkkel kialakított sza-
lagágy? Kis dolgok ezek, nekünk mégis fontosak és elhanya-
golhatatlanok. A pihenő- és játszóparkokban májustól ősz 
végéig díszítenek a különböző kiültetési formák, míg a Főtéren 
már koratavasszal nyílnak a tulipánok. Főleg olyan hazai 
nemesítésű fajokat, fajtákat alkalmazunk, melyek folyamatos és 
bő virágzásukkal biztosítják a megfelelő színfoltokat. A színek 
terén törekszünk a meleg színek alkalmazására: a sárga, narancs 
és vörös árnyalatait használjuk legtöbbet. Ezek a területek 
stratégiai fontosságúak az életminőség javítása szempontjából. 
A levegő tisztább lesz, csökken a zajszint, az emberek több 
lehetőséget kapnak a kikapcsolódásra, regenerálódásra, tár-
sadalmi kötelékek kialakítására. Ezek a gondolatok vezérelték 
bennünket például akkor, amikor megszülettek a tervek az 
Egészségügyi Központ és a “Matrica” Múzeum közötti parkrész 
átrendezésére. Ott, és a továbbiakban kialakításra kerülő városi 
alközpontokban főszerepet kap majd a víz megjelenése, ami az 
Önök hőérzetét, közérzetét pozitívan befolyásolhatja, és a vizuá-
lis élmény mellett oldja a feszültséget, csökkenti a mindennapi 
stressz által okozott feszültséget.
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, remélem, a leírtakból is 
kitűnik, hogy városunk számára a környezet szépítése, a virá-
gosítás nem egyszeri fellángolás, hanem évtizedek óta tartó 
tudatos városfejlesztési program, amely elsősorban az itt élők 
egészségét, jó hangulatát, jó életminőségét szolgálja. 
 Kérem, győződjenek meg minderről a saját szemükkel 
is, s amikor október 12-én dönteniük kell jusson eszükbe az a 
sok szép, amit minden nap maguk körül látnak!

Vezér Mihály
polgármesterjelölt,

a 7. számú választókerület képviselőjelöltje

Százhalombatta a virágos város



 A demokrácia híveként mindenképpen le kell 
szögeznem: pluralista társadalom nem létezhet pártok nélkül. 
A népfelség elvének megvalósulása csakis a szabad és minden-
kinek egyenlő jogokat biztosító választási rendszer esetében 
lehetséges. Az embereknek joga van ahhoz, hogy bizonyos 
közösségi érdekek vagy eszmék érvényesítése érdekében 
szövetkezzenek. Ezek az érdekek azonban a pártok esetében 
többnyire túlmutatnak egy-egy település határain. Éppen ezért 
az országgyűlési választások vonatkozásában szinte tételként 
rögzíthetjük: csak a legnagyobb pártok tudnak ténylegesen 
felvállalni valós érdekérvényesítést.
 Egy kisváros esetében azonban teljesen más a helyzet! 
Itt a képviselők személyének, személyiségének és közösségi 
elkötelezettségének sokkal nagyobb jelentősége van, mint a par-
lamenti választásokon. A pártfegyelem, a pártok országos prog-
ramja lényeges kihatással van egy-egy párt helyi szervezetének 
a működésére, s így természetesen arra is, hogy kit állítanak 
polgármester-jelöltnek, s kiket indítanak az egyes körzetek-
ben. Szerencsés esetben talán éppen a legalkalmasabbakat.  
De létezik ilyen?  Ma, amikor egy-egy párt életén belül ennyi 
marakodás, széthúzás, kapkodás, önzés és acsarkodás figyelhető 
meg, elképzelhető, hogy esélye lehet az e fajta szerencsének? 
Amikor bizonyos pártok esetében még a médiumokból is azt 
látjuk, hogy a listás helyekért esetenként ölre is mennek. Vagy 
amikor a listát is meghamisítják, s aztán magyarázatképpen a 
pártközpont felé mutogatnak? Nem minősítem ezeket a jelen-
séget, inkább Arisztotelészt idézem, aki a görög poliszok párt-

