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NAPLÓ
SZÁZHALOMBATTAI

A mostani választási kampány megerősítette bennem, hogy 
a cselekvés tovább már nem halogatható.
Minden emberi számítás szerint a mai képviselő-testület tagjai-
nak nagyjából a fele 5 év múlva befejezi aktív közéleti munkáját. 
Az is biztos, hogy a képviselői, polgármesteri székek nem ma-
radnak betöltetlenül. A közérdek azt kívánja, hogy minél több 
alkalmas, szorgalmas, nagy munkabírású, kizárólag Százhalom-
batta lakosságának elkötelezett jelölt közül tudjunk választani. 
Áttekintve az elmúlt jó néhány választáson jelöltként indulókat, 
meg kellett állapítanom, hogy romlik a tendencia. Sajnos növek-
szik a feladatra alkalmatlan, semmilyen néven nevezhető közéleti 
teljesítményt felmutatni nem tudó személyek száma. Ezekre jel-
lemző, hogy a választások előtti hónapokban üstökösként tűnnek 
elő a semmiből, egyik napról a másikra rájöttek, hogy élnek-hal-
nak Százhalombattáért. A köz szolgálatáról hatalomként gon-
dolkoznak, és az önkormányzatiság szabályait, működését nyo-
mokban sem ismerik. Nem is érdekli őket, az előképzettségük 
pedig a nullával egyenlő. A tárgyi tudás hiányát fölényes maga-
biztossággal, határtalan önbizalommal hidalják át. Sajnálatosan 
nem csak mondják, de ami még súlyosabb, el is hiszik magukról, 
hogy mindenhez jobban értenek. Mindeközben abszolút gyen-

geelméjűnek nézik a  választókat. Van olyan, aki civil szervezet 
és pártszervezet vezetője is egyben és a rokonát is indítja maga 
mellett a választásokon. Nyilván úgy látja, szűkebb családi kör-
ben célszerűbb lenne a város közügyeit elintézni. Van olyan, aki 
hétfőn pártelnökként hajtotta álomra a fejét és kedd reggel civil 
szervezet elnökeként ébredt fel és szerinte ez így teljesen hiteles.
Sajnos a felsorolás még sokáig folytatható lenne.
A fentiekre tekintettel végleges elhatározásra jutottam. Mi-
után a  közérdek azt diktálja, hogy minél több szabad gon-
dolkodású, tiszta erkölcsű, jól felkészült fiatalra van szükség,  
- függetlenül attól, hogy megválasztanak-e - egy képzési tervet 
dolgozok ki az érdeklődő fiatal fiúknak és lányoknak. A terv sze-
rint tudásom, tapasztalatom legjavát szeretném átnyújtani a jövő 
képviselőinek és polgármesterének. A felkészítésbe más szemé-
lyeket is bevonok, akik az adott szakterületek kiváló ismerői.
A képzés díjmentes lesz, magam és a többi szakember ellenszol-
gáltatás nélkül végzi a munkát. Várom a 20 és 35 év közötti kor-
osztály jelentkezését, aki mintegy 4 hetente néhány órát szívesen 
töltene városunk működésének elméleti és tapasztalati megisme-
résével. Jelentkezéseket a vezermihaly@mail.battanet.hu elérhe-
tőségen várom mától november 1-jéig bezárólag. Remélem, sike-
rül egy közel 15 fő érdeklődői létszámot elérni. Mélyen hiszem, 
hogy az öt éves munka meghozza gyümölcsét és 2024. évi ön-
kormányzati választásokon az eddigieknél jóval több rátermett, 
Százhalombattának elkötelezett fiatal közül is választhatunk!
Be kell végre látni mindenkinek, hogy ha az alkalmas, városun-
kért elkötelezett személyek nem vesznek részt a közügyeink inté-
zésében, akkor az lesz a büntetésünk, hogy az ostoba, alkalmatlan 
emberek uralkodnak rajtunk!
Ugye nem ezt akarjuk! Ezért most is el kell mennünk szavazni. 
A jelöltek között azért még nem lehetetlen megtalálni az alkal-
masakat. Remélem, 5 év múlva sokkal könnyebb lesz. Termé-
szetesen a fohászon kívül a cél érdekében tenni is fogok, mert: 
Százhalombatta mindenekelőtt.

Vezér Mihály

Ütött az óra!

