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NAPLÓ
SZÁZHALOMBATTAI

Ezúton szeretném tudatni Önökkel, hogy ismét jelöltetem ma-
gamat az október 13-ai választáson, annak céljából, hogy pol-
gármesterként és Újtelep – Urbárium egyéni választókerületben 
képviselőként továbbra is szolgálhassam városunkat. Elmondha-
tó, hogy az elmúlt 5 éves ciklusomban az Önök bizalma és támo-
gatása újabb lendületet adott Százhalombatta fejlődésének. Az 
elmúlt kampányban tett ígéreteimet betartottam:

•	 Gondoskodó önkormányzat maradtunk, segítettük a rászo-
rulókat, megbecsültük az idősebb generációt, akik munkája 
nélkül ma sehol sem lennénk!

•	 Romló külső gazdasági hatások ellenére, további vállalko-
zásokat hoztunk az Ipari Parkba, ezáltal új munkahelyeket 
teremtettünk.

•	 Megőriztük, sőt sok esetben bővítettük a  korábban elért 
szép eredményeinket a városszépítésben. 

•	 Újabb ellátásokkal, ingyenes műtétekkel bővítettük az 
egészségügyi színvonalat, országosan példaértékű ingyenes 
védőoltásokat biztosítottunk, 24 órás orvosi ügyeletet, in-
gyenes betegszállítást tartunk fenn. Az egynapos sebészet 
fejlesztésére, a 3 napos sebészet bevezetésére készülünk. Az 
újszülötteknek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ingyenes 
szemészeti és ortopédiai szűrést nyújtunk gyermekeinknek.

•	 A kulturális élet területén kis városunk nagyhatalommá 
nőtte ki magát ugyanúgy, mint a versenysportban és a tö-
megsportban.

•	 Szerénytelenség nélkül mondhatjuk: Százhalombattán ki-
emelkedő minőségűek a  közszolgáltatások, köszönet illeti 
ezért az önkormányzat minden dolgozóját.

•	 Megőriztük közterületeink tisztaságát, szemet-lelket gyö-
nyörködtető virágosságát, parkjaink és játszótereink gondo-
zottságát, a jó köztisztasági helyzetünket.

•	 Támogattuk iskoláinkat annak ellenére, hogy azok fenn-
tartása már az állam feladata lett, de számunkra akkor sem 
mindegy gyermekeink testi-lelki fejlődése és pedagógusaink 
munkakörülményei.

•	 Kijelenthető, hogy az elmúlt 5 év közéletét - talán három al-
kalom kivételével - értelmes, jóakaratú párbeszéd jellemez-
te, nem az országos politikai marakodást folytattuk, hanem 
munkánk fókuszában a  lakosság valós igényeinek, problé-
máinak megoldása állt.

Természetesen nem állítom, hogy könnyű időszak áll mö-
göttünk! Évente 1 milliárd Ft-ot kell befizetnünk szolidaritás 
címen az államháztartásba, a MOL és az Erőmű iparűzési adó 
befizetéseinek tartós csökkenése az évi 1,5 milliárdot súrolja. 
A korábbi önkormányzati hatásköreinket csökkentették, sajnos 
már nem helyben intézik az építési engedélyeket, az iskoláinkat 
állami irányítás alá vették, elkerült a  gyámügyi feladatok inté-
zése, az okmányiroda szolgáltatását sem az önkormányzatunk 
végzi. A kommunális szemétszállítás és a  víziközmű szolgálta-
tás - törvényi döntés következtében - kikerült az önkormányzat 
hatásköréből. Mindezen nehézségekre az elmúlt 5 éves ciklus-
ban nem panaszkodtam. Most sem a panasz szól belőlem, csak 
jelzem a  megváltozott körülményeket. A  változásokra mindig 
egy választ adtunk. Összeszorított fogakkal megkettőztük az 
erőfeszítéseinket! Az egészségügyben, a sportban, az oktatásban, 
a közigazgatás megmaradt területein, a kultúrában, a szociális el-
látásban, a közbiztonság terén, a kommunális szolgáltatás terüle-
tén az elmúlt 5 évben elért eredményekre országos és nemzetközi 
összehasonlításban rendkívül büszkék lehetünk, mert azok szinte 
egyedülállóak! 