jairól eltűnődve ezt mondta: „A legkülönb teremtmény minden 
élőlény közt az ember, de ha eltér a törvénytől és a jogtól, akkor 
mindennél alábbvaló.”
 Az ÉSZKE nem felülről szerveződött. Egy olyan tár-
sadalmi szervezet, melyet az itt élők hoztak létre az itt élők 
érdekeiért. Vannak közöttünk mindenféle nézetett vallók, de 
leginkább olyanok, akiknek enyhe csömörük van már a pártok 
fogvicsorgatásaitól. A városért, a Százhalombattáért való össze-
fogást, tehát az Önökért való összefogást hirdetjük, s hisszük, 
hogy ez pártokra való tekintet nélkül lehetséges is. Nekünk az 
élet fontosabb a pártpolitikánál. Mi egy fideszest és egy bal-
oldalit egyformán tisztelni tudunk, mert tisztelünk minden 
százhalombattait. Nekünk a HIT Gyülekezet élete ugyanolyan 
fontos, mint a reformátusoké, a katolikusoké, az ortodoxoké 
vagy az itt élő más vallásúaké. Nekünk a szakértelem fontosabb 
a párthűségnél! Mi a tehetséget, a tudást, a szorgalmat elis-
merjük pártra való tekintet nélkül.   Nekünk a politikában csak 
egy szempontunk van: MINDEN SZÁZHALOMBATTÁÉRT 
LEGYEN! 
 Mi csakis a városért vagyunk. Az utóbbi nyolc évben 
a küzdelmeinkkel talán a legszebb vallomást tehettük meg 
erről. Most arra kérjük Önöket mély tisztelettel, hogy ed-
dig tett munkánk alapján szavazzanak nekünk – az ÉSZKE 
képviselőinek – ismét bizalmat!

Győri István
2. sz. választókerület képviselőjelöltje

 Sinka László vagyok, Százhalombattán élek születésem 
óta, így minden a városhoz köt. Az Óváros pedig a szívem 
csücske. Évtizedes barátságok, emlékek, családok, gyermek-
kori és ifjúkori élmények is az Óvároshoz fűznek. A városban 
dolgozóként majd országos sportvezetőként is figyeltem és 
lehetőségeim szerint igyekeztem segíteni a városunk építését 
és szépítését, fejlődését. 2010-től nagy tisztelettel a város lakói 
iránt, Százhalombatta alpolgármestereként tevékenykedem. A 
csapatmunka, a sportszerűség, a tisztességes küzdelem nem csak 
a sportpályán, hanem az élet minden területén a legfontosabb 
számomra. Én színektől függetlenül, tisztességesen szeretném 
képviselni az Óvárost, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal. 
A 2008-ban nekem ítélt Díszpolgári cím kötelez! Programomban 
elérhető és megvalósítható tervek, célok szerepelnek. Az új felső 
lakótelep közlekedésének biztosítása, illetve iskolabusz indítása 
a diákok számára, elsődleges céljaim között szerepel. De ter-
mészetesen az egész településrész érdekében kívánok dolgozni. 
Szeretek közösségek tagja lenni, ezért is szívügyemnek tekintem 
az óvárosiak összefogását, ezt különböző színes kisebb- nagyobb 
óvárosi programokkal, a Faluvédő Egylettel, illetve civilekkel, a 
helyi szerb kisebbséggel is szorosan együttműködve szeretném 
megvalósítani. A Téglagyári völgy hasznosítása, természetesen 
az itt élők támogatásával és csak nyugalmának figyelembe 
vételével valósítható meg. Céljaim között szintén fontos 
kiemelnem további játszóterek építését, gyógyszertár és posta 
létesítését, valamint az óvárosiak kényelmét szolgálva egy bolt 
működését.

