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Tovább a közös céljainkért

Az elmúlt 4 év a számok tükrében

Az ÉSZKE hírei

Képviselő-jelöltjeink

 Október eleje nem elsősorban a választások miatt fon-
tos mindegyikünknek.
 A választások egyébként is csak 4 évente voltak. Az az 
esemény, amely minden év őszén megdobogtatja valamennyi-
ünk szívét az Idősek Világnapja. Fontos, hogy az év minden nap-
ján, de ezen az egy napon különösen hálás szívvel köszöntsük 
őket. Köszönjük, hogy áldozatos és küzdelmes életükkel rom-
jaiból újraépítették hazánkat, dolgoztak önzetlenül azért, hogy 
nekünk, gyermekeiknek már ne a nulláról kelljen kezdeni, mint 
nekik egy lebombázott, megszállt országban. Fáradságot nem 
ismerő munkájukkal megteremtették a kukoricaföldek helyén 
Százhalombattát, a modern iparvárost, Magyarország energe-
tikai fellegvárát. Az ő kezük nyomát dicséri a két nagyvállalat, 
a MOL zászlóshajója, a Dunai Finomító (nekem akkor is DKV 
marad!) és a Dunamenti Erőmű, a Csónakház és még sok min-
den létesítmény Százhalombattán. Az idősebb generáció tudatos 
következetességgel hozott áldozatot értünk, életükkel is példát 
mutattak nekünk, tanítottak és taníttattak minket azért, hogy a 
mi életünk már sokkal kényelmesebb, biztonságosabb és köny-
nyebb legyen, mint az Övék volt. Alapvető kötelességünk, hogy 
megpróbáljuk legalább részben viszonozni azt a sok törődést 
és gondoskodást, amit felénk nyújtottak! A jövőben is mindent 
megteszünk azért, hogy Százhalombattán az idős emberek bol-
dog, békés, nélkülözésektől mentes, szeretetteljes, hosszú életet 
élhessenek.

 Az ÉSZKE minden tagja nevében mély tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük Százhalombatta minden kedves szépkorú 
lakóját!
 Szívből kívánunk nekik jó egészséget és hosszú,  
boldog életet!

Vezér Mihály
polgármesterjelölt,

a 7. számú választókerület képviselőjelöltje

Tiszta Százhalombatta, ingyenes védőoltások, idősek, sérültek, 
rászorultak támogatása, fiatalok lakáscélú támogatása, városunk 
nemzetközi és hazai szép sportsikerei, energiatakarékosságot 
célzó támogatások, pótreggeli intézményének fenntartása, 
kiváló egészségügyi ellátásaink, magas szintű óvodai és iskolai 
ellátások, kulturális programjaink, Forrás Néptáncegyüttes, 
Magyarok Öröksége, Summerfest, jó minőségű útjaink, szép 
parkjaink, közbiztonságunk, a gyönyörű belvárosunk a Szent 
István térrel.

Tisztelt Választók!

Ha azt szeretnék, hogy a következő 5 év is hasonló szép fejlődést 
hozzon, szavazzanak mindenhol az ÉSZKE képviselőjelöltjeire 
és polgármesterjelöltjére.
       

Tisztelettel,
az ÉSZKE elnöksége

Köszöntjük az időseket!

Amire büszkék  
vagyunk



 A százhalombattai 4-es számú választókerület óriási 
változáson ment keresztül az elmúlt négy évben. Nagyon jó 
érzés, hogy ennek a megújulásnak magam is részese lehettem. 
Mindenekelőtt befejeződött a főtér-rekonstrukció, elkészült 
az úgynevezett harmadik ütem, aminek keretében új, korszerű 
üzletközpontot avattunk, megújult, biztonságosabbá és kényel-
mesebbé vált az Arany János utca, összességében több tucattal 
bővült a parkolóhelyek száma, és ápolt, kulturált parkot hoztunk 
létre a Szent István templom körül, valamint a volt CBA üzlet 
helyén. Az építkezések fokozottan igénybe vették a Damjanich 
út érintett szakaszát. Ennek a rendbetételével elmondhatjuk: 
több éves, hatalmas beruházás végére értünk, amelynek ered-
ménye egy teljesen új, európai színvonalú, egységes arculatú 
városközpont. 
 