Százhalombatta mindenekelőtt!
Tisztelt Százhalombattaiak!

OKTÓBER  13.
A valódi civil szervezet

Folytatás a 2. oldalon



A CBA jelenlegi helyére költöztetése a Takarékszövetkezet-
tel együtt, a mentőállomás Urbáriumba költöztetése, a volt romos 
élelmiszerüzlet helyén egy szép park – közepén egy óriási Ru-
bik-kockával – Vezér Mihály polgármester kétéves munkájának 
köszönhető. A Rubik park felavatására 2015. szeptember 22-én 

került sor. Az ifjabb Rubik Ernő, a világhírű tehetséges feltaláló 
egyik leismertebb logikai játéka, a Rubik-kocka fontos szimbó-
luma lehet a  százhalombattai tehetséges fiataloknak. 2014-ben 
Rubik évet ünnepeltünk, innét jött Vezér Mihály ötlete, hiszen 
egy világhírű, tehetséges magyar feltalálóról van szó, akire min-
den magyar ember méltán büszke! A  polgármester felkereste 
Rubik Ernőt, aki a  jogi oltalom alatt álló kocka szerzői jogá-
nak tulajdonosa, hogy járuljon hozzá a kocka megjelenítéséhez, 
a tér elnevezéséhez. A bólintás meg is történt. Ezután elkészült 
a parkban található Rubik-kocka, amely 600 kg-ot nyom, benne 
1080 LED fényforrás található, 9 trafó vezérlésével. A  szép és 
gondos kivitelezés az ALUKOL Kft.-t dicséri. Ez a park az első 
olyan közösségi tér, ahol a környezettudatosság jegyében nape-
nergiával működő világítást helyezett üzembe Százhalombatta 
Önkormányzata.

Azonban a kocka itt még nem állt meg!

Szabó Attila DK-s megyei vezető megalakította a  Mi vá-
rosunk nevű civil szervezetet. Ennek azóta is elnöke és ezen 
választási szervezetnek önkényesen a logójává tette a Rubik-koc-
kát. Hmmm! Remélhetőleg a szimbólum használata bírja a jogtu-
lajdonos Rubik Ernő jóváhagyását! Bár szerzői jogok tiszteletben 
tartása a Mi városunk nevű szervezetnek eddig nem volt erőssé-
ge. Emlékezzünk az illegálisan felhasznált Városi Archívum és 
a Magyar Távirati Iroda képeire. Az már csak hab a tortán, hogy 
Vezér Mihályt a  saját munkája eredményeként Százhalombat-
tára került szimbólummal akarja leváltani. A  szimbólum mellé 
részükről program is kapcsolódik, ráadásul kétféle is.

Az egyiket a határtalan ígérgetések jellemzik.
A másikat közel egy éve végre is hajtják. Ennek közepében 

a  jelenlegi önkormányzati képviselők munkájának a folyamatos 
becsmérlése, és az ellenük való uszítás áll.

Október 13-án a lakosság megmutatja majd, hogy kérnek-e 
az ilyen hamis prófétákból. Azt is tudjuk, hogy Rubik Ernő vi-
lághírű szabadalma nem abból a  célból született, hogy valakik 
önös politikai hatalmi érdekeik szimbólumává tegyék. Ez pedig 
nem is jogkérdés, hanem emberi jó ízlés kérdése.

Fehér Sándor
 a 3. sz. választókerület

képviselőjelöltje

2. oldal SZÁZHALOMBATTAI NAPLÓ

Százhalombatta mindenekelőtt!