 

Megtiszteltetés lenne számomra az Óvárost képviselni 
Százhalombatta Város Képviselő Testületében. Ezért szellemi és 
valóságos tartalommal teli hidat szeretnék az Óváros és a város 
között építeni.
 Mert az Óváros a szívem csücske!

Sinka László
8. sz. választókerület képviselőjelöltje

Kérdések a mai pártokról

Szívünk csücske, Óváros
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 Amikor húsz évvel ezelőtt néhányan arról beszélget-
tünk, hogy meg kellene alapítani a városi polgárőrséget, egy 
nagyon nehéz időszakot éltünk át. A rendszerváltás éveiben jár-
tunk, amely nemcsak új reményeket, hanem számos problémát, 
sokak számára elszegényedést, létbizonytalanságot is hozott. 
Országszerte megnőtt a bűncselekmények száma, és ez alól, 
sajnos Százhalombatta sem volt kivétel. 
 Mindemellett történt egy olyan megrázó bűncselekmény 
is, amelyet sokan a mai napig nem tudtunk feldolgozni. Ez volt 
a Balogh Lajos és társai által elkövetett brutális gyilkosságso-
rozat, amelynek négy ártatlan fiatal lány esett áldozatul. Nehéz 
volt elhinni, hogy mindaz a bestiális gonoszság, ami az egész 
országot felkavarta, velünk és nálunk, a mi szeretett és békés 
kisvárosunkban esett meg. Sokan mondták akkoriban, hogy a 
megszokott, otthonos kis utcákon is félnek végigmenni söté-
tedés után. 
 Sokan éreztük úgy akkoriban, hogy elég volt a 
félelemből, a magunk kezébe kell venni a sorsunkat, és amit 
megtehetünk a saját erőnkből, azt meg kell tennünk a saját és 
gyerekeink, családunk, szomszédjaink biztonsága, vagyonunk 
védelme érdekében. A polgárőrség 1994-es alakuló ülésén 
124-en jelentünk meg, és bár az akkori alapító tagok közül már 
kevesen vagyunk a szervezetben, az azóta eltelt húsz év során 
rengeteget változott a városunk, és ebben nekünk, polgárőröknek 
is volt szerepünk. 
 Csak néhányat említenék ennek a hosszú és sokszor 
nem könnyű útnak az állomásaiból. 1996-ban részt vettünk a 
dunai vegyi mérgezés kármentesítésében, 1998-ban biztosí-
tottunk és segítséget nyújtottunk a Dunai árvízi védekezés-
ben, 2000-ben elkezdtük az utánpótlás-nevelést, megalakult 
az ifjúpolgárőr tagozat. 2002-ben városunkban is létrejött a 
SZEM, vagyis a Szomszédok Egymásért Mozgalom. 2010-
ben környezetvédelmi tagozatot hoztunk létre, amely azóta is 

rendszeresen szervez különféle környezetvédelmi akciókat.  A 
mindig változó igényekhez alkalmazkodva katasztrófavédelmi, 
vízi és árvízvédelmi tagozatot hoztunk létre, az utóbbi években 
pedig elindítottuk a középiskolások, illetve büntetésüket töltők 
közhasznú munkájának szervezését, ellenőrzését. 
 Évről évre bővültek eszközeink, javultak 
munkakörülményeink – nem utolsó sorban a mindenkori 
képviselő-testület nagyvonalú támogatásának köszönhetően. 
Nemcsak az önkormányzattal, hanem a rendőrséggel, a 
közterület-felügyelettel és a szakhatóságokkal is kiváló 
együttműködést sikerült kialakítanunk. Köszönet illet minden-
kit, aki az elmúlt két évtizedben hozzájárult ehhez! 
 Mára elmondhatjuk: Százhalombatta számít ránk 
és mi számíthatunk a városra. Megbecsülés, tisztelet övezi 
polgárőreinket, akik szabadidejüket, pihenésüket áldozzák fel 
azért, hogy a városban kevesebb legyen a bűncselekmény és 
a városlakók valóban otthonosan, azaz biztonságban érezzék 
magukat utcán, téren, Duna-parton, Kiserdőben. 
 Sikerült rangot kivívnunk az országos polgárőr szer-
vezetben, ahol mintaként emlegetnek minket, de ennél is töb-
bet jelent számunkra, hogy az elmúlt években Százhalombatta 
Pest megye biztonságos települése lett, idén pedig az Országos 
Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város” címmel tüntette ki. 
 A Városi Polgárőrség nagy utat tett meg az elmúlt húsz 
évben, és nagyon bízom abban, hogy ez a folytonos fejlődés, 
épülés, erősödés a következő évtizedekben sem áll meg. Szeret-
nénk továbbra is szolgálni és védeni városunkat, biztonságossá, 
barátságossá tenni az itt élők számára. Mindazoknak pedig, 
akiket nem a jó szándék és a tisztesség vezérel szeretett tele-
pülésünkre, mindössze annyit üzenünk: A városban (továbbra is) 
polgárőrség működik!

