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– Miért döntött úgy, hogy meg-
méretteti magát polgármester-
ként Százhalombattán? 

– Ebben a városban nõttem 
fel. Szüleim vegyészmérnök
ként kerültek Százhalombattára, 
én itt jártam általános iskolába, 
számos barátság köt a városhoz. 
Bár sportolói karrieremet is itt 
kezdtem, a kajak miatt egy ideig 
elhagytam Százhalombattát. 
Aktív sportolói pályafutáso
mat követõen rövid ideig kül
földön éltem és dolgoztam, 
de ott is gyakran gondoltam 
Magyarországra, és akkor is 
leginkább Százhalombatta járt 
az eszemben. Ekkor tudatosult 
bennem, hogy haza kell köl
töznöm. Két évvel ezelõtt, sok 
tapasztalattal és világlátással 
tértem vissza a városba. Magam 
mögött tudhatom a kormány
zó párt támogatását, az itt élõ 
és dolgozó emberek bizalmát 
és szeretetét, amely garancia a 
pozitív változásra. 

– Milyen terveket valósítana 
meg polgármesterként? 

– Átláthatóbb, tisztább viszo
nyokat szeretnék teremteni. 
Olyan várost képzelek el, ahol 
a fiatalok, és az idõsek egya
ránt jól érzik magukat, hiszen 
minden adott számukra, amely 
a teljes élethez szükséges. A 
jövõben a gazdaság élénkítését 
és a munkahelyteremtést tar
tom a legfontosabb feladatnak. 
Közösségfejlesztés szempontjá
ból pedig szeretném, ha szoro
sabb együttmûködés jönne létre 
a generációk között. 

– Milyen beruházásokra van 
szükség a településen? 

– Már most is számos fon
tos beruházás van folyamatban. 
Elsõsorban ezeket szeretném 
felülvizsgálni, és olyan akció
tervek kidolgozását kezdemé
nyezném, amely az épülõ léte
sítmények még gazdaságosabb, 
hatékonyabb kiaknázását teszi 
lehetõvé. 

– Mi okozza a legnagyobb 
gondot Százhalombattán? 

– A fiatalok elköltöznek a 
városból, mert nem találják 
meg itt a számításukat. Sajnos, 
a két nagyvállalat is egyre keve
sebb munkalehetõséget bizto
sít, amelyet valahogy pótolni 
kell. A kis és középvállalatokra 
számítunk ezen a téren. Már 
felvettük a kapcsolatot a helyi 
vállalkozókkal, és arról tár
gyalunk, hogy milyen módon 
lehetne még több munkahelyet 
teremteni. Megoldást nyújthat 
például a település ipari park
ja, amely újabb nagyvállalatok 
és beszállítóik betelepülésére 
adhat lehetõséget. Ötlet szint
jén még az is felmerült, hogy a 
felsõfokú oktatást is meg lehet
ne honosítani a városban. 

– Milyen egyéb lehetõségek 
vannak Százhalombattán? 

– Úgy gondolom, jelentõs 
lehetõségek vannak a turiz
mus és a sportélet fejlesztés
ében is. A Duna közelsége 
ebben nagy segítség. A város 

komoly sporthagyományokkal 
rendelkezik, és megvan a kellõ 
infrastruktúra ahhoz is, hogy 
ezeket a tradíciókat továbbfej
lesszük. Azt szoktam mindig 
mondani, hogy Budapest egy 
szerencsés hely, mert ilyen 
közel van Százhalombattához. 
Ezt a közelséget tovább lehetne 
fokozni például egy – a Duna 
mellett egészen a fõvárosig hala
dó –kerékpárút kiépítésével is. 

– Mi a hosszú távú célja pol-
gármesterként? 

– Sokan hallották már 
Százhalombatta nevét szerte az 
országban: van, aki a sportja, 
mások az itt mûködõ nagyvál
lalatok miatt ismerik a nevét. 
A célom az, hogy ne sokan, 
hanem Magyarországon min
denki tudja, hogy hol van a tér
képen Százhalombatta, és meg
ismerjék azt is, hogy milyen 
érdekességek, látványosságok, 
kulturális értékek miatt érde
mes ide ellátogatni. � GB

Hegedûs Róbert: Élhetõ várost szeretnék, ahonnan nem költöznek el

Kajakvilágbajnok lehet Batta polgármestere
SZÁZHALOMBATTA – Ha 
a választók bizalmat sza-
vaznak neki, igazi sport-
ember lehet a város pol-
gármestere az októberi 
önkormányzati választá-
sokat követõen. Hegedûs 
Róbert, a Fidesz jelöltje, 
ugyanis korábban profi 
kajakosként számos 
világbajnoki és orszá-
gos bajnoki címet nyert 
a városnak. Lapunk a 
sportolóból lett politi-
kussal beszélgetett. 

Hegedûs Róbert egy környezetvédelmi kajaktúrán az Északi-sarkig is eljutott

Rákérdeztünk

Szlávikné Hordós Andrea
könyvelõ:
– Még el sem kezdődött az 
iskola, de már több mint húsz
ezer forintnál tartunk az elő
zetesen kiadott tankönyvlista 
alapján. A tanszerek még hátra 
vannak, az egyebek meg majd 
csak az első szülői értekezlet 
után derülnek ki.

Szívós Balázs
mûszaki menedzser:
– Nem számoltam ki, de úgy 
tizenötezer körül járunk. A gye
rek most megy elsőbe, a füzetek 
és könyvek mellett különféle 
kellékekre – színes ceruzák, 
gyurma, festékek – is szükség 
lesz, az iskolatáskáról nem is 
beszélve.

Mennyit költött ön eddig
az iskolakezdésre?

Harangozó Melinda
kozmetikus:
– Egyelőre csak a legszüksé
gesebbeket vettük meg, a tel
jes bevásárlással megvárjuk az 
iskolakezdést. Nem szeretnénk 
fölöslegesen költeni, két gye
rek beiskolázása egy vagyonba 
kerül. Új cipő és tornafelszere
lés is kell.

Nyikos Tamás
testnevelõ tanár:
– A kisebbik fiam ötödikes, a 
nagyobbik hatodikos ugyan
abban az iskolában, vagyis 
egy tankönyvsorozatot meg
spórolunk. A nyelvkönyvek 
azonban eltérnek, egy komp
lett sorozat több mint nyolc
ezerbe került.