Egy kocka kálváriája

Folytatás az 1. oldalon

Ezen területeken elért eredményeinkhez a  korábbiaknál is 
nagyobb szorgalom, városunkért való elkötelezettség és szak-
tudás kellett. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 5 év alatt, az 
Önök támogatásával megmutattuk magunknak és az országnak, 
hogy mire vagyunk képesek, hogy Százhalombattának nem csak 
a múltja csodálatra méltó, hanem a jövője is bíztató! Minket nem 
győzhetnek le a nehézségek! Nem hiszem azt sem, hogy a követ-
kező 5 éves önkormányzati periódus sétagalopp lesz! Én mégsem 
aggódom, amíg egy már sokszor bizonyított, elkötelezettséggel 
és szaktudással felvértezett közösséget vezethetek. Köszönetet 
mondok tehát az ÉSZKE képviselőinek, tagjainak, szimpati-
zánsainak, köszönöm sok más képviselőnek, Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselőnek, minden valódi lokálpatrióta, jóakaratú 
százhalombattai polgárnak.

Kérem, ne felejtsék el, hogy választás előtt állunk. Sok olyan 
arc bukkan fel most az Önök bizalmát kérve, a jelenlegi vezetést 
szidva, akiket eddig sose láttak, hallottak, a közéletben. Árulják 
a „hamis portékájukat”, bizalomért cserébe. Nem lehet elhanya-

golható szempont, hogy a néhány hónapja álcivilek, megmondó 
emberek, akik mindenhez is (!) jobban értenek, hol voltak eddig, 
mit tettek a közösségünk érdekében?

Az önkormányzati választásnak óriási a tétje! Rólunk, a min-
dennapi életünkről, annak minőségéről szól, a saját és gyermeke-
ink, unokáink jövőjéről. Éppen ezért nem helyes, ha életünket, 
jövőnket a sikertelen, arrogáns, hozzá nem értő, eszelős hatalom-
vágy által hajtott önjelöltek, kezébe adjuk!

Véleményem szerint városunk polgármesterének és képviselő-
inek olyan személyeket érdemes választani, akik Százhalombatta 
lakosságától függnek, kizárólag városunk érdekének alárendeltek.

Olyan személyeket akik elkötelezetségüket és szaktudásukat 
hosszú időszak alatt bizonyították városunk szolgálatában.

Az ÉSZKE, a valódi civil szervezet,  kizárólag ilyen szempon-
toknak eleget tevő jelölteket ajánl az Ön megtisztelő figyelmébe!

Tisztelettel: Vezér Mihály



eszke.battanet.hu 3. oldal

Ezúton tájékoztatom Önöket döntésemről, amely szerint nem 
indulok az előttünk álló önkormányzati választáson. A Magyar 
Sportlövő Szövetség titkáraként eddig sem volt könnyű főálláso-
mat és alpolgármesteri, valamint óvárosi képviselői tisztségemet 
ellátni. A  jövő munkahelyi oldalról még többet igényel tőlem, 
gondoljunk csak az előttünk álló Tokiói olimpiára. Akik ismer-
nek, tudják, hogy amit elvállalok, azt mindig teljes erőbedobással 
csinálom. Éppen ezért, sajnálatos módon választanom kellett, ami 
nem volt könnyű. Köszönöm a százhalombattaiaknak, az óvárosi 
lakóknak, Vezér Mihály polgármester úrnak, hogy bizalmukból 
9 évig alpolgármesterként és képviselőként szolgálhattam. Ké-
rek mindenkit, hogy a közelgő választáson ismét tisztelje meg 
bizalmával Vezér Mihályt és az ÉSZKE jelöltjeit. Ez a garancia 
arra, hogy városunk megőrzi eddigi elért értékeit, és töretlenül 
fejlődik tovább.

Tisztelettel: Sinka László
alpolgármester, 

az óváros képviselője

Tisztelt Százhalombattai és Óvárosi Lakók!

Önkormányzatunk vagyona 2015. január 1-jén,48 milliárd Ft volt. 
2019. június 30-án ez a vagyoni érték 53 milliárd Ft-ra változott. 
Vagyonnövekedésünk tehát, közel 5 év alatt 5 milliárd Ft lett.

