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Városunkban hagyományosan aktí-
vak a választópolgárok, választási 
részvételi arányuk rendszerint maga-
sabb az országos átlagnál. A Hírtükör 
szerkesztőségében úgy gondoljuk, ez 
egy olyan eredmény, amire méltán le-
hetünk büszkék, különösen, mert nem 
a város kedvező adottságainak, hanem 
csakis az itt élő emberek felelősségtu-

datának és közéleti nyitottságának kö-
szönhető.

Mivel fontosnak tartjuk ezt a fele-
lősségtudatot és nyitottságot, mindent 
megteszünk, hogy bőségesen, hitelesen 
és pártatlanul tájékoztassuk a városla-
kókat a helyi kampányeseményekről, a 
választással kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalókról és aktualitásokról.

 Választási különzámainkat az ön-
kormányzat támogatásával jelentet-
tük meg.Bízunk benne, hogy segítségé-
re lehetünk azoknak, akik szeretik 
tudni, mi történik körülöttük, és részt 
is akarnak venni benne. Legyünk mi-
nél többen október 12-én!

Tisztelettel: 
a szerkesztőség

Ismét választunk
Október 12-én Százhalombattán arról fogunk szavazni, kik képviseljenek minket az önkormányzat képviselő-
testületében. Az új választási törvény szerint már nem négy, hanem öt évre választunk képviselő-testületi tago-
kat és polgármestert. 

Kedves Olvasóink!
Az önkormányzati választási kampány és az október 23-i nemzeti ünnep miatt 
az elmúlt hetekben a szokásostól eltérő menetrend szerint jelent meg a 
Százhalombattai Hírtükör. 

Az október 9-i választási különszám után legközelebb csak október 30-án je-
lenik meg lapunk. Az után visszaáll a Hírtükör szokásos, kétheti megjelenése. 

Tisztelettel: 
a szerkesztőség

1. Kosztandinidisz Hrisztosz - Ma-
gyarországi Görögök Kulturális Egye-
sület, Görög Ifjúsági Egyesület, 
„KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők 
Kulturális Egyesülete, HELIDONAKI 
Görög Hagyományőrző Egyesület

2. Fekete Miklós - Magyarországi 
Görögök Kulturális Egyesület, Görög 
Ifjúsági Egyesület, „KARIATIDÁK” 

Görög-Magyar Nők Kulturális Egye-
sülete, HELIDONAKI Görög Hagyo-
mányőrző Egyesület

3. Németh Barbara - Ma gyarországi 
Görögök Kulturális Egye sület, Görög 
Ifjúsági Egyesület, „KARI ATIDÁK” 
Görög-Magyar Nők Kultu rális Egyesü-
lete, HELIDONAKI Görög Hagyo-
mányőrző Egyesület

Az október 12-i választás során a szavazók három szavazólapot kapnak. Az egyi-
ken polgármestert, a másikon egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a 
harmadikon pedig a Pest megyei közgyűlés tagjaira szavaznak. Ez utóbbin az 
alábbi sorrendben lesznek a területi listák, amelyek közül egyre lehet érvényesen 
szavazni.   

Pest megyei lista
1. Lehet Más a Politika 
2. Magyar Szocialista Párt 
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom 
4. EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 
5. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
6. Demokratikus Koalíció 

Polgármesterjelöltek:
1. Vezér Mihály  ÉSZKE
2. Szabó Zoltán  FIDESZ-KDNP 
3. Dr. Jánosi György MSZP 

Az 1. számú  
egyéni választókerület jelöltjei:

1. Koncsár Piroska LMP
2. Furcsa Katalin ÉSZKE
3. Szécsényi Zsolt MSZP
4. Saibán Dániel DK
5. Ágoston Károly Jobbik
6. Nagy Balázs János FIDESZ-KDNP
7. Dr. Korcsmáros Iván SZVJKE

A 2. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Szabó Zoltán FIDESZ-KDNP
2. Dr. Benedek László MSZP
3. Szabó György Jobbik
4. Koncsár Nándor LMP
5. Gabelics Tamás SZVJKE 
6. Weller János DK
7. Győri István ÉSZKE

A 3. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Körömi Lajos  ÉSZKE
2. Törzsök Tibor  DK

3. Szalai Attila  Független
4. Mészáros László  MSZP
5. Léner Balázs  LMP
6. Kövecses Gergő  Jobbik
7. Oláh Béla Jenő  FIDESZ-KDNP

A 4. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Takács Erika Zita  Jobbik
2. Dr.Koppán András Levente SZVJKE
3. Kovács Lajos  ÉSZKE
4. Sziva Erzsébet Melinda MSZP
5. Bálint Ákos  FIDESZ-KDNP
6. Bencze Norbert  LMP
7. Anda Béla  DK

Az 5. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Török Sándor  ÉSZKE
2. Korsós Csaba  LMP
3. Fekete Gábor  SZVJKE
4. Pap Miklós   FIDESZ-KDNP
5. Horváth György  DK
6. Géczi Imre László  Jobbik
7. Adi Zoltán   MSZP

A 6. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Kis László   Munkáspárt

2. Szabó Attila  DK
3. Kérdy Szabolcs  SZVJKE
4. Veres Csaba Levente  Jobbik
5. Szél Pál   ÉSZKE
6. Lukács Bernadett  FIDESZ-KDNP
7. Henrik László Lajosné  LMP
8. Tápai Mónika  MSZP

A 7. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Dr. Bálint András Ferenc SZVJKE
2. Dr. Brauswetter Viktor
     András  FIDESZ-KDNP
3. Asztalos Dezső  MSZP
4. Bakos Ernő   DK
5. Geier Ferenc  LMP
6. Várnai Péter  Jobbik
7.  Vezér Mihály  ÉSZKE

A 8. számú  
egyéni választókerület jelöltjei: 

1. Pátkai Zsolt  FIDESZ-KDNP
2. Halász Noémi  LMP
3. Farkas Sándorné  DK
4. Márton Mária  SZVJKE
5. Sziva Tibor Zsolt  MSZP
6. Klimsa Arthúr  Jobbik
7. Sinka László  ÉSZKE

Görög nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek

1. Zimmermann Krisztina Szimó-
na - „Összefogás a Magyarországi Ro-
máno kért” Egyesület

2. Kiss Mária - „Összefogás a Ma-
gyar országi Románokért” Egyesület

3. Hering Mária - „Összefogás a Ma-

gyarországi Románokért” Egyesület
4. Dr. Sajtósné Király Mariana - 

„Össze fogás a Magyarországi Romá no-
kért” Egyesület

5. Bogai Ferenc - „Összefogás a Ma-
gyar országi Románokért” Egyesület

Román nemzetiségi 
önkormányzati képviselőjelöltek

1. Radován Milán - Nemzetiségi 
Hagyományőrző Kulturális Egyesület

2. Versits Richárd József - Nem ze-
tiségi Hagyományőrző Kulturális Egye-
sület

3. Radován György - Nemzetiségi 
Hagyományőrző Kulturális Egyesület

4. Rácz Veszna - Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Kulturális Egyesület

5. Igmándi Zorán - Nemzetiségi 
Ha gyományőrző Kulturális Egyesület, 
Pécs-Baranyai Szerb Egyesület, SRPSKI 
Forum Egyesület, Szegedi Helyi Szerb 
Közösség, Szentendrei Szerb Klub Kul-
turális Egyesület

Szerb nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek

Pest megyei közgyűlés

A százhalombattai szavazók három 
polgármesterjelölt, valamint választó-
kerületenként hét-nyolc egyéni képvi-
selő-jelölt közül választhatnak október 
12-én.

A polgármester-választáson Vezér 
Mihály, az ÉSZKE, Szabó Zoltán, a 
FIDESZ-KDNP, valamint dr. Jánosi 
György, az MSZP jelöltje indul. A 
nyolc egyéni választókerületben nyolc 
jelölőszervezet jelöltjei, valamint egy 
független képviselő-jelölt méreti meg 

magát. Az öt évre választandó új képvi-
selő-testületbe nyolcan jutnak be az 
egyéni választókerületekből és hárman 
kompenzációs listáról, a töredékszava-
zatok arányában.

Akik nemzetiségi választóként is re-
gisztrálták magukat, azok külön szava-
zókörben, a Pitypangos Óvodában ad-
hatják le voksukat a nemzetiségi jelöl-
tekre. Százhalombattán a román, a gö-
rög és a szerb nemzetiség tart helyi 
választást. A települési nemzetiségi sza-

vazólapon szereplő jelöltek közül min-
den szavazó háromra szavazhat. Három 
helyi nemzetiségi önkormányzatot vá-
lasztanak a nemzetiségi szavazók 
Százha lom battán október 12-én: ro-
mánt, görögöt és szerbet.

A polgármester- és képviselő-jelöltek 
nevét abban a sorrendben adjuk közre, 
ahogyan a hivatalos sorsolás eredmé-
nyeként, a szavazólapon látni fogják a 
szavazók.

Polgármester- és képviselőjelöltek
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Vezér Mihály vagyok, Százhalombatta 
az otthonom immár több mint 30 éve. 
Az Urbáriumban élek feleségemmel és 
három felnőtt gyermekemmel. Köz-
gazdász doktori címmel (Ph.D.) és köz-
igazgatási szakvizsgával rendelkezem. 

Az Újtelep-Urbáriumban élők érde-
keit 12 éve képviselem. Százhalom batta 
polgármesteri tisztségét öt választási cik-
luson keresztül töltöttem be. Munkám 
elismeréseként Göncz Árpád köztársasá-
gi elnöktől Köztársasági Arany Érdem-
keresztet kaptam, és számos miniszter is 
kitüntetett. Mindezeket nagy becsben 
tartom, s egyben közösségünk teljesít-
ményének elismeréseként értékelem. 
Munkám során mindig a százhalombat-
tai lakosság és a választókerületben élők 
érdekeiért küzdöttem. Ennek során sok 
alantas támadásnak voltam kitéve, ne-
megyszer családtagjaimmal együtt. 
Mindezekért azonban kárpótolt az em-
berek többségének szeretete és bizalma, 
amelyek folyamatosan új erőt adtak és 
megerősítettek abban, hogy érdemes a 
közösségért dolgozni. Lokálpatrióta va-
gyok és hiszek abban, hogy a település 
érdekét pártpolitika-mentesen, a hely-
ben élők akarata szerint, szaktudással és 
szeretettel kell képviselni. 

Kedves Százhalombattaiak!
Október 12-én ismét elindulok az ön-

kormányzati választáson annak érdeké-
ben, hogy polgármesterként és egyéni 
képviselőként az Újtelep-Urbárium vá-
lasztókerületében továbbra is segíthes-
sem városunk fejlődését és szolgálhas-
sam az Önök mindennapjait. 