Szél Pál
6. sz. választókerület képviselőjelöltje

 Beszélnünk kell róla, akár akarjunk, akár nem. Vannak 
olyan témák, amelyek szóba kerülésekor mindenki valamilyen 
különös okból kissé „félrenéz”. A családon belüli erőszak egy 
rendkívül bonyolult kérdés, hiszen ahhoz, hogy erről hitelesen 
tudjunk beszélni, tüzetesen tanulmányoznunk kell e probléma 
büntetőjogi, családjogi, pszichológiai, pszichiátriai, szocioló-
giai, és legfőbbképpen politikai aspektusait. 
 A családon belüli erőszak törvényi szabályozása a világ 
fejlett államainak legtöbbjében már megtörtént, ellenben hazánk 
törvényhozói még mindig egy helyben toporognak e jelenség 
jogi megítélését illetően. Ez számomra rendkívül felháborító, 
mivel Magyarországon hetente egy nőt ver halálra élet- vagy há-
zastársa, és kéthetente hal meg egy kisgyermek a családon belüli 
brutalitás következtében.  Arról pedig, hogy hány gyermek esik 
áldozatul a családon belüli szexuális bántalmazásnak „naponta”, 
véleményem szerint soha nem fogunk reális képet kapni úgy, 
mint arról sem, hogy hány nő és gyermek ellen követnek el 
könnyű- vagy súlyos testi sértést mindennapos viszonylatban. 
Tény, hogy ezek az áldozatok –mindegy, hogy gyermek vagy 
nő- fizikailag és pszichésen súlyosan sérülnek, és tudományosan 
igazolt, hogy e fizikai és lelki sanyargatások traumatizáló hatá-

sai a későbbiekben nagyon komoly pszichológiai, vagy súlyo-
sabb esetben, pszichiátriai következményekben konkretizálód-
hatnak. A különböző, nemzetközi szerződéseken alapuló 
gyermekvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit kiválóan 
teljesítette a jogalkotó, ellenben a családon belüli erőszak 
kérdése, nevezetesen annak törvényi szabályozása tekintetében 
még máig nem született egységes megállapodás. Időnként egy-
egy látványos bántalmazás esetén felháborodik mindenki, de a 
történetek általában itt véget is érnek. Véleményem szerint pedig 
ott kell folytatni, ahol az „ajtó becsukódik”. Azokkal a nőkkel, 
gyermekekkel továbbra is szükséges a kapcsolattartás, akik 
szenvedő alanyai egy bántalmazásnak. Nőként, anyaként nem 
tudok annál borzalmasabbat elképzelni, mint amikor valaki ret-
tegve él!
 Arra kell törekednünk, hogy a bántalmazottak mer-
jenek olyan szervezetekhez fordulni, mint például az ÉSZKE, 
akik nemcsak az aktuális probléma megoldásában tudnak és 
kívánnak segíteni, hanem a normális életvitel kialakításában is. 
 Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!

Furcsa Katalin
1. sz. választókerület képviselőjelöltje

Húsz éve szolgálunk és védünk

Beszéljünk róla!
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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