OKTÓBER  13.
A valódi civil szervezet

Az Urbárium városrészben, a SZISZKI mellett átadásra került 
egy csúszdapark, amely 5 egységből áll. A csúszdák hossza 7 és 3 
méter közötti. Az érkezési pontok gumiburkolattal lettek ellátva, 
a sérülések elkerülése céljából.  Padok is kihelyezésre kerültek, 
hogy a szülők szemmel követhessék játszó gyermekeiket. Az 
önkormányzat a csúszdák kialakításakor ügyelt arra, hogy a téli 
szánkózási lehetőség megmaradjon.

Minden idők legsikeresebb Battai Napokat ünnepeltük az idén. 
A Halott Pénz koncert csúcsot döntött a maga 15 ezer fős 
nézőszámával.
A többi programon is látogatói rekordok dőltek meg. 
Büszkék vagyunk városunkra, a kiváló szervezés és a rendkívül 
kulturáltan viselkedő százhalombattaiak és vendégeik jóvoltából 
problémamentes volt az idei 26. Battai Napok.

HÍREK



Mint tudjuk, szeptember 9-én Asztalos Dezső bejelentette, hogy 
az Ön javára visszalép a polgármester-jelöltségtől.
A sajtótájékoztatóján Asztalos Dezső az Önnel való összefogásról 
beszélt! Mint köztudott, az összefogás feltételez egy előzetes 
egyeztetésen alapuló megegyezést.
Arra buzdít Asztalos Dezső, hogy az őt követők szavazzanak 
Önre. Közel két hét után sem tudjuk, hogy elfogadta-e Asztalos 
Dezső támogatását? Ha igen, milyen feltételekkel?
Mit ad a támogatás fejében Ön Asztalos Dezsőnek?
Mi a közös célja Asztalos Dezsővel?
Van-e közös programjuk Asztalos Dezsővel?

Hogyan képzelik el, milyen elvek mentén folytatják a közös 
várospolitikai jövőjüket Asztalos Dezsővel?
Tudni szeretné a lakosság, mire számítson Önöktől, mit várhatnak 
az Ön és Asztalos Dezső együttműködésétől? 
Lássa be, tisztázandó a választások előtt, hogy a kettő az egyben 
alapján, akik Önre szavaznak, kapnak-e ingyen egy Asztalos 
Dezsőt is?

Tisztelettel:
ÉSZKE elnöksége

Az „okos város” úton haladva elkészült egy új applikáció, amel-
lyel mozgásra, mozgással összekötött kulturális, történelmi 
és egyben szórakoztató barangolásra szeretném ösztönözni 
Önöket és a városunkba látogatókat. A BattaTúra névre 
keresztelt alkalmazás – amelynek fejlesztésével egy százha-
lombattai vállalkozást bíztam meg – az App Store és Google 
Play áruházakból is letölthető. 
Az appot letöltő felhasználók több előre kijelölt útvonal közül 
választhatnak, amelyek során több tucat ellenőrző ponttal 
találkozhatnak. A 3-6 állomásból álló útvonalon fellelhető QR 
kódokkal pontokat gyűjthetnek, amelyekkel értékes kuponok-
hoz juthatnak. Ezeket helyi kereskedelmi és vendéglátóhelyek-
en válthatják be különböző kedvezményekre! Használják ki az 
applikáció előnyeit vállalkozóként is! A kedvezményre jogosító 
kuponok fizetőforgalmat generálnak, amely növeli a munkahe-
lyek számát. Ennek következtében úgy gondolom, hosszú táv-
on önkormányzatunk számára is hasznot hoz, hiszen – a helyi 
adó révén – növeli bevételeit.A BattaTúra minden korosztályt 
megmozgat, jót tesz egészségünknek, miközben elmélyíti hely-
ismeretünket! 

Meggyőződésem, hogy az applikáció számos további lehetőséget 
rejt magában, folyamatosan fejleszthető, új funkciókkal bővíthető!
Mindenkinek jó barangolást kívánok!

Tisztelettel:
Vezér Mihály
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Tisztelt Mánya Zsolt úr!

Gyalogolni jó!