Négy évvel ezelőtt óriási megtisztelte-
tés volt, hogy Önök újra úgy döntöttek, 
szeretnek Százhalombattán élni és ezt 
szavazatok formájában is megmutatták 
nekem és az ÉSZKE csapatának. A bi-
zalmuk újabb lendületet adott nekünk, 
hogy Százhalombattát tovább építsük. 
Elmondhatjuk, hogy a választási kam-
pány során tett ígéreteinket megtartot-
tuk:

Százhalombatta 2006 óta ismét bein-• 
dult fejlődése nem tört meg, sőt az 
újabb beruházások által tovább szé-
pült városunk, 
kijelenthető, hogy az elmúlt négy év • 
közéletét alkotó, értelmes párbeszéd 
jellemezte, nem az országos pártpoli-
tika marakodását másoltuk le; hogy 
jellemzően munkánk középpontjá-
ban a százhalombattai lakosság prob-
lémáinak megoldása állt; az itt élők 
érdekei vezérelték döntésünket, 
amelyben az együttműködésé volt a 
főszerep, 
gondoskodó önkormányzat marad-• 
tunk; segítettük az elesetteket, támo-
gattuk a rászorultakat, megbecsültük 
az időseket, akik áldozatos munkája 
nélkül ma nem tartanánk itt. 

Életünk minden lényeges területén a 
lakosság reális igényeinek színvonala-

sabb kiszolgálására törekedtünk. Nem 
ültünk a babérjainkon, mindig a fejlő-
dés lehetőségét kutattuk! Természetesen, 
nem könnyű 4 év áll mögöttünk. A tel-
jes választási ciklust végig kísérte a világ-
gazdasági válság, amely 2008 ősze óta 

szinte ellehetetleníti a gazdasági növeke-
dést, munkanélküliséget okozott és a 
pénzügyi, gazdasági források beszűkülé-
sét hozta. Százhalombatta önkormány-
zata sem függetleníthette magát teljes 
mértékben ezektől a hazánkat is sújtó 
negatív körülményektől. Mindezek fi-
gyelembe vételével hatalmas fegyver-
tény, hogy Százhalombatta a legtöbb te-
rületen megtartotta növekedési pályáját, 
más területeken pedig megvédte koráb-
ban elért eredményeit.  

Természetesen, választás előtt állunk, 
amikor sokan akarják elnyerni az Önök 
bizalmát. Kérem, fontolják meg, kiket 
választanak! Nem lehet elhanyagolandó 
szempont, hogy az eddig ismert közéleti 
személyek közül ki, mennyi idő óta ho-
gyan teljesített, munkája során mit kép-
viselt. Az önkormányzati választás kizá-
rólag rólunk, emberekről, itt élőkről, a 
mi hétköznapi életünkről szól. Éppen 
ezért nem helyes, ha a városunk életét és 
jövőjét az országos pártpolitikát itt hely-
ben leképező emberek határozzák meg. 
Az ilyen alapon mandátumhoz jutók 
csak formálisan köszönhetik megválasz-
tásukat a helyi lakosságnak. Gya kor-
latilag vezetőinek tartoznak elszámolás-
sal, nem a helyi lakosságnak. Ezért aztán 
elsősorban azon pártok különböző szin-
tű vezetőinek és nem a százhalombattai 
választóknak kívánnak megfelelni.

Meggyőződésem szerint városunk 
polgármesterének és képviselőinek olyan 
személyeket kell választani, akik kizáró-
lag Százhalombatta lakosságától függe-
nek, s kizárólag a város érdekének van-
nak alárendelve.

Javaslom, hogy kipróbált, csapatmun-
kára alkalmas, helyismerettel rendelke-
ző, tapasztalt százhalombattaiakra bíz-
zuk szeretett városunk további jövőjét! 

 

PROGRAMOM:
„Szakértelemmel, 
pártoskodás nélkül 

Százhalombattáért!”
További új munkahelyek létrehozása • 
az ipari park teljes kiépítésével, újabb 
vállalkozások betelepítésével, előny-
ben részesítve azokat, akik százha-
lombattai munkaerőt alkalmaznak,
az önkormányzat bevételeinek növe-• 
lése új források feltárásával, az éssze-
rű takarékosság további erősítése,
a nyugdíjasok, munkanélküliek, ala-• 
csony jövedelműek, betegek megél-
hetési gondjainak enyhítése, kiemelt 
törődés az időskorúakkal,
a százhalombattai vállalkozások segí-• 

tése pénzügyi támogatással, valamint 
munkához jutással,
az önkormányzat hatáskörébe tarto-• 
zó közüzemi díjakat be kell fa gyasz-
tani a szolgáltatások színvonalának 
emelése mellett,
a SZÁKOM Kft. pozícióját erősíte-• 
ni, az ott dolgozókat még jobban 
meg kell becsülni, 
a társas- és családi házak energiataka-• 
rékosságot célzó korszerűsítéseit 
pénzügyi támogatásban kell részesí-
teni a továbbiakban is,
előre kell lépni a megújuló energiák • 
felhasználása terén, az egyéni megol-
dásokat anyagilag támogatni szük-
séges, a közösségi, önkormányzati 
fel használás arányát tovább kell nö-
velni,
a környezetvédelem további kiemelt • 
kezelése elengedhetetlen, tovább kell 
csökkenteni a környezeti terhelést, 
a fiatalok lakáshoz jutását továbbra is • 
kiemelt célnak kell tekinteni, 
köztereink tisztaságára a jövőben is • 
kiemelt figyelmet kell fordítani, meg 
kell őrizni városunk tisztaságát,
meg kell őrizni és becsülni az okta-• 
tás-nevelés, sport, kulturális, művé-
szeti életünk, közigazgatásunk érté-
keit, lényegesen javítani szükséges 
minden területen az elkötelezett és 
kiválóan felkészült munkatársaink 
anyagi és erkölcsi megbecsülését, 
büszke vagyok közalkalmazott és 
köztisztviselő kollégáimra, művésze-
inkre,
a városi sportcsarnok, strand és az • 
Arany János iskola tantermi fejleszté-
sét a következő önkormányzati cik-
lusban meg kell oldani, mindeköz-
ben tekintettel kell lenni a fiatal száz-
halombattai képzőművészek és zené-
szek elhelyezési igényeire is, a 
fejlesztési önerős forrásainkat pályá-
zati pénzek bevonásával kell kiegészí-
teni, 
az egészségügyi ellátásunk további • 
fejlesztése, az ingyenes védőoltások és 
lakossági szűrőprogramok kiterjesz-
tése, fő cél továbbra is a betegség-
megelőzés, az egészséges életmódra 
nevelés minden korosztály számára,
a szakrendelő kimagasló teljesítmé-• 
nyéhez minden szükséges támogatást 
biztosítani kell, köszönet az orvosa-
inknak és az egészségügyben dolgo-
zóknak áldozatos és eredményes 
munkájukért,
a közrend, közbiztonság további ki-• 
emelt támogatása a rendőrség, a pol-
gárőrség munkájának segítése révén, 
a térfelügyeleti kamerarendszer to-
vább fejlesztésével,
a Piac teret meg kell újítani az üzlet-• 
tulajdonosok véleményének figye-
lembevételével,
a városi busz- és vasútállomást kor-• 
szerűsíteni kell az utasokat kiszolgáló 
és ellátó létesítményekkel együtt, az 
ott található gépkocsi-parkolók és 
kerékpártárolók számát pedig növel-
ni szükséges,
a Téglagyári-völgy hasznosítása pá-• 
lyázati pénzek bevonásával, a környe-
zetvédők és az óvárosban élők véle-
ményének figyelembevételével,
az idegenforgalom, turizmus ágaza-• 
tában meglévő kiváló lehetőségein-
ket hatékonyabban kell kiaknázni,
a volt kenyérgyár és ruhaipari szövet-• 
kezet helyén található romhalmazt 
meg kell szüntetni, rendezett városi 
területté kell tenni,
a városi közösségépítő rendezvénye-• 
ket - Summerfest, Battai Napok, 
Ifjú  sági Napok, Advent Száz ha lom-
battán, stb. - meg kell tartani,
a városfejlesztésben a Duna-part, a • 
Csónakázó-tó kiemelt figyelmet kell, 
kapjon,
az óvárosi kereskedelmi és postai ellá-• 
tást meg kell szervezni, hogy a város 
településrészeinek ellátása egyenlően 
biztosított legyen,
következetes városfejlesztést és érték-• 
alapú közellátást kell biztosítani a vá-
rosi bevételi források növelése mel-
lett, a reális többség kiszolgálására 
kell törekedni a hosszútávon fenn-
tartható fejlődés szempontjai szerint.

„Ismét számítok Önökre, hogy Önök is 
számíthassanak rám!”

 Tisztelettel: 
Vezér Mihály

Szabó Zoltán vagyok, 1961-ben szü-
lettem Nagykállóban. Testnevelés-
földrajz szakos tanárként dolgozom az 
Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium ban 1984 óta. Ezt az intéz-
ményt vezettem 2001 és 2006 között. 
2006 óta vagyok a város képviselő-tes-
tületének tagja, kezdetben az Oktatási, 
Idegen for galmi és Sportbizottság elnö-
keként, később egyházügyi tanácsnok-
ként.

Éveken át voltam utánpótlás kézi-
labda- és teniszedző. Mindig elsődleges 
volt számomra, hogy a legtöbbet ad-
jam azoknak, akiknek tőlem függ a jö-
vőjük, akik tőlem várják az értékte-

remtő példát. Ezen értékek szerint élek 
politikusként, tanárként és magánem-
berként is. És ezzel a felelősséggel gon-
dolkodom a város jövőjéről.

Nyugdíjasok
Édesanyám hetven fölött jár már. 

Tudom, hogy ez a korosztály minden 
törődést megérdemel. Sokan közülük 
akkor sem panaszkodnak, amikor se-
gítségre szorulnak.  Ezért nekünk kell 
jobban figyelnünk, hogy nyugdíjas 
éveiket kellemesen töltsék. Ők azok, 
akik túléltek világháborút, részt vettek 
az ország újjáépítésében, sokat dolgoz-
tak családjukért, a nehéz körülmények 
megedzették őket.

Ezért is támogatom és figyelmes 
gesztusnak tartom azt, hogy az idősek 
ajándékcsomagot kapnak, ünnepi 
ebéddel köszöntjük őket a Battai 
Napokon és az Idősek napján. Fontos, 
hogy saját korosztályukban is megta-
lálják az értékteremtő pillanatokat. 
Ezért kell biztosítani a nyugdíjas klu-
bok számára a lehetőséget szórakozásra 
és pihenésre.

Mégis vannak olyan területek, ame-
lyeken a következő években előre kell 
lépnünk.

Nagyon fontos, hogy bővítésre ke-
rüljön az Idősek Gondozóháza, mert 
jelenlegi állapotában már nem tud 
megfelelni a létszámigényeknek. Sok 
megkeresés érkezett hozzám, amelyek-
ben segítséget kértek a városlakók. 
Ilyen a helyi támogatáshoz hasonló 
időskori támogatási rendszert. Ez át-
meneti pénzzavar esetén nyújtana se-
gítséget. Maximálisan 500 000 forint, 
amelyet 2 év alatt kamatmentesen le-
hetne visszafizetni. Ez a gondolat a 
nyugdíjasokkal történő beszélgetések 
során érlelődött meg bennem.