Külön öröm számomra, hogy ezt a nagyszabású beruházást, 
amelynek előkészítése is több évet vett igénybe, nem kizárólag 
az önkormányzat forrásaiból, hanem európai uniós támogatással 
és magántőke bevonásával sikerült megvalósítanunk. Köszöne-
temet fejezem ki azoknak a felkészült szakembereknek, akik 
nélkül nem lettünk volna ilyen eredményesek, nem utolsó sor-
ban pedig a választókörzetemben élőknek, akik türelemmel, 
megértéssel viselték a kivitelezéssekkel járó kellemetlenségeket. 
 Mi minden újult meg a körzetben a fentieken kívül? 
A teljesség igénye nélkül rekonstrukció zajlott a Derkovits 
parkban, az Október 6., a Március 15. utcában, a Posta közben, 
ahol megoldottuk végre a parkolási gondokat is, járda épült a 
Béke utcában és park a Béke utca 2-4-6. mellett. A csapadékvíz-
elvezetés rekonstrukciójával több éves problémát sikerült fel-
számolni az Arany János utca és a Jókai köz játszótér felőli ol-
dalán. Összességében komfortosabbá, szebbé és élhetőbbé vált a 
körzet, remélem, az itt élő emberek megelégedésére és örömére. 
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnökeként 
négy év alatt közel 100 millió forintos magánház- és körülbelül 
ugyanilyen összegű társasház-felújításban közreműködtem. 
Több száz otthon vált energiatakarékosabbá, fenntarthatóbbá 
és ezzel együtt értékállóbbá. Tervszerű, tudatos és nem kevés 
munkával folytattuk az út-, járdarekonstrukciót, a parkfelújítást, 
az intézmények felújítását, amely célokra évről évre több száz-

millió forintot fordítottunk. Szakbizottságunk nemcsak a fejlesz-
tésekért, hanem a város üzemeltetésért is felelt. Ezen a területen 
sincs szégyellnivalónk, magas színvonalon láttuk el, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint, hogy Százhalombatta 2011-ben 
Magyarország legvirágosabb települése lett, idén pedig nálunk 
tartják a virágos városok európai díjkiosztó gáláját. 

 

Sikerült előre lépnünk a hulladékgazdálkodás területén. Fenntar-
tottuk a szeméttelep működőképességét, a kertes városrészekben 
hamarosan a válogatott műanyagot is ingyenesen és közvetlenül 
a házaktól szállítja el a Szákom, az egész város területén 
hatékonyabbá vált a lomtalanítás. 
 A növekvő költségek ellenére nem kellett megemelnünk 
a lakossági szemétszállítás díját, és hogy ez így is ma radjon, ez 
az előttünk álló választási ciklus egyik legfontosabb feladata. 
Ha ugyanis nem sikerül bővítenünk a szeméttelep kapa citását, 
és nem folytathatjuk a helyben történő lerakást, akár a duplájára 
nőhetnek a lakosság terhei. 
 A fejlesztéshez ebben az esetben is külső forrást kell 
keresnünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy az immár elkészült 
szennyvíztelep-rekonstrukcióhoz hasonlóan úgy valósuljon 
meg, hogy a lakossági szolgáltatás közben zavartalan legyen. 
 Visszatérve a választókörzetembe: nemcsak a 
környezet, hanem az itt élők életkori arányai is jelentősen mó-
dosultak az elmúlt évek során. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a fiatalok tiszteljék az időseket és viszont, mindenki elfogadja 
a környezetében élők eltérő igényeit, elvárásait, tekintettel 
legyünk egymás pihenésére és szórakozására is, mert csak így 
tudunk egymás mellett békességben és egymást segítve élni. 
Mindehhez nagyon sok türelemre, figyelemre, a problémák 
megbeszélésére van szükség, amiben én a továbbiakban is part-
nerük, segítőtársuk szeretnék lenni.
 Kedves Választóim, ha úgy érzik, rászolgáltam a 
bizal mukra, támogassanak, hogy folytathassam a körzetért és 
a városért végzett munkámat. Ne feledjék, Önök nélkül nem 
megy, csak együtt lehetünk eredményesek!