Az idén, szeptember 4-én ünnepelte fennállásának 25. évforduló-
ját a százhalombattai polgárőrség. Az egyesület minden tagjának 
köszönjük ezt a negyedszázadnyi áldozatos munkát.
Köszönjük, hogy munkahelyi elfoglaltságukon felül, szabadide-
jük terhére vigyáznak ránk, gyerekeinkre, értékeinkre. Önkéntes 
munkájuk során, akár egészségük kockáztatása árán is a nap 24 
órájában szolgálják Százhalombattát, az itt élő embereket.
A polgárőrökre mindig számíthatunk.
Isten éltesse őket jó erőben, egészségben!

o o o

Szeptember 4-én átadásra került a sportpark a Pannónia ut-
cában, az Ady Endre utcai pihenőpark, befejeződött az Ifjú-
ság út járda és zöldfelület rekonstrukciója, az önkormány-
zat kiemelt támogatásával megvalósult a tanévnyitóra az 
Arany Iskola sportudvara, valamint az Eötvös Iskola szaba-
didős udvar és sportpálya rekonstrukciója. A Kőrösi és az 

 
1. Számú Általános Iskola ablakait hővédő fóliákkal látták el váro-
sunk anyagi támogatásának köszönhetően. Az idén a SZISZKI 
tetőfelújítását is jelentős összeggel támogatta önkormányzatunk.
 

o o o

Az elmúlt 5 év alatt a képviselő-testület 63 alkalommal ülése-
zett. A legtöbb hiányzást Szabó Attila (a DK Pest megyei veze-
tője és egyben a Mi Városunk Jövőjéért civil szervezet elnöke) 
produkálta. Szám szerint 19 alkalommal tartotta távol magát a 
munkából. Elmondható ebből a szempontból, hogy nem egé-
szen 70%-os teljesítményt nyújtott, a bizotsági ülések 50%-án 
vett részt. Ennek ellenére propaganda kiadványaiban soha nem 
mulasztja el szerényen megjegyezni, hogy a 4-es számú válasz-
tókörben minden pozitív változást ő intézett el. Belegondolni 
sem merünk, mi történt volna, ha minden ülésen részt vesz! 
Már talán hidunk is lenne a Dunán! Hosszában!

HÍREK
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TISZTELT SZÁZHALOMBATTAI LAKOSOK!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Százhalombatta Város Önko-
rmányzata a 2019. évi költségvetés elfogadásakor számos intéz-
kedést hozott annak érdekében, hogy városunk még szebb, kom-
fortosabb és biztonságosabb legyen.  
Február első hetében elkészült a Mészáros Sándor utcában a Vasút 
– Rózsa utca közötti szakaszon 84 fm hosszban az új járda. 
Az Erkel körút-Jókai köz csomópontban kialakított parkoló 
után, április hónapban az Erkel F. krt. 36. számú társasház mellett 
12 db parkoló kialakítása valósult meg. Szintén április hónapban 
elkészült az Erkel Ferenc krt. elején, az Arany János utca csat-
lakozása előtt (a Sós Perec Pékség előtti közterületen) a parkoló 
és járda felújítása.
A Gesztenyés út felújítása is megvalósult.
Elkészült az Egészségügyi Központ előtti járda teljes rekon-
strukciója.
A város nagy forgalmat bonyolító útjain meglévő kijelölt gy-
alogátkelő helyek előtt színes figyelemfelhívó útburkolati jelek 
felfestésére került sor összesen 16 helyszínen.
Közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként még ebben 
az évben időjárási körülmények kedvező alakulása esetén a  Ju-
risich Miklós utca, a  Kinizsi Pál utca, a  Thury György utca 
burkolatának felújítása, továbbá a  Pannónia u. 1-7. társasház 
előtti közterületi járda, az Erkel F. krt. 80-81. társasház előtti 
közterületi járda felújítása, valamint a Kodály Z. sétányon az Ir-
inyi u. – Jedlik Á. u. közötti parkolóterület felújítása megtörténik.
2020. május végi dátummal elkészül a Barátság utca burkolatának 
felújítása az Ilonka és a  Vasút utca közötti szakaszon, az Ősz 
utca, és a Duna utca teljes felújítása.

A folyamatos és tervszerű felújítási és beruházási munkák ered-
ményeképpen a  városi intézmények teljes üzembiztonsággal 
működhetnek. 
A 2019. évben az Idősek Gondozóházában új orvosi szoba került 
kialakításra az ellátáshatékonyság növelése érdekében. 
A Lakótelepi Pitypangos Óvoda tetőszigetelése felújítását 
követően most a  Szivárvány Óvoda tornatermi szárnyának 
tetőszigetelése folyik. A Kőrösi Csoma Sándor Iskola és az 1. 
Számú Iskola erősen benapozott homlokzatainak nyílászáróira 