A mindennapi gondozás kibővítése 
középiskolásokkal az 50 órás közszol-
gálati tevékenység bevonásával valósul-
hatna meg, amelynek meg kell keresni 
a törvényi és szervezési lehetőségeit. 

Így nyugdíjasaink segítséget kapnának 
a bevásárláshoz, önmaguk ellátásához, 
diákjainkban pedig erősödne a segít-
ségadás fontosságának megértése, a fe-
lelősségvállalás, és így közelebb kerül-
het egymáshoz a két korosztály. Sok 
éve tanítok gimnazistákat, velük be-
szélgetve az idősekről fogalmazódott 
meg ez a gondolat, amelyben ők is szí-
vesen részt vállalnának a jövőben.

Fiatalok, 
Százhalombatta jövője

Tanárként, edzőként, képviselőként 
számtalanszor beszélgettem az elmúlt 

években felnőttekkel a fiatalokról. 
Legtöbbször azokkal a véleményekkel 
kellett szembehelyezkednem, amelyek 
néhány negatív eseten keresztül általá-
nosítanak és lekicsinylően kezelik a fia-
talokat. Nekem más a véleményem er-
ről. Fiataljaink olyanok, amilyenné ne-
veljük őket, sem jobbak, sem rosszab-
bak nálunk. Harminc iskolában 
eltöltött év alatt hosszú időn keresztül 
sorolhatnám, mennyi tehetséges fiatalt 
taníthattam, akik később kiváló felnőt-
tekké váltak. Azóta is sokkal közülük 
naponta van szerencsém találkozni és 
beszélgetni. Velük kapcsolatban van 
egy számomra mindent felülíró alapelv: 
a hozzájuk kapcsolódó területeken csak 
az ő véleményük kikérésével születhet 
döntés a jövőben. Támogatni kell őket, 
hogy kialakítsák saját, hiteles képvisele-
tüket, s velük tárgyalva közösen valósít-
suk meg elképzeléseiket. Ha a sajátjuk-
nak éreznek valamit, lelkesebben dol-
goznak érte. Amiért megdolgoznak, az 
értékesebb lesz számukra.

Ezért is szorgalmazom évek óta a 
testületben a fiatalokat érintő támoga-
tások folyamatos emelését. Bizottsági 
javaslatom alapján fogadta el a képvi-
selő-testület a Bursa Hungarica felső-
fokú oktatással kapcsolatos városi tá-
mogatás havi összegének emelését. 
Kiemelten fontosnak tartom a fiatalok 
számára kiírt helyi támogatást, ami az 
első lakáshoz jutáshoz nyújt kamat-
mentes kölcsönt. Ezek a támogatások 
fontosak, de vannak még olyan fiatalo-
kat érintő kérdések, amelyek megol-
dásra várnak.

Nincs például a 16-30 éves korosz-
tály számára olyan épület, amely segí-
tené szabadidejük értelmes, kulturált 
eltöltését, hétvégi szórakozásukat meg-
oldaná. Ez leginkább egy Ifjúsági Ház 
létrehozásával valósulhatna meg pályá-
zati pénzből, itt olyan helyiségek is ki-
alakításra kerülnének, ahol zenekarok 
próbálhatnak megfelelő körülmények 
között. Mellette létre lehetne hozni 

Vezér Mihály – ÉSZKE Szabó Zoltán – Fidesz-KDNP
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Az MSZP százhalombattai polgármes-
ter-jelöltje rendhagyó módon szeretne 
bemutatkozni a százhalombattaiaknak. 
A programpontokon kívül egy dr. Jánosi 
Györggyel készült interjún keresztül is-
merhetik meg az MSZP polgármester-
jelöltjét. 

A polgármesterjelölt és az MSZP vá-
rosi programja:

1. Meg kell védenünk és meg kell őriz-
nünk a város tartalékvagyonát, amely az 
elmúlt nyolc évben 13 milliárdról 3 mil-
liárd forint alá csökkent.

2. Új befektetőket, új vállalkozásokat 
kell Százhalombattára csábítani, be kell 
népesíteni az ipari parkot, mert az ebből 
származó adóbevételi forrás lehet a város 
fejlesztésének záloga.

3. Minden lehetséges eszközzel meg 
kell akadályoznunk a városban a további 
elbocsájtásokat, létszámleépítéseket, az 
új vállalkozásokkal és befektetőkkel 
együtt kell új munkahelyeket teremtet-
nünk.

4. Százhalombattát a Jövő Városává 
szeretnénk tenni. Meghonosítanánk az 
alternatív energiaforrásokat (zöldenergia, 
napelemes áramszolgáltatás, amely a csa-
ládi és a panel-, illetve társasházak eseté-
ben egyaránt 50 százalékkal csökkentené 
a villanyáram költségeit).    Mindezt az 
Európai Unió finanszírozásával, olyan 
kivitelezők révén, melyek átvállalják a 
10–20 százalék közötti lakossági önrészt, 
azaz ingyenessé teszik a lakosság számára 
a rendszer kiépítését.

5. Megoldást keresünk az ivóvíz és a 
kommunális hulladék, a szemétfeldolgo-
zás hamarosan súlyos gondot jelentő 
problémájára.

6. Megvalósítjuk a város infrastruktu-
rális fejlesztésének régóta húzódó felada-
tait. (vasútállomás, buszpályaudvar fel-
újítása, a strand rendbetétele, fejlesztése, 
a kerékpárút-hálózat bővítése, a tömeg-
közlekedés fejlesztése csatlakozás biztosí-
tásával a MÁV járataihoz)

7. Kiszámíthatóvá tesszük és duplájára 
emeljük a nyugdíjasok, mozgáskorláto-
zottak, sérültek, betegséggel küzdők 
klubjainak és egyesületeinek támogatá-
sát. Létrehozzuk az önkormányzat mel-
lett működő Idősügyi Tanácsot.

8. Növeljük a város megtartó erejét, 
hogy a fiatalok itt is megtalálják a jövőjü-
ket és a korosztályuknak megfelelő kul-
turális, szórakozási és kikapcsolódási le-
hetőségeket. 

9. Ingyenessé tesszük a gyermekek tel-
jes körében a kullancs és az agyhártya-
gyulladás elleni védőoltást és lehetőség 
szerint ezt más védőoltásokra, valamint a 
felnőttekre is kiterjesztjük.

10. Lehetőségeinkhez mérten igyek-
szünk nagyobb erkölcsi és anyagi megbe-
csülést biztosítani a közszolgálat terén 
dolgozóknak, a köztisztviselőknek és 
közalkalmazottaknak.

Interjú dr. Jánosi Györggyel, 
Százhalombatta szocialista 

polgármester-jelöltjével
- Négy évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy Ön 

visszavonul a politikától. Most mégis elvál-
lalta a város polgármester-jelöltségét. 
Miért?

- Én csak az országos politizálástól kö-
szöntem el. Húsz év parlamenti munka 
során láttam, hogyan durvul el a politi-
kai stílus, hogy a szakma-politikai vitákat 
hogyan váltja fel a személyeskedő, egy-
más családját és személyiségi jogait sem 
kímélő szópárbaj. Egyszerűen elegem 
lett ebből. Magamtól adtam át az ország-
gyűlési képviselő-jelöltséget és már csak a 
helyi politikára figyeltem.

- Mennyiben más az önkormányzati po-
litizálás, mint a parlamenti?

- Mondhatok egy példát? A családon 
belül lehet vitázni, sőt veszekedni is, de 
mások, a szomszédok, az ismerősök előtt 
nem illik. Egy helyi városi, települési kö-
zösségben sokkal erősebb a közvetlen tár-
sadalmi kontroll, mint országos szinten. 
Itt ötször kell meggondolnia mindenki-
nek, hogy hogyan viselkedik, mert na-
ponta kell szembenéznie a szomszédjai-
val, az ismerősökkel, a választóival.

- Önnek nyilvánvalóan szembe kell néz-
nie azzal, hogy nem Százhalombattán la-
kik. Erre mi a válasza?

- Politikai ellenfeleim természetesen 
ezzel támadnak, mivel más fogást nem 
találnak rajtam. Válaszolhatnék a kérdés-

re tréfásan is: így legalább egy útfelújítás-
nál nem vádolnak majd azzal, hogy arra 
lakik a polgármester vagy a családja. De 
komolyra fordítva a szót: én néhány kilo-
méterre innen, tényleg Érden lakom. 
Csak zárójelben jegyzem meg, közelebb, 
mint nagyon sok polgármester az ország-
ban a saját hivatalához. De én ennek a 
városnak nyolc évig az országgyűlési kép-
viselője voltam. Ismerem minden zegzu-
gát, az itt élők gondjait, problémáit. 
Eddig is igyekeztem sokat tenni a város-
ért. Uniós és kormányzati forrásokat 

hoztam a főtér felújítására, az ipari park 
bővítésére, a város kulturális együttesei-
nek sikeres külföldi  fellépéseinek, a 
Summerfest rendezvényeinek támogatá-
sára. És a végére csak egy egyszerű kér-
dés: ha valaki naponta tíz-tizenkét órát 
dolgozik egy városért, nem mindegy, 
hogy hol pihen le, hogy aztán másnap 
ugyanúgy tegye a dolgát az itt élőkért?

- Van valami, ami miatt fontos Önnek 
ez a város? A mondataiból ezt érzem..

- Sok szempontból fontos. Egyrészt 
emlékeztet a szülővárosomra, Szek szárd-
ra, mert pont olyan emberléptékű tele-
pülés. Másrészt az elmúlt közel tizenöt 
évben ide kötnek barátságok és itt va-
gyok régóta a szocialista párt tagja is. 
Amit tudtam, eddig is megtettem a vá-
rosért és ezután is szeretnék a jövőjének 
részese lenni.

- Apropó. Az Ön szlogenje: Száz-
halombatta a Jövő Városa! Ez úgy látom, 
másoknak is megtetszett, de mit ért alatta?

- Az nem baj, ha másoknak is megtet-
szett ez a gondolat. Az már nagyobb baj, 
ha olyanok is át akarják venni, akiknek 
nyolc éven át lehetőségük lett volna a 
megvalósításra. Hogy mit értek alatta? 
Jövőt kell adni a fiataloknak, hogy mun-
kahelyeket teremtsünk nekik a mostani 
álláshely-elvesztések helyett. Hogy itt ke-
ressék a gyerekeink a boldogulásukat és 
ne máshol, netán külföldön. Hogy meg-
találják a nekik megfelelő kulturális és 

szórakozási lehetőségeket, melyekkel 
nem zavarják mások nyugalmát. Az ő ér-
dekükben szeretnék megfelelő közleke-
dési lehetőségekkel egy új ifjúsági köz-
pontot létrehozni.

- A jövő alternatív energiaforrásairól is 
ír a programjában.

- Igen, főként a zöldenergia és a nap-
energia meghonosításáról. Erre komoly 
uniós erőforrások állnak rendelkezésre, 
és már olyan nagy beruházók is léteznek, 
akik átvállalják a hazai önrészt, hogy a la-
kóknak semmibe se kerüljön a megvaló-

sítás. Ezzel több, mint ötven százalékos 
villamos áram-felhasználást is megspó-
rolhatnánk a lakosságnak, illetve annak, 
aki ezt igényli.

- Kikről szól még a jövő programja?
- A nyugdíjasok, a mozgássérültek, a 

betegségükkel küzdők klubjairól, egye-
sületeiről. Gondoskodnunk kell azokról, 
akik egyrészt felépítették nekünk ezt a 
várost, és akik még mindig, úgy, ahogy 
régen, a közösségben keresik a támaszt. 
Az ő támogatásukat stabillá, kiszámítha-
tóvá kell tennünk. Sőt duplájára kell 
emelnünk, hogy kirándulhassanak, ki-
kapcsolódhassanak és közösségi életet él-
hessenek.

- Végül feltehetek még egy személyes kér-
dést most már nem dr., hanem csak Jánosi 
Györgyhöz?

- Természetesen.
- Ír még verseket és dalszövegeket? Tu-

dom, hogy már megjelent négy kötete és a 
verseiből dalok is születtek.

- Dalszövegeket már nem írok. Aki 
megzenésítette a verseimet, Cipő, a 
Republic mindenese, az egyik legjobb 
barátom, már nincs közöttünk. Ő írt a 
Republicnak és Halász Juditnak is dalt a 
szövegeimből. Egy félkötetnyi versem 
már kész van, de most úgy érzem, van 
fontosabb dolgom is. Hogy később mi 
lesz, majd meglátjuk.

- Köszönöm a beszélgetést.  
Kren Erika

Ismeretlenek vandál módon söpörtek 
végig a városon, az MSZP-Együtt-
PM jelöltjeinek plakátjait letépték, a 
plakátok fa alapú merevítését széttör-
ték. 

A környező településeken járva ilyet 
nem tapasztalni. Talán azért, mert so-
kan változást remélnek, de talán csak 
tiszteletben tartják azt, hogy ezek a pla-
kátok valaki(k)nek a saját költségén ké-
szültek. Központilag, az önkormányzati 
választásokra nem kapnak finanszíro-
zást a különböző pártok, talán csak a 
kormánypártot kivéve. Ez jól látszik, 
hisz minden óriás reklámfelületet – 
„Csak a Fidesz!”- lefoglaltak, a közszol-

gálati csatornákon beszámolhatnak. A 
baloldali ellenzéki pártok indulói csak a 
saját forrásaikra támaszkodva tudják a 
plakátjaikat és szórólapjaikat biztosítani 
a választópolgárok tájékoztatására. 

Elítéljük a rongálásokat, elkövetői-
ket! Bízunk abban, hogy ez a nemtelen 
akció taszítja a tisztességes választópol-
gárokat és szembesíti őket a gyűlöletpo-
litikával. A kár anyagi értéke kevesebb, 
mint az eszmei, ezért nem kívánunk 
bármilyen feljelentést tenni.

dr. Benedek László
MSZP százhalombattai szervezet

ügyvezető elnök

egy szabadtéri sportpályát, ahol moz-
gással töltenék el a fiatalok szabadide-
jüket.

Oktatás
A város óvodái, iskolái kiváló szak-

mai szinten működnek, de az iskolák 
tárgyi feltételeit tekintve van még bő-
ven fejlődnivalónk. Felmérésem sze-
rint az ország hasonló gazdasági hely-
zetében lévő településeihez viszonyítva 
az iskoláink informatikai rendszere na-
gyon gyenge színvonalon áll. 

Három évvel ezelőtt egy továbbkép-
zésen vettem részt, mint földrajz sza-
kos tanár Budapesten, és megismer-
kedhettem az IKT-eszközök adta kivá-
ló oktatási lehetőségekkel. Hozzá kell 
tennem, hogy voltak matematika, tör-
ténelem, biológia, magyar és nyelvsza-
kos tanárok is, akikkel együtt betekin-
tést nyerhettünk a SMART-os infor-
matikai tanítási módszerekbe. Ezzel a 
módszerrel sokkal szemléletesebben és 
érdekesebben lehet haladni a tanórá-
kon. A cél érdekében ki kell építeni en-
nek a tárgyi hátterét és helyben meg-
szervezni a pedagógusok továbbképzé-
sét iskoláinkban.

Az életpályamodell bevezetésével 
végre kialakult a pedagógusok előme-
neteli rendszere.

Igaz, hogy a pedagógusok szakmai-
lag már nem tartoznak a város irányí-
tása alá, de elengedhetetlen ennek a 
sok évtizedig tartó kapcsolatnak a meg-
tartása. A tankerületünkben működő 
jó példa segítségével ki kell dolgozni 
azt a támogatási rendszert, amellyel vá-
rosvezetésünk továbbra is jelzi elköte-
lezettségét az oktató-nevelő munka 
iránt.

Gazdaság,  
vállalkozások

Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
Százhalombatta kitettsége nagy. A be-
fizetett iparűzési adókból, leginkább a 
MOL pénzéből működik a város, ab-
ból fizet támogatásokat, juttatásokat, 
abból valósulnak meg ünnepségeink, 
rendezvényeink. Célom az, hogy ezek 
a források megmaradjanak, hogy ezzel 
megmaradjanak a kulturális rendezvé-
nyeink, magas színvonalú egészség-
ügyünk és támogatási rendszerünk. 
Sőt, a fejlesztésekhez, országos és 
Európai Uniós forrásokat szerezzünk, 
hogy előre tervezhessünk az elkövetke-
ző évtizedekre. Ne azon kelljen aggo-
dalmaskodnunk, hogy holnap még fi-
zet-e és mennyit a MOL a városnak. A 
lehetőség a 2014 – 2020 időszakban 
megvan, már csak a kormány gazda-
ságpolitikájával együtt gondolkodó vá-
rosvezetésre van szükség.

Mindent el kell követni, hogy több 
lábon álljon a város költségvetése.  
Az Ipari Park fejlesztésével lehetne leg-
dinamikusabban munkahelyeket te-
remteni és a város bevételeit növelni. 
Együtt működési stratégiai programot 
dolgoztunk ki a fejlesztések ösztönzé-
sére, a beruházók idecsalogatására. Ki 
kell használni a „Keleti nyitás” adta le-
hetőségeket. 

A kis- és középvállalkozók verseny-
képességének a javítására, fejlesztéseik 
támogatására, helyi pályázatok kiírásá-
ra van szükség, amelyhez előremutató 
munkahelyteremtő programunk is 
kapcsolódik. De fontos, hogy a na-
gyobb városi beruházásoknál kialakít-
sunk egy nyílt pályázati rendszert, 
amellyel munkalehetőséget biztosítha-
tunk a helyi kkv szektor számára. 

Százhalombatta  
Sportváros

A városi tömegsport és élsport fenn-
tartása, fejlesztése közös érdekünk! 
Számomra nagyon fontos a személyes 
példamutatás, ennek szellemében spor-
tolok immár 40 éve versenyszerűen, je-
lenleg tenisz sportágban. Aki ismer, 
tudja, hogy a teniszpályán sem ismerek 
elveszett labdát, ennek köszönhetően 
számtalanszor sikerült nehéz helyzetek-
ben nyernem, amely tovább erősítette 
elszántságomat a megfelelő alázat mel-
lett. Soha nem érdekelt a papírforma, 
mert mindig azt tapasztaltam, hogy aki-
ben nagyobb a hit és elszántság, az győz, 
és az tudja beváltani elképzeléseit. A 
mindennapi munka híve vagyok, az el-
várásokban is magasra teszem a mércét, 
hiszen úgy juthatunk előre, hogy a csa-
patvezető elöl jár a csapat zászlajával.

Százhalombattán egyik legnépsze-
rűbb tömegsport a kerékpározás. Egy 
biztonságos kerékpárút építése Érd felé 
elengedhetetlen, amely a tömegsport és 
a triatlon szakosztály ifjú sportolói szá-
mára is lehetőségeket jelent. Szovátán 
járva, a Medve-tó körül a gumi őrle-
mény alapú futópályán futva fogalma-
zódott meg bennem, hogy a tó körül, 
vagy a Duna-parti gáton ilyen rugalmas 
futósávot kellene építeni.  Ez a futósáv 
rugalmassága miatt jó hatással van az 
ízületekre is, így minden korosztálynak 
kiváló a mozgásra. 

A versenysport számára másféle el-
osztási rendszert kell bevezetni. A leg-
népszerűbb sportágaknak kiemelt tá-
mogatást kell biztosítani. Az alapelv az, 
hogy fiatalkorban minél többen, minél 
rendszeresebben sportoljanak egészsé-
gük és a sportsikerek érdekében. Ennek 
megfelelően minden sportolónak bizto-
sítani kell a megfelelő feltételeket. Az 
utánpótlás szakosztályoknál sokkal na-
gyobb szerepet kell szánni a szülőknek a 
támogatási összegek felhasználásának 
ellenőrzésében, hiszen sokszor tapasz-
taltam az elmúlt évtizedek alatt, hogy a 
sportolóknak és szüleiknek nincs hiteles 
információjuk a szakosztályok anyagi 
helyzetéről, amely számtalan konflik-
tushelyzetet teremtett. Mindent meg 
kell tenni, hogy a kiemelt eredménye-
ket elérő szakosztályok feltételrendsze-
rét erősítsük, és ha lehet, regionális köz-
pontokká váljanak. 

A tárgyi feltételek között a legfonto-
sabb középtávú célok:

az Arany János Általános Iskola és • 
Gimnázium és a labdás sportágak 
utánpótlás-nevelése számára korsze-
rű, méretes tornaterem építése 
műfüves focipálya építése a labdarú-• 
gók számára (felnőtt- és utánpótlás-
korúak)
50 méteres medence lefedése a vízi-• 
labdázók téli felkészülése érdekében
iskolai sportpályák, sportudvarok • 
fejlesztése
a Sportpark felújítása• 
a Balatonalmádiban lévő tábor át-• 
építése ötéves ütemterv alapján.

Sok olyan probléma van még Száz ha-
lombattán, amit meg kell oldani. A vas-
útállomás szégyenteljes, városunkhoz 
méltatlan parkolási és utas-kényelmi le-
hetőségei, vagy a szakképzések bővítése. 
Ezek azok, amikhez országos támoga-
tás, vagy európai uniós források biztosí-
tása elengedhetetlen. A lehetőségek 
megteremtéséhez, Százhalom batta to-
vábbi fejlődéséhez kérem támogatásu-
kat!

Szabó Zoltán,
a FIDESZ polgármesterjelöltje
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szóba kerültek a forgalmi renddel, a ke-
rékpárutakkal, az akadálymentesítéssel 
kapcsolatos teendők, a családi házak 
energiatakarékos felújításának esetleges 
kibővítése. A fórum résztvevői számos 
konkrét javaslatot is tettek, így például 
szóba került, hogy a Madách utcát ke-
resztező gyalogátkelőt biztonságosabbá 
kell tenni, és a nyílt csapadékvíz-árok 
lefedésével parkolóhelyeket lehetne ki-
alakítani, valamint az is, hogy az önkor-
mányzatnak lobbiznia kell annak érde-
kében, hogy olyan elővárosi vonatok 
közlekedjenek a fővárosba, amelyek 
csak Érden állnak meg.   

A Demokratikus Koalíció százhalom-
battai csoportja sajtóközlemény for-
májában kérte rövidített választási 
programja közreadását, amely az 
alábbiakban olvasható.  

Városunk az elmúlt négy évben még 
mindig kedvezőbb helyzetben volt az 
országos átlaghoz képest, de a Fidesz-
kormány intézkedései szinte az élet 
minden területén rontották korábbi le-
hetőségeinket és megtörték a fejlődés 
lendületét. 

Az önkormányzat lokálpatriotizmu-
sából adódóan igyekezett a még meglé-
vő lehetőségeket kihasználva csökkente-
ni a városra is nehezedő problémák tö-
megét, az „élhető város” érzetét külön-
böző intézkedéseivel – városszépítő, 
illetve infrastrukturális beruházásokkal 
- fenntartani. Az alapvető problémákat, 
a folyamatosan növekvő elszegényedést, 
a növekvő munkanélküliséget, a szociá-
lis ellátások csökkenését, a létbizonyta-
lanságot azonban megoldani nem tud-
ta.

A DK helyi képviselőjelöltjei ezekre a 
problémákra kívánnak megoldást nyúj-
tani a következő években.

Biztonságot, fejlődést, 
jó közérzetet!

Képviselni kívánjuk azokat a csopor-
tokat, amelyek a Fidesz-kormány intéz-
kedései miatt hátrányos helyzetbe ke-
rültek

- Nyugdíjasok
Bővíteni kell a gyógyszertámogatás, 

a szociális étkeztetés, a házi segítség-
nyújtás és az egyéb juttatások lehetősé-
geit. Fontosnak tartjuk a nyugdíjas-
klubok további, magas szintű támoga-
tását, a tartalmas, színes közösségi élet 
segítését. 

- Nagycsaládosok, egyedülállók, 
munkanélküliek

Keresni kell az anyagi támogatás, il-
letve más szociális intézkedések és jut-
tatások bővítésének helyi lehetőségeit. 
Azt szeretnénk, hogy ezek a gondosko-
dási formák is személyre-, családra sza-
bottan működjenek. Kulcsfontosságú a 
munkahelyteremtés és az otthontámo-
gatás, mert elsősorban biztos alapot 
kell teremteni a családok megélhetésé-
hez. 

- Fiatalok – ifjúságpolitika
Figyelembe kell venni a fiataloktól 

érkező javaslatokat, igényeket – főleg, 
ha azok jogosak és megoldhatóak – és 
velük együttműködve kell keresni a 
megoldás lehetőségeit. A DK ezen az 
úton kíván járni, és ilyen viszonyt sze-
retnénk ápolni a helyi fiatalsággal. 
Végre megoldást kell találni a fiatalok 
által olyan régóta igényelt ifjúsági ház 
ügyére is. 

- Helyi kis- és középvállalkozások
Támogatjuk azokat a kezdeményezé-

seket, amelyek adóterheik enyhítésére 
irányulnak és önkormányzati szinten 

megoldhatók. Az Ipari Park működése 
még további lehetőségeket kínál. 
Szorgalmazzuk és kezdeményezzük egy 
helyi vállalkozói civil szervezet létreho-
zását, amely koordinálná az érdekeiket 
és azok hatékony megjelenítését az ön-
kormányzati munkában.

- Munkahelyteremtés, 
foglalkoztatás

Az elmúlt időszakban országosan és 
helyi szinten is romlott a foglalkoztatás. 
A nagyvállalatok jelentős mértékben 
csökkentették dolgozóik létszámát, mi-
közben sokan kiestek a regisztrált és fi-
gyelemmel kísért munkanélküliek kö-
réből. A probléma megoldása megha-
ladja a helyi erőviszonyokat és lehetősé-
geket, de a kormányzati szervekre 
irányuló nyomással, társadalmi összefo-
gással a helyzet javítható. Kiemelt vá-
rosi beruházásokkal helyi szinten is ja-
vítható lenne a foglalkoztatás. Befekte-
tőket kell a városba vonzani, akik új 
munkahelyeket teremtenek és a bevéte-
lekhez is hozzájárulnak. Folytatni kell 
az ipari park bővítését, mely a városnak 
bevételt, az itt élőknek pedig munkahe-
lyet generál.

  
- A közbiztonság javítása

Több rendőrrel és hatékonyabb bűn-
megelőzési eszközökkel szeretnénk javí-
tani a közbiztonságot. A lehetőségek-
hez mérten támogatni kell minden 
olyan civil kezdeményezést, lakossági 
összefogást, amely a rend és a biztonság 
megőrzésére irányul.  

- Oktatás – bölcsődétől az egyetemig
Az oktatás államosításával létrejött 

helyzet ellentmondásait, az ezekből 
adódó konfliktusokat orvosolni kell: 
keresni kell a lehetőségeit annak, hogy 
az önkormányzat eszközeivel, forrásai-
val támogassuk iskoláinkat, pedagógu-
sainkat, a magas szintű oktató-nevelő 
munkát, hiszen a város lakóiról, saját 
gyermekeinkről és jövőnkről van szó. 

- Tömegsport – testnevelés – 
minőségi sport

A tömegsport, mint az egészségkultú-
ra, a kikapcsolódás és szórakozás komp-
lex lehetőségének támogatása minden 
magára valamit is adó társadalom alap-
vető feladata. Javuljanak a tömegsport 
lehetőségei, váljék sokszínűbbé, minde-
nekelőtt olcsóbbá és elérhetőbbé min-
den korosztály és társadalmi réteg szá-

mára! A minőségi sport és versenysport 
támogatásában a fiatal tehetségek ki-
bontakoztatását és a sportágak közötti 
pénzfelosztás méltányosságát, arányos-
ságát tartjuk elsődleges feladatnak. 

- Kultúra 
Szeretnénk, ha Százhalombattán so-

kak számára lehetőségeket nyújtó, sok-
színű, igényes, pezsgő kulturális élet va-
lósulna meg, amelyben a hivatalos kul-
túrpolitikai trendek mellett a kortárs és 
az alternatív kultúra, az európaiság is 
helyet kapna. A jelenleginél nyitottabb 
kulturális intézményeket szeretnénk, 
amelyek messzemenően figyelembe ve-
szik a városban élők igényeit, kezdemé-
nyezéseit. 

Tisztelt Választópolgár, ha a fentiek-
kel egyetért, támogassa szavazatával je-
löltjeinket október 12-én!

A találkozóra megtelt a közösségi ház 
nagyterme. Az érdeklődőket Vezér Mihály 
polgármester köszöntötte. Türelmet kért az 
Erőmű úti körforgalom-építés befejezésé-
ig. Hangsúlyozta: hónapokat csúszott a 

kivitelezés az önkormányzat hibáján kí-
vül, a feltárás során talált közművezetékek 
hosszadalmas és bonyolult kiváltása miatt. 
Kiemelte: eredményes és konstruktív 
négyéves ciklust zárt a képviselő-testület. 
Rengeteget fejlődött a város, amelyhez 
nemcsak a saját forrásainkat használtuk, 
hanem jelentős részben magántőkét és pá-
lyázati támogatást. Mindeközben több 
mint 8,1 milliárd forinttal nőtt az önkor-
mányzat és több mint 1,4 milliárddal az 
önkormányzati cégek vagyona. 

Sinka László, aki születése óta ezer szál-
lal kötődik Óvároshoz és az ott élőkhöz, 

aláhúzta: Százhalombatta legnagyobb te-
lepülésrésze, a város „bölcsője” a többi te-
lepülésrésszel egyenértékű figyelemre tart 
igényt. 

Az alpolgármester 25 évig irányította a 

hazai röplabda, majd kézi-labdaszövet-
séget főtitkárként, illetve elnökként. Hu-
szonegy évig tevékenykedett a Magyar 
Olimpiai Bizottságban, illetve hét évet an-
nak elnökségében és 16 évig az Európai 
Kézilabda-szövetség (EHF) végrehajtó bi-
zottságában, amelynek munkájában tisz-
teletbeli tagként ma is aktívan részt vesz.  
Kiterjedt hazai és nemzetközi sportdiplo-
máciai kapcsolatrendszerét a kezdetektől 
igyekezett szülővárosa érdekében mozgó-
sítani, amit az önkormányzat 2008-ban 
díszpolgári cím odaítélésével ismert el. 
Hisz a csapatmunkában, valamint abban, 

hogy a város jó hírnevéért, pozitív külső-
belső megítéléséért dolgozni a mindenko-
ri önkormányzat egyik legfontosabb fel-
adata. Az aktuális teendők között a mun-
kahelyteremtést helyezi előre, különösen a 
nők tekintetében. Ugyanakkor úgy véli, 
tenni kell az ifjúságért is. El kell fogadni a 
korosztály megváltozott igényeit, partner-
ként kell kezelni őket, hogy jól érezzék 
magukat „itthon” és kötődjenek a város-
hoz. 

Óvárossal kapcsolatban kiemelte a 
„szellemi hídépítés” szükségességét, a tele-
pülésrész értékőrző szerepét, amelyet sok-
kal inkább tudatosítani kell a felnövekvő 
generációkban is. Valódi közösséget, élő, 
lüktető hétköz- és ünnepnapokat szeretne 
teremteni a „faluban” együttműködve 
mindazokkal, akik ezt hasonlóan fontos-
nak tartják. Úgy véli, javítani kell a közle-
kedési morálon, sürgősen meg kell oldani 
a gyerekek biztonságos és kényelmes isko-
lába jutását, valamint azt is, hogy a közel-
látás – üzletek, gyógyszertár, játszóterek - 
terén ne érezzék magukat „mostohagye-
reknek” az óvárosiak. Sürgősen meg kell 
oldani a csapadékvíz-elvezetés hiányossá-
gait, meg kell szüntetni az illegális ráköté-
sek okozta visszafolyásokat. Élni kell a 
Duna-part kínálta nagyszerű lehetőségek-
kel és előre kell lépni az árvízvédelem te-
rületén. Ezt a két utóbbi célkitűzést azon-
ban csak nagyon sok egyeztetéssel, hosszú 
távú együttműködéssel lehet elérni, mivel 
a folyópart és az ártér nem a város tulajdo-
na, hanem a vízügyi hatóságé. 

A fórumon sokan megerősítették ezeket 
a felvetéseket és konkrét javaslatokat is tet-
tek a városrész fejlesztése, illetve a kisebb-
nagyobb gondok megoldása érdekében. 

A rendezvényen megjelent Kiss László 
úszó szövetségi kapitány is, aki újabb hu-
moros választási szlogennel rukkolt elő – 
„Haladjunk Sinka Lászlóval, óvárosi zász-
lóval!” –, ismét nagy derültséget keltve. 

A DK Százhalombattai csoportjának választási programja

Sinka László alpolgármester az előző 
hétvégén megrendezett Entente Florale 
Europe rendezvényeiről elmondta, már-
is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, 
ami hozzájárul a városimázs építéséhez.

Vezér Mihály kiemelte, hogy az 
ÉSZKE a sikeres városvezetést a lakos-
sággal történő folyamatos kapcsolattar-
tásra alapozza. Az aktualitások között 
megemlítette, hogy hamarosan átadják 
az Erőmű úti körforgalmi csomópon-
tot, az Erkel körút felújított szakaszát, 
valamint az egészségügyi központ előtti 
parkrekonstrukciót. Az érintett zöldte-
rület áttekinthetőbb, élvezhetőbb lesz, 
és egy különleges, hangulatos szökőkút-
tal is gazdagodik, amelyből egyelőre 
nem készült másik az országban. Sikeres 
beruházásnak nevezte az egykori Match 
helyén épített parkolót, mivel az nagy-
ban hozzájárul a rendelő és a Napsugár 
Óvoda kényelmesebb használatához. 

Az ÉSZKE városi szintű programját 
minden háztartásba eljuttatják. A pol-
gármester kiemelte: az önkormányzati 
gazdálkodást nagyon érzékenyen érinti 
a nagyvállalatok mindenkori teljesítmé-
nye. A májusi bevallás után például ösz-
szesen három milliárd forint iparűzési 
adót kellett visszafizetnie a városnak. Ez 
arra figyelmeztet, hogy csak reális ígére-
teket szabad tenni és fenntartható beru-
házásokat szabad vállalni. A tervek kö-
zött szerepel az ötven méteres verseny-
medence lefedése, egy új, multifunkcio-
nális sportcsarnok építése, valamint a 
vasútállomáson létesítendő korszerű és 

komfortos buszpályaudvar létesítése is. 
A közel háromezer ingázónak jobb 

utazási feltételeket kell teremteni, a be-
ruházással azonban meg kell várni, hogy 
a Kápolnásnyékről elindult vasútfejlesz-
tés Százhalombattai nyomvonala végle-
gessé váljon, és meg kell próbálni elérni 
a rendelkezésre álló állami forrásokat is. 

Az elmúlt ciklusban 1,8 milliárd fo-
rint pályázati támogatást használhatott 
fel a város különféle fejlesztésekhez. 
Vezér Mihály kiemelte: ehhez szakmai-
lag jól előkészített pályázatokra és meg-
felelő érdekérvényesítő képességre volt 
szükség. 

Az ÉSZKE a jövőben is olyan fejlesz-
téseket preferál, amelyek nem csak a 
 város pénzéből valósulnak meg, így az 
ipari park bővítését is a magántőke be-
vonásával szeretnék folytatni. Az ön-
kormányzat megállapodást kötött a bő-
vítési terület tulajdonosaival, így amíg 
nem jelentkezik vevő az új földekre, 
azok mezőgazdasági művelésben ma-
radnak.

Míg a törvények évi kettőt írnak elő, 
a százhalombattai képviselő-testület 44 
ülést tartott az elmúlt négy év során. 
Eredményességét jelzi, hogy 8,1 milli-
árd forinttal nőtt a város és 1,5 milliárd-
dal az önkormányzati cégek vagyona.

Vezér Mihály az Urbárium-Újteleppel 
kapcsolatos tennivalókról is beszélt. 
Egyebek mellett szeretné, ha folytatód-
na az út- és járdarekonstrukció, és meg 
kell oldani a csapadékvíz-elvezetés prob-
lémáit is. A kialakuló eszmecsere során 

Az árvízvédelem, a csapadékvíz-elvezetés, a munkahelyteremtés és a közellátás ja-
vítása – ezek voltak az ÉSZKE óvárosi lakossági fórumának legfontosabb témái 
szeptember 24-én. Sinka László alpolgármester, aki a településrész képviselője sze-
retne lenni, nemcsak komfortosabbá, hanem elevenebbé is tenné az óvárosi min-
dennapokat.

Óváros egyenértékű figyelmet igényel

A tetteinkkel politizáltunk
Bár több jogszabályváltozás hátrányosan érintette a várost, és a gazdaság gyengébb 
teljesítménye miatt a bevételek is csökkentek, az elmúlt négy évben mégis sokat 
fejlődött Százhalombatta – hangzott el az ÉSZKE Újtelep-Urbáriumban rendezett 
választási fórumán. Vezér Mihály polgármester, a településrész képviselője hangsú-
lyozta: a civil szervezet a „tetteivel politizált.”
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A találkozó résztvevőit Vezér Mihály pol-
gármester köszöntötte, aki azt mondta, 
Óváros kiemelt helyet foglal el az ÉSZKE 
programjában. 

Sinka László alpolgármestert, aki 2008 óta 
Százhalombatta díszpolgára, minden a „falu-
hoz” köti. Tősgyökeres óvárosi, aki még fele-
séget is helyben választott magának. Ma is a 

városrészben élnek rokonai, barátai. Egyik 
legfontosabb célja, hogy megszűnjön Óváros 
elkülönültsége, és ugyanazokat a szolgáltatá-
sokat élvezhessék a választókerület lakói, 
mint a város más részein élők.

A legsürgetőbb feladatok között említette, 
hogy a gyerekek a jelenleginél kényelmeseb-
ben és biztonságosabban jussanak el az isko-
lába, és a buszközlekedés általában is jobban 
illeszkedjen az utasok elvárásaihoz. Az újabb 
építésű részeken pótolni kell a hiányzó járdá-
kat és játszótereket, és bár nem könnyű fel-
adat, el kell érni, hogy ábécé és posta is nyíl-

jon a városrészben. A képviselő-jelölt szeret-
né fellendíteni a közösségi életet, és minden 
korosztály számára szerethető, élhető hellyé 
tenni Óvárost. Mindebben számít a civil 
szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok 

és minden olyan választó együttműködésére, 
akinek elképzelése, véleménye van. Aláhúzta: 
sportszerűen és pártatlanul kampányol, és ha 
nyer, ilyen szellemben akarja végezni a képvi-
selői munkát.

A bevezetőt követően a hozzászólások 
megerősítették, hogy bizonyos helyeken va-

lóban korlátozni, szabályozni szükséges a 
közlekedést, hogy megoldást kell találni a 
„városnéző” buszok, valamint a visszafolyá-
sokat okozó szabálytalan esővíz-bekötések 
problémájára. Segítséget várnak azok a telek-
tulajdonosok is, akiknek örökségvédelem alá 
vonták a földjét. Vezér Mihály polgármester 

szerint érdemes lenne még egyszer közösen 
egyeztetést kérni az örökségvédelmi hivatal-
tól. Ha viszont nem sikerül kivenni a telke-
ket a művelési és beépítési tilalom alól, meg 
kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az 
önkormányzat vásárolja meg azokat a tulaj-
donosoktól.  

Helyi önkormányzati  
választás

Hány évre választjuk a helyi önkor-
mányzati képviselőket és polgármestere-
ket?

A helyi önkormányzati képviselőket és 
polgármestereket az idei évtől kezdve a ko-
rábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásán?

Magyarország Alaptörvénye alapján min-
den, Magyarország területén lakóhellyel ren-
delkező nagykorú magyar és európai uniós 
állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán választó legyen (ez az úgyne-
vezett aktív választójog). Részt vehetnek a 
választásban a magyarországi lakóhellyel 
rendelkező, menekültként, bevándoroltként 
vagy letelepedettként elismert nagykorú sze-
mélyek is.

A passzív választójog (azaz a választható-
ság joga) a magyar állampolgárokat és a ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező európai 
uniós állampolgárokat illeti meg.

Nincs választójoga annak, akit a bíróság a 
választójogból kizárt bűncselekmény elköve-
tése vagy belátási képességének korlátozott-
sága miatt, vagy kiskorú.

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
EU-s állampolgároknak kell-e regisztrálni-
uk, ha részt akarnak venni (választópol-
gárként vagy jelöltként) az önkormányzati 
választáson?

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
európai uniós állampolgároknak nem kell re-
gisztrálniuk, automatikusan felkerülnek a 
névjegyzékbe.

Szükséges-e az adott településen lakó-
hellyel rendelkezni a jelöltté váláshoz?

Nem, a választópolgár bármely választó-
kerületben választható, nem kell azon a tele-
pülésen laknia, ahol önkormányzati képvise-
lővé, polgármesterré jelölik.

Hogyan választjuk az önkormányzati 
képviselőket a 10 000-nél több lakosú tele-
püléseken?

A 10 ezernél több lakosú településen a 
képviselők vegyes választási rendszerben – 
egyéni választókerületben és kompenzációs 
listán – jutnak mandátumhoz.

A választópolgár csak egy egyéni választó-
kerületi jelöltre szavazhat. A kompenzációs 
listák a kapott töredékszavazatok arányában 
kapnak mandátumot.

Mikor állíthat egy jelölő szervezet kom-
penzációs listát?

A 10 000-nél több lakosú településen 
kompenzációs listát az a jelölő szervezet állít-
hat, amely a település egyéni választókerüle-
teinek több mint felében jelöltet állított. 

(Százhalombattán 7 jelölő szervezet kom-
penzációs listáját vette nyilvántartásba a 
Helyi Választási Bizottság.)

Hogyan választjuk a megyei közgyűlés 
tagjait?

A megyei önkormányzati képviselőket a 
választópolgárok megyei listán választják. 
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Mikor állíthat egy jelölő szervezet me-
gyei listát?

Az a jelölő szervezet állíthat megyei listát, 
amely a megyében élő választópolgárok (ide 
nem értve a megyei jogú város választópolgá-
rait) 0,5 százalékának ajánlását összegyűjtöt-
te.

 Van-e bejutási küszöb a megyei listák 
esetében?

Igen, a parlamenti választáshoz hasonlóan 
a bejutási küszöb az egyedül induló jelölő-
szervetek esetében 5%, két jelölőszervezet 
közös indulása esetén 10%, kettőnél több je-
lölőszervezet közös indulása esetén 15%.

Hogyan választjuk a polgármestert?
A polgármestert a települések választópol-

gárai közvetlenül választják. Érvényesen sza-
vazni kizárólag egy jelöltre lehet. Pol-
gármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapta.

Egy szavazólapon érvényesen hány sza-
vazatot lehet leadni?

A szavazólapon érvényesen csak egy szava-
zatot lehet leadni. Szavazni két, egymást 
metsző vonallal lehet (pl. X vagy +).

Mikor vannak nyitva a szavazóhelyisé-
gek?

Szavazni a szavazás napján (október 12-
én) 6 órától 19 óráig lehet.

Milyen feltételekkel tudok szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár 

szavazhat, aki a kinyomtatott szava zóköri 
névjegyzékben szerepel. A válasz tópolgárnak 
igazolnia kell személyazo nosságát (érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői en gedéllyel), valamint a lakcím-
ét vagy sze mélyi azonosítóját. A választópol-
gár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Fogyatékossággal élek. Milyen segítséget 
kaphatok?

A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választójo-
gának gyakorlása érdekében:

Braille-írással készült értesítő megküldése,• 
könnyített formában megírt tájékoztató • 
anyag megküldése,
Braille-írással ellátott szavazósablon alkal-• 
mazása a szavazóhelyiségben és a mozgó-
urnás szavazás során,
akadálymentes szavazóhelyiség alkalma-• 
zása.
A választás kitűzése után kérhet mozgó-

urnát.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön 
által választott segítő, vagy ha ilyen személy 
nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja.

Ki igényelhet mozgóurnát és hogyan?
Azok a szavazóköri névjegyzékben szerep-

lő választópolgárok, akik:
mozgásukban egészségi állapotuk (illetve • 
fogyatékosságuk) miatt,
vagy fogva tartásuk miatt akadályozot-• 
tak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. ké-

nyelmi szempontok miatt) kéri, annak a ké-
rését a helyi választási iroda, illetve a szava-
zatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a he-
lyi választási irodától (Százhalombatta, Szent 
István tér 3., 23-542-199) a szavazás napján 
(október 12-én 15 óráig) pedig attól a szava-
zatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol 
a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri 
hivatalokban működő választási irodákban), 
levélben, ill. online lehet igényelni. A moz-
góurnát csak olyan címre lehet kérni, amely 
ugyanazon szavazókörben található, ahol a 
választópolgár lakik.

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással 
szavazni?

Nem. Szavazni kizárólag személyesen le-
het.

Ha a szavazás napján nem a lakóhelye-
men tartózkodom, hogyan tudok szavaz-
ni?

Az önkormányzati választáson mindenki 
csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben 
szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett 
bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi ne-
vén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választ-
hat, hogy melyik település önkormányzatá-
nak megválasztásában szeretne részt venni. 
Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén 
akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a 
lakcíme szerinti választási irodától. 

Átjelentkezni október 10-én 16 óráig ki-
zárólag a választás kitűzését megelőzően leg-
alább harminc nappal (vagyis június 23-ig) 
létesített tartózkodási helyre lehet azzal a fel-
tétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessé-
ge legalább a szavazás napjáig tart.

Lehet-e külképviseleten (Magyar or szág 
nagykövetségein és főkonzulátusain) sza-
vazni?

Az önkormányzati választás alkalmával a 
hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a 
külképviseleten való szavazást.

Mikor kezdődik a kampány? Van kam-
pánycsend?

A hivatalos kampány augusztus 23-án 
kezdődött és a szavazás napján (október 12.) 
19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlé-

si és az európai parlamenti választáshoz ha-
sonlóan nem lesz.

Nemzetiségi önkormányzati 
választás

Melyik a 13 nemzetiség?
A 13 nemzetiség a bolgár, a görög, a hor-

vát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a 
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén 
és az ukrán.

Milyen feltételekkel szavazhatok a nem-
zetiségi listára?

A választópolgárok szeptember 26-ig ve-
tethették fel magukat a nemzetiségi névjegy-
zékbe. Aki nem veteti fel magát a nemzetisé-
gi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemze-
tiségi képviselők választásán, és nem is in-
dulhat jelöltként.

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
EU-s állampolgárok, bevándoroltak, lete-
lepedettek, menekültek részt vehetnek a 
nemzetiségi önkormányzati választáson?

Igen, amennyiben nemzetiségiként re-
gisztrálnak. A bevándoroltak, letelepedet-
tek, menekültek azonban nem indulhatnak 
jelöltként.

Mely településeken tűzték ki a települési 
nemzetiségi önkormányzati választást?

Települési nemzetiségi önkormányzati 
választást ott lehetett kitűzni, ahol a legfris-
sebb (2011-es) népszámlálás során legalább 
25-en az adott nemzetiséghez tartozó-
nak vallották magukat.

Ez azt jelenti, hogy mindenhol lesz 
nemzetiségi szavazás, ahol legalább 25 
nemzetiségiként regisztrált választópolgár 
van?

Nem feltétlenül, csak azokon a helyeken 
tartják meg a szavazást, ahol legalább annyi 
jelölt indul, mint a megválasztható képvise-
lők száma (három vagy négy).

(Százhalombattán 3 települési nemzeti-
ségi önkormányzati választás megtartására 
kerül sor: görög, román, szerb.)

A települési nemzetiségi önkormányzati 
választáson csak az indulhat jelöltként, 
aki az adott településen lakik?

Nincs ilyen kötöttség.

Hány évre választják a nemzetiségi ön-
kormányzatokat?

A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi ön-
kormányzatokat öt évre választják.

Hogyan működik a helyi, területi és or-
szágos nemzetiségi választás?

Az októberi 12-i nemzetiségi választások 
újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a 
területi és az országos nemzetiségi önkor-
mányzati választást. A települési nemzetiségi 
önkormányzatokhoz hasonlóan már a me-
gyei/fővárosi és az országos nemzetiségi ön-
kormányzatokat is közvetlenül választják, 

vagyis megszűnik a korábbi elektori rend-
szer.

A területi és az országos nemzetiségi lis-
tákra azok a nemzetiségiként regisztrált vá-
lasztópolgárok is szavazhatnak, akik olyan 
településen élnek, ahol – mivel nem vallot-
ták magukat legalább 25-en az adott nemze-
tiséghez tartozónak – a települési választást 
nem lehet kitűzni.

Hány tagúak a települési nemzetiségi 
önkormányzatok?

A települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők száma

három fő, ha a nemzetiségi névjegyzék-• 
ben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján (július 29-
én) a településen kevesebb, mint száz fő,
négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben • 
szereplő választópolgárok száma a válasz-
tás kitűzésének napján (július 29-én) a 
településen legalább száz fő.
(Százhalombattán 3 fős települési nem-

zetiségi önkormányzatok jöhetnek létre.)

Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkor-
mányzatokra?

A szavazókör pontos címét a megküldött 
értesítő tartalmazza.

Ahol legalább egy nemzetiség települési 
önkormányzati választását kitűzték, ott egy 
külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyi-
ségben lehet szavazni. Ahol a településen 
nem tűztek ki települési nemzetiségi önkor-
mányzati választást, ott a helyi választási bi-
zottság előtt lehet szavazni a területi (me-
gyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi 
önkormányzatokra.

(Százhalombattán a nemzetiségi szava-
zóhelyiség a Pitypangos Óvodában (Százha-
lom batta, Liszt Ferenc sétány 12.) lesz kiala-
kítva.)

Milyen nyelven készül a nemzetiségi 
szavazólap?

A szavazólap két nyelven készül: magya-
rul és az adott nemzetiség nyelvén.

A nemzetiségi választópolgár hány je-
löltre szavazhat?

A nemzetiségi választópolgár a települési 
önkormányzati választáson legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a tele-
pülésen választható (három vagy négy, a re-
gisztrált nemzetiségi választópolgárok szá-
mától függően).

(Százhalombattán legfeljebb 3 jelöltre 
lehet érvényesen szavazni.)

A területi, ill. országos nemzetiségi ön-
kormányzati választáson érvényesen egy lis-
tára lehet szavazni.

Van-e bejutási küszöb a nemzetiségi lis-
ták esetében?

Igen, a parlamenti választáshoz hasonló-
an a bejutási küszöb az egyedül induló jelö-
lőszervetek esetében 5%, két jelölőszervezet 
közös indulása esetén 10%, kettőnél több 
jelölőszervezet közös indulása esetén 15%.

Gyakran ismételt kérdések a helyi önkormányzati  
és a nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatban

Esküt tettek az október 12-i önkor-
mányzati választás szavazatszámláló bi-
zottságainak leendő tagjai október 6-án 
Százhalombattán. A szavazatszámlálók 
egy részét a képviselő-testület választja, 
másik részüket a jelölőszervezetek dele-
gálják. A nemzetiségi választás eredmé-
nyeit a képviselő-testület által választott 
szavazatszámlálók összesítik. 

Az eskü szövegét, amely szerint a szava-
zatszámlálók tisztségüket a magyar nemzet 

javára látják el és hűek maradnak az alap-
törvényhez, valamint a jogszabályokhoz, 
Vezér Mihály polgármester olvasta elő. Az 
ünnepélyes aktuson részt vettek a választás 
lebonyolításában közreműködő tisztvise-
lők, valamint dr. Turbucz Sándor jegyző, a 
Helyi Választási Iroda vezetője is. 

A szavazatszámlálók feladatait Molnár 
Mihályné aljegyző, a HVI vezető helyettese 
ismertette. Mint mondta, a szavazatszám-
láló bizottságok működésük során ható-
ságnak, tagjaik hivatalos személynek mi-

nősülnek. Kiemelte, hogy városunkban 
 eddig minden választást rendben, a jogsza-
bályoknak megfelelően sikerült lebo nyo-
lítani, ami elsősorban a bizottságok pon-
tos, alapos munkájának köszönhető. 

Vezér Mihály polgármester a Hírtükörnek 
elmondta, kulturáltan folyik a választási 
kampány, és nagyon bízik abban, hogy ez-
úttal is magas lesz a részvételi arány a vasár-
napi voksoláson. Ez azért is nagyon fontos, 
tette hozzá, mert ezúttal már öt évre vá-
lasztjuk meg a város vezetőit. 

Letették az esküt a szavazatszámlálók

Sportszerűen, pártatlanul 
Óvárosért

Több közösségi eseményt, ábécét, postát, biztonságosabb közlekedést, jobb tö-
megközlekedést és több játszóteret szeretne az Óvárosban Sinka László, a válasz-
tókerület ÉSZKÉ-s képviselőjelöltje. Október 1-jei lakossági fórumán arra tett ígé-
retet, hogy megválasztása esetén ezekért a célokért fog dolgozni. 
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SZÁZHALOMBATTA 
1. sz. választókerület

1. sz. szavazókör
Helye:  Házasságkötő terem előtere
Szent István tér 3. 
Eötvös Loránd utca teljes közterület
Erkel Ferenc körút folyamatos 
 házszámok 
 71-től
Kálvin park teljes közterület
Kodály Zoltán sétány folyamatos 
 házszámok
 2-12-ig
Szent István tér 7.

2. sz. szavazókör 
Helye: Arany János Általános Iskola
Szent István tér 1. 
Bolyai János utca  teljes közterület
Erkel Ferenc körút folyamatos 
 házszámok 
 67-70-ig 
Kodály Zoltán sétány folyamatos 
 házszámok 
 14-20-ig
Tóth László utca teljes közterület

2. sz. választókerület
3. sz. szavazókör 

Helye: Bölcsőde Gazdasági bejárat 
Kodály Z. sétány 11. 
Irinyi János utca teljes közterület
Jedlik Ányos utca páratlan 
 házszámok
Kodály Zoltán sétány  folyamatos 
 házszámok 
 22-24-ig

4. sz. szavazókör 
Helye: Bölcsőde Főbejárat 
Kodály Z. sétány 11. 
Bláthy Ottó utca  páros 
 házszámok
 2-12-ig
Bláthy Ottó utca  páratlan 
 házszámok 
Erkel Ferenc körút  folyamatos 
 házszámok 
 46-66-ig
Jedlik Ányos utca páros 
 házszámok

3. sz. választókerület
5. sz. szavazókör 

Helye: Szivárvány Óvoda 
Liszt Ferenc sétány 12. 
Erkel Ferenc körút folyamatos 
 házszámok 
 17-45-ig
Liszt Ferenc sétány páratlan 
 házszámok 
 39-től
Szeptember 11. park

6. sz. szavazókör 
Helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola
Liszt Ferenc sétány 10. 
Bláthy Ottó utca  páros 
 házszámok 
 14-18-ig
Erkel Ferenc körút folyamatos 
 házszámok 
 15-16-ig

Kodály Zoltán sétány folyamatos 
 házszámok 
 26-36-ig
Liszt Ferenc sétány  páratlan 
 házszámok 
 23-37-ig
Móricz zsigmond köz teljes
 közterület

4. sz. választókerület
7. sz. szavazókör 

Helye: Eötvös Loránd Általános Iskola
Liszt Ferenc sétány 2. 
Arany János utca  teljes közterület 
Erkel Ferenc körút  folyamatos
 házszámok 
 1-14-ig
Jókai köz  teljes közterület
Liszt Ferenc sétány  páratlan 
 házszámok
 1-21-ig
Liszt Ferenc sétány 6.

8. sz. szavazókör 
Helye: 1. sz. Általános Iskola
Damjanich u. 24. 
Augusztus 20. utca  teljes közterület
Béke utca  teljes közterület
Damjanich utca folyamatos 
 házszámok
 23/B.
Damjanich utca folyamatos
 házszámok 24.
Ifjúság útja páratlan 
 házszámok 5-ig
Március 15. utca  teljes közterület
Október 6. utca  teljes közterület
Posta köz  teljes közterület
Szent István tér folyamatos 
 házszámok 
 3., és 8-tól 

5. sz. választókerület
9. sz. szavazókör 

Helye: Kipp-Kopp Óvoda.
Gesztenyés köz 1-3. 
Ady Endre utca  páratlan 
 házszámok 5-től
Csenterics Sándor út teljes közterület
Csónakos utca teljes közterület
Dunafüredi út  teljes közterület
Erőmű út páratlan 
 házszámok 
 1-21-ig
Hága László utca teljes közterület
Ifjúság útja páratlan 
 házszámok 
 11-17-ig 
Pannónia utca  teljes közterület

10. sz. szavazókör 
Helye: Városi Sportközpont
Vasút u. 41. 
Akácfa utca teljes közterület
Aréna utca  teljes közterület
Bajnok utca  teljes közterület 
Barátság útja páratlan 
 házszámok 
 47-től
Barátság útja páros ház-
 számok 52-től

Damjanich utca páros 
 házszámok 
 28-52-ig
Duna utca  teljes közterület
Ilonka utca folyamatos 
 házszámok 
 68-tól
Kertész utca  teljes közterület
Köztársaság tér  teljes közterület 
Labda utca  teljes közterület
Mészáros Sándor utca  páros házszám
 58-tól
Nefelejcs utca  teljes közterület
Olimpia utca  teljes közterület
Rózsa utca  teljes közterület
Rózsák tere  teljes közterület 
Sport utca  teljes közterület 
Szellő utca  teljes közterület
Tavasz utca  teljes közterület
Tél utca  teljes közterület
Triatlon köz  teljes közterület
Tulipán utca  teljes közterület 
Vasút utca teljes közterület
Virág utca  teljes közterület

6. sz. választókerület
11. sz. szavazókör 

Helye: Családsegítő Központ
Szivárvány tér 5. 
Bagoly utca  teljes közterület
Búzavirág tér  teljes közterület
Csalogány utca  teljes közterület 
Csillag utca  teljes közterület
Damjanich utca  páratlan 
 házszámok 
 27-től
Damjanich utca  páros 
 házszámok 
 54-től
Déli gát út  teljes közterület
Fácán utca  teljes közterület
Fogoly utca  teljes közterület
Fürj utca  teljes közterület
Harcsa utca  teljes közterület
Mérleg utca  teljes közterület
Mókus utca  teljes közterület
Nyár utca  teljes közterület
Nyúl utca  teljes közterület
Ősz utca  teljes közterület
Őz utca  teljes közterület
Páva utca  teljes közterület
Ponty utca  teljes közterület
Sas utca  teljes közterület
Sólyom utca  teljes közterület
Szarvas tér  teljes közterület
Széchenyi utca  teljes közterület
Szivárvány tér  teljes közterület 
Tavaszmező utca  teljes közterület
Vidra utca  teljes közterület

12. sz. szavazókör
Helye: Dunafüredi Közösségi Ház 
(Nyugdíjas Klub)
Esthajnal u. 23. 
Barátság útja páratlan 
 házszámok 
 3-39-ig
Barátság útja páros 
 házszámok
 4-50-ig

Dózsa György utca teljes közterület
Est utca  teljes közterület
Esthajnal utca  teljes közterület
Hold utca  teljes közterület 
Ilonka utca  folyamatos 
 házszámok
 1-67-ig
Mészáros Sándor utca  folyamatos 
 házszámok 
 36-ig
Nap utca  teljes közterület
Napsugár tér  teljes közterület
Pacsirta utca  teljes közterület
Rákóczi utca  teljes közterület 
Rigó utca  teljes közterület
Római út  teljes közterület
Római úti dűlő  teljes közterület
Sánc utca  teljes közterület
Strand utca  teljes közterület

7. sz. választókerület
13. sz. szavazókör 

Helye: Napsugár Óvoda
Csokonai Vitéz M. u. 50. 
Ady Endre utca  páratlan 
 házszámok 
 1-3-ig
Ady Endre utca páros 
 házszámok
Bem utca  teljes közterület
Berzsenyi Dániel utca  teljes közterület
Csokonai Vitéz M. u.  teljes közterület
Damjanich utca  páratlan 
 házszámok 
 1-23-ig
Damjanich utca páros 
 házszámok
 4-20-ig
Dunai Finomító 
vasútállomás  teljes közterület 
Ernyei tanya  teljes közterület 
Gesztenyés út  teljes közterület
József Attila utca  teljes közterület
Madách Imre utca  teljes közterület
Radnóti Miklós utca  teljes közterület
Szabó Lőrinc park  teljes közterület
Városkapu út  teljes közterület 
Vasútállomás és 
környéke,  páratlan
Vörösmarty Mihály u.  házszámok
Vasúti őrház 17/A. 
Vasúti őrház 17/B.

14. sz. szavazókör 
Helye: Széchenyi István 
Szakközépiskola 
Iskola u. 3. 
Asztalos utca teljes közterület 
Ács utca teljes közterület 
Borostyán utca  teljes közterület
DKV munkásszálló  teljes közterület
Dobó István utca  teljes közterület
Építész utca teljes közterület
Fenyőfa utca teljes közterület
Franciska puszta teljes közterület
Fuvaros utca teljes közterület
Fűzfa utca teljes közterület
Gyertyán utca teljes közterület
Gyöngyvirág utca teljes közterület
Harangvirág utca teljes közterület
Hársfa utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület

Hunyadi János utca teljes közterület
Iparos út teljes közterület
Iskola utca teljes közterület
Jurisich Miklós utca teljes közterület
Kinizsi Pál utca teljes közterület
Kőrisfa utca teljes közterület
Lakatos köz teljes közterület
Mérnök utca teljes közterület
Mester utca teljes közterület
Műszerész köz teljes közterület
Nyárfa utca teljes közterület
Nyáry Pál utca teljes közterület
Nyomdász utca teljes közterület 
Orgona utca teljes közterület
Pillangó utca teljes közterület
Pipacs utca teljes közterület
Szabó ház teljes közterület 
Szondy György utca teljes közterület
Thury György utca teljes közterület
Tölgyfa utca teljes közterület
Viola utca teljes közterület
Vörösmarty Mihály u. páros 
 házszámok
Zrinyi Miklós utca teljes közterület
Zsálya utca teljes közterület
Vasúti őrház 17.

8. sz. választókerület
15. sz. szavazókör 

Helye: Óvárosi Művelődési Ház
Szent László út 58. 
Almafa utca teljes közterület
Barackfa utca teljes közterület
Eperfa utca teljes közterület 
Erőmű út  páros 
 házszámok 
Evezős utca teljes közterület
Hajós utca teljes közterület 
Halász utca teljes közterület
Határ utca teljes közterület
Kárász utca teljes közterület
Kormányos utca teljes közterület 
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Körtefa utca teljes közterület
Matróz utca teljes közterület
Meggyfa utca teljes közterület
Pákász utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca teljes közterület
Révész utca teljes közterület
Szent László tér teljes közterület 
Szent László út teljes közterület 
Szkela utca teljes közterület

16. sz. szavazókör 
Helye: Új Óvárosi Óvoda
Poroszlai Ildikó utca 1. 
Attila utca teljes közterület
Avar köz teljes közterület
Álmos utca teljes közterület
Árpád utca teljes közterület
Botond utca teljes közterület
Bulcsú utca teljes közterület
Csodaszarvas utca teljes közterület
Emese utca teljes közterület
Etele köz teljes közterület
Fehérló utca teljes közterület
Géza fejedelem útja teljes közterület
Gyorma utca teljes közterület
Halom utca teljes közterület
Hét vezér útja teljes közterület
Honfoglalás utca teljes közterület
Huba utca  teljes közterület
Hun utca teljes közterület
István király útja teljes közterület
Karácsony tanya teljes közterület
Kelta köz teljes közterület
Keve köz teljes közterület
Lehel utca teljes közterület
Panoráma utca teljes közterület
Poroszlai Ildikó utca teljes közterület
Rege köz teljes közterület
Röviddűlő teljes közterület 
Szabadság utca teljes közterület
Szerb templom tér teljes közterület
Tas utca  teljes közterület
Táltos utca teljes közterület
Tildy Zoltán utca teljes közterület
Tóth tanya teljes közterület
Turul utca teljes közterület
Vereckei utca teljes közterület

Települési nemzetiségi 
önkormányzati  

képviselők választása, 
2014  

Százhalombatta
Szavazókör helye: Pitypangos Óvoda
Liszt Ferenc st. 6. 

Tájékoztató a választókerületek, szavazókörök sorszámáról  
és területi beosztásáról

Felhívjuk a választópolgárok figyel-
mét, hogy a 2014. évi országgyűlési 
képviselők választására, valamint az 
Európai Parlament tagjainak válasz-
tására kialakított szavazókörök címe 
és területi beosztása módosult. 

Így a 9. sz. szavazókör címe:
Kipp-Kopp Óvoda • 
Százhalombatta, Gesztenyés köz • 
1-3. (korábban: SZÁKOM Kft.)

E szavazóhelyiségben szavaznak a 
korábbiaktól eltérően 

a Csenterics Sándor utcában la-• 
kó
az Erőmű út 1-21. szám alatt la-• 
kó, valamint 
a Csónakos utcában lakó válasz-• 
tópolgárok is. 

(A területi határ módosítását a vá-
lasztókerületek arányosítása miatt kel-
lett végrehajtani.)