Nem rossz teljesítmény, annak ellenére, hogy három év alatt 
szolidaritás címen a törvényi előírások szerint városunk 3 milliárd  
Ft-ot fizetett be a magyar államkincstárba.

Közel 5 év eltelte alatt a 100%-ban önkormányzati tulajdon-
ban levő gazdasági társaságaink saját tőkéje 400 millió Ft-tal, 
jegyzett tőkéje 2 milliárd Ft-tal nőtt.

Egészségünkre az állami támogatáson felül 1,1 milliárd Ft-ot 
költöttünk.

Kulturális kiadásaink 2,5 milliárdra rúgtak. Városi sportcélú 
pénzfelhasználás elérte a 4 milliárdot. Ez utóbbi összegek létesít-
mény fenntartásokat és támogatásokat is tartalmaznak.

Képviselő testület az elmúlt 5 évben eddig 61-szer tartott 
ülést, melyek során 87 rendeletet alkotott, és 1665 határozatot 
hozott.

Győri István
a 2-es számú választókerület

képviselő jelöltje

Az elmúlt öt év a számok tükrében

Szeptember 13-14-15. a 26. alkalommal megrendezésre 
kerülő Battai Napok időszaka.

Sztárfellépők: 
Halott Pénz,  Irigy Hónaljmirigy, Magna Cum Laude, Peter 
Srámek, Caramel, Edda, Wolf Kati, Szinetár Dóra, Feke Pál, 
SZVISE B-Cool Dance Team, DJ Deza, Rákóczi Feri, Ba-
gossy Brothes Company. Minden korosztály számára érdekes 
programok. 
Találkozzunk a helyszínen!
Együtt, nevetve intsünk búcsút a nyárnak!

HÍREK
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VEZÉR MIHÁLY
polgármesterjelölt,

Újtelep-Urbárium (7. sz.) választókerület
képviselőjelöltje

OKTÓBER 13.

Százhalombatta és az 1. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Furcsa Katalin
•	 A parkolási problémák megoldása.
•	 A szociális ellátórendszer 

további bővítése, a rászorulók 
érdekképviselete.

•	 A diák- és tömegsport további 
kiemelt támogatása.

Százhalombatta és az 2. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Győri István
•	 A parkolási gondok megoldása.
•	 Az útburkolatok és járdák javítása.
•	 Az oktatás körülményeinek 

további fejlesztése.

Százhalombatta és az 3. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Fehér Sándor
•	 A rászorultak segítése, a jelenlegi 

szociálpolitikai lehetőségek bővítése. 
•	 A közösségi terek, parkok, játszó-

terek további fejlesztése.
•	 Megoldás kidolgozása a panelházak 

fűtési költségeinek csökkentésére.

Százhalombatta és az 4. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Kovács Lajos
•	 Az idősek és rászorultak támoga-

tásának növelése.
•	 Járdák, utak, játszóterek felújítási 

programjának folytatása.
•	 Környezetvédelem további erősíté-

se, megújuló energiák elterjesztése.

Százhalombatta és az 6. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Szél Pál
•	 A csapadékvíz-elvezetés teljes 

körű, mielőbbi megoldása.
•	 Út, járda felújítások folytatása, 

a kerékpárúthálózat bővítése.
•	 A közrend, közbiztonság további 

fejlesztése.

Százhalombatta és az Óváros 
mindenekelőtt!

Ádám Erika
•	 A kulturális, művészeti, közösségi 

élet további fellendítése, a hagyo-
mányok ápolása. 

•	 Az utak felújítása, a Szabadság út 
közlekedési, biztonsági fejlesztése. 

•	 Bölcsőde kialakítása. 

Százhalombatta és az 5. sz. 
választókerület mindenekelőtt!

Török Sándor
•	 Dunafüred csapadékvíz-elvezetési 

gondjainak mielőbbi megoldása.
•	 Parkolási problémák megoldása, 

kiemelten a Pannónia városne-
gyedben és a Hága László utcán.

•	 Közrend, közbiztonság növelése.

ÉSZKE a valódi civil szervezet