Kovács Lajos
4. sz. választókerület képviselőjelöltje

Tovább a közös céljainkért

2. oldal SZÁZHALOMBATTAI NAPLÓ



 2011 és 2014 között a közel 4 év alatt Százhalombatta 
összes bevétele 45.700 millió forint volt. Városunk összes ki-
adása 46.200 millió forint. A kettő közötti különbség 500 mil-
lió, melynek fedezete korábbi időszakban felhalmozott forrá-
saink voltak. Önkormányzatunk vagyona 2011.01.01-jén 42.400 
millió Ft, 2014.06.30-án 50.500 millió Ft volt. A ciklus alatt a 
vagyo nunk 8.100 millió Ft-tal nőtt.
 Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a fenti 
időszakban 1.400 millió Ft-tal nőtt gazdasági társaságaink saját 
tőkéje is.
 Az egészségügyre az OEP támogatáson felül 1.073 
millió Ft-ot költöttünk. Kulturális kiadásaink 2.213 millió Ft-ra 
rúgtak. Városi sporttárgyú kiadások összege 2.650 millió Ft volt.  

A szociális támogatásaink összege 870 millió Ft volt.
 Elnyert Európai Uniós támogatások összege 1.779 mil-
lió Ft volt.
 Beruházásaink közül néhány jelentősebb tétel az alábbi 
volt: út- és járdaépítés 1.197 millió Ft, parképítések 918 millió 
Ft, szennyvíztisztító telep fejlesztése 827 millió Ft, óvárosi óvo-
daépítés 575 millió Ft, térfigyelő kamerák létesítése 40 millió Ft, 
Ipari Park bővítés 292 millió Ft.
 A képviselő-testület 44 alkalommal ülésezett, 1.424 
határozatot és 83 rendeletet fogadott el.

Győri István
2. sz. választókerület képviselőjelöltje

 Több mint 400 vendég érkezett városunkba az Európai 
Uniós Virágos Városok vetélkedőjének nemzetközi döntőjére, 
melynek ezúttal Százhalombatta adott otthont szeptember  
25-től 28-ig. Óriási megtiszteltetés, hogy a döntőt mi rendezhet-
tük, mely elismerés hazánknak és egyúttal városunknak is.  
A vendégek a teljes itt tartózkodásuk költségét maguk fizették.  
A vendégek a legszebb uniós városok és falvak polgármeste r e-
iből és képviselőiből, valamint a nemzetközi zsűriből tevődtek 
ki. A következő év rendezési jogát az angliai Bristol városa  
nyerte el.

 Szeptember 22-én, hétfőn átadásra került a volt 
CBA helyén épült park, melynek látványos eleme egy közel 
4 méter magas, csúcsán álló Rubik-kocka, amely sötétedéskor 
impozánsan világít. Sokan megnézték már, és mindenkinek 
nagyon tetszik.

 Több parkoló, több zöld. A városrészben élők akarata 
szerint 43 férőhelyes új parkolót építtetünk a lebontott Match 

áruház helyén. Nagy szükség volt erre a beruházásra, hiszen 
hosszú évek óta gondot okozott, hogy mind az egészségü-
gyi központ, mind pedig a Napsugár Óvoda előtt kevés a 
gépkocsi-férőhely. A szeptember 29-én hivatalosan is átadott 
parkoló által kényelmesebbé és kulturáltabbá vált az intéz-
mények megközelítése.

 Városunk Önkormányzata október 3-án 12 órai kez-
dettel rendezi meg a százhalombattai 65 éven felüli szépko-
rúak köszöntését az Idősek Világnapja alkalmából a Városi 
Szabadidő Központ csarnokában, ahol is jó műsorral, finom 
ételekkel várják a meghívottakat.

Képviselő csoportunk is támogatta, hogy ebben az évben is 
csatlakozzon Százhalombatta a Bursa Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat rendszeréhez, és személyenként 15.000,- Ft összegű 
támogatást biztosítson havonta a pályázat nyerteseinek. A 
pályázati felhívás a www.szazhalombatta.hu városi honlapon 
olvasható.
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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