hővédő fóliázás került, így a gyermekek és a pedagógusok kisebb 
hőterhelésnek vannak kitéve a  tantermekben. Az ősz folyamán 
a  régészeti Park bronzkori házának nádteteje is megújul, vala-
mint a Bölcsődében a mosdóhelyiség ajtajainak átalakítására van 
szükség. A Barátság Kulturális Központ balett-termébe új sport-
padló burkolat került. 
A 4. számú választási körzetben a  legnagyobb volumenű beru-
házás, az Ifjúság úti zöldfelület rekonstrukciója, amelynek 
keretében a  Szolgáltatóházat akadálymentesítettük, megújult 
a burkolat és a zöldfelület és a pihenni vágyókat padok szolgálják 
ki. Az út mentén a zöldfelület teljesen megújult.
A Tóth László - Irinyi utcák közötti dühöngő gyermek 
kreszpályává történő átalakításával egy új színfoltja lett a város-
nak, amely a gyermekeknek kikapcsolódást biztosít, valamint az 
intézmények oktatási céllal is igénybe vehetik. 
Az óvárosi KÖBÜKI játszótéren található streetball pálya lab-
dafogó hálóval kiegészült és a biztonságosabb játék érdekében az 
úttest felé kerítéssel lezárjuk a játszóteret.
A közvilágítási hálózat rekonstrukciója eredményesen 
folytatódik. A Piac téri parkoló közvilágítási hálózatfejlesztési 
munkák elkészültek. A Százhalom Egészségügyi Központ előtti 
közvilágítási hálózat, is megújult.
Megújult a Pannónia lakótelep, új pihenőpadok és asztalok szol-
gálják az ott élők pihenését. A városi intézményeinkben is megú-
jult játszóeszközökkel várjuk a  tanév kezdetét. A Csónakázó-
tóhoz új tűzrakóhelyek kerültek telepítésre. 
Az urbáriumi játszótéren csúszdaparkot létesítettünk.
A zöldfelületek is virágosabbá váltak, fa, örökzöld és cserje 
elültetésével, valamint a  Damjanich út évelő szalagágyásainak 
frissítésével. A város számos területén új virágtartó edények, pi-
ramisok kerültek kihelyezésre. 

Tisztelettel:

Kovács Lajos
4. számú egyéni választókerületi 

képviselő
Városüzemeltetési és Városfejlesztési 

Bizottság Elnöke

Lakossági tájékoztató!



 – Szellő utca teljes szerkezet rekonstrukciója.
 – Pannónia utca 17. szám előtti játszótér, park átépítése, 

zöldterület rendezése.
 – Kipp-Kopp Óvoda és a mögötte lévő garázssor vízel-

vezetése. 
 – Hajléktalan szálló vizes helyiségeinek felújítása.
 – Bajnok utca, Triatlon köz, Aréna utca útépítése. 
 – Csenterics út, Hága László utca körforgalmak felújítása.
 – Csenterics úton kamerák kihelyezése.
 – Köztársaság téren kombinált játékvár kihelyezése. 
 – Pannónia 6. előtti játszótéren közvilágítás kiépítése.
 – Dunafüredi út felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése
 – Dunafüredi út mellett lévő garázsok megvilágítását 

érintő közvilágítási hálózat fejlesztése (folyamatban lévő 
kivitelezés, 2019. novemberi átadással).

 – Sportpark területén található kézilabda pálya műanyag 
burkolattal történő ellátása.

 – Pannónia u. 1-7. szám előtti járda felújítása. (folyamat-
ban lévő kivitelezés, 2019. novemberi átadással.)

 –  Pannónia u. 17. előtti játszótérre fitnes eszközök be-
szerzése.

 –  Fogoly utca teljes felújítása.
 –  Szarvas, Búzavirág és Szivárvány tér játszóeszközök ki-

helyezése.
 – VSZK előtti parkoló rekonstrukciója, Vasút utca egy 

szakaszának felújítása, Vasút utca – Hága László és Du-
nafüredi út közötti szakasz rekonstrukciója keretében a 
csapadékvíz-csatorna kiépítése. 

 –  Új fahíd a Csónakázó tónál, gyalogos híd a csónakház-
nál, köztéri bútorok beszerzése.

 –  Duna utca, Ősz utca teljes hossza, Barátság utca, vala-
mint a Szellő utca egy szakaszának útfelújítása. A döntés 
megszületett, a kivitelezés jövő évben lesz megvalósítva.
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Beszámoló
Az ÉSZKE megválasztott képviselői közül ketten, Török Sándor és Szél Pál adnak számot az elmúlt 5 évben – 

a választókerületük fejlesztésében – végzett munkájuk eredményéről:


