
Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke

a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek
általános választását

2010. október 3-ra
vasárnapra tûzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.

Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.

Igazolást ajánlott levélben
2010. szeptember 28-ig,

személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16.00 óráig

lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
a választási irodához lehet fordulni.

Választási Iroda

Válasszunk!
Október 3-án reggel 6 órakor nyitnak ki kerületünk szavazóhe-
lyiségei, ahol este 7 óráig adhatják le voksaikat a szavazásra jo-
gosult állampolgárok. A választójogi és az önkormányzati tör-
vény több pontja is módosult: a legjelentôsebb változás, hogy
kisebb képviselô-testület irányítja majd kerületünket, ezért
csökkent a választókerületek és a szavazókörök száma is.

A Budai Polgár több mint másfél évtizedes hagyományának meg-
felelôen különszámban foglalja össze a választásokkal kapcsola-
tos tudnivalókat, illetve megismerhetik belôle azokat a jelölteket,
akik a helyi politika alakításában kívánnak részt venni.

Három polgármesterjelölt — dr. Láng Zsolt a Fidesz—KDNP, Ko-
vács Márton az LMP és dr. Molnár Zsolt az MSZP színeiben —, va-
lamint öt jelölôszervezet: a Fidesz—KDNP, a Jobbik, az LMP, az
MSZP és a SZET 61 jelöltje mutatkozik be lapunk hasábjain.

A Budai Polgár választási különszámát úgy állítottuk össze,
hogy a szavazást érintô változások mindenki számára egyértel-

mûek legyenek. A II. kerületet az új jogszabályok értelmében
14 választókerületre osztották fel (korábban 17-bôl állt). En-
nek következtében kevesebb szavazókörben — 80 helyett 73-
ban — járulhatunk az urnákhoz. Mielôtt szavazni indulunk te-
hát október 3-án vasárnap, ne csak okmányaink érvényességét
ellenôrizzük, hanem azt is nézzük meg, hogy melyik szavazóhe-
lyiségben adhatjuk le voksunkat. Minden szavazásra jogosult
kerületi állampolgár postai úton kapta meg az úgynevezett vá-
lasztási értesítôjét, amelyen rajta van, melyik választókerület-
hez tartozik, illetve szavazókörének pontos címe. A most meg-
jelenô különszámban részletes térképpel, a szavazókörök címé-
vel és telefonszámával segítjük az eligazodásban a kerületi vá-
lasztókat.

A II. kerület polgárai az elmúlt húsz évben szinte minden alka-
lommal bizonyították a közügyek iránti elkötelezettségüket, hi-
szen a jogosultak jelentôs többsége leadta szavazatát. Bízunk ben-
ne, hogy október 3-án sem lesz ez másként.

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJÁNAK KÜLÖNSZÁMA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRA
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Kire, mire szavazunk?
A választópolgárok kerületünkben is négy szavazólapot kapnak.

1 Az elsô szavazólapon megválaszthatják a kerület polgármesterét. A
szavazólapon az ábécésorrendben felsorolt jelöltek közül egyetlen

jelöltre adhatják le szavazatukat. A kerületben hárman mérkôznek a pol-
gármesteri címért, bemutatkozó írásukat a 4–6. oldalon olvashatják:
� Kovács Márton az LMP jelöltjeként
� Dr. Láng Zsolt a Fidesz—KDNP közös jelöltjeként
� Dr. Molnár Zsolt az MSZP jelöltjeként

2 A második szavazólapon megválaszthatják a kerület önkormány-
zatának képviselô-testületét: a választókerület szintén abácésor-

rendben felsorolt jelöltjei közül egyre adhatják le szavazatukat. A má-
sodik kerület 14 választókerületében összesen 61 képviselôjelölt ver-
seng a választók szavazataiért. A bemutatkozó írások a 8. oldalon kez-
dôdnek.

3 A harmadik szavazólapon Budapest polgáraiként a négy, szintén
ábécérendben sorakozó fôpolgármester-jelöltrôl is dönthetünk:
� Horváth Csaba, az MSZP jelöltje
� Jávor Benedek, az LMP jelöltje
� Dr. Staudt Gábor, a Jobbik jelöltje
� Tarlós István, a Fidesz—KDNP jelöltje

4 A negyedik szavazólapon a Fôvárosi Közgyûlés összetételérôl a
pártok listájára szavazva nyilváníthatunk véleményt. Listát a kö-

vetkezô négy párt, illetve pártszövetség állított a fôvárosban (sorrend-
jükrôl a Fôvárosi Választási Bizottság sorsolással döntött):
� Lehet Más a Politika
� Fidesz–Magyar Polgári Szövetség—Kereszténydemokrata Néppárt
� Jobbik Magyarországért Mozgalom
� Magyar Szocialista Párt

A kerületben induló pártok listái

A II. kerületben 14 egyéni választókerület van. Ezekbôl kerül az új
testületbe 1–1 fô, valamint a megválasztott polgármester; ez össze-
sen 15 fô, a képviselô-testület azonban 21 fôs lesz. Ennek oka az,
hogy a képviselôi helyek egy részét a pártok által összeállított, úgy-
nevezett kompenzációs listák között osztják el. Ez úgy történik,
hogy a választókerületekben vesztes jelöltek szavazatait összesítik
az ôket állító párt listájára. Az egyes pártok az így összegyûjtött sza-
vazatok megoszlásának arányában kapnak képviselôi helyeket.

A kompenzációs listák

Fidesz-KDNP: 1. Dr. Láng Zsolt, 2. Dankó Virág, 3. Ernyey László,
4. Schanda Tamás, 5. Lánszki Regô, 6. Dömök Lászlóné, 7. Riczkó And-
rea, 8. Gárdos Pál, 9. Kaposi Péter, 10. Legény Béla, 11. Dr. Gór Csaba,
12. Némethy Béla, 13. Skublicsné Manninger Alexandra, 14. Dr. Csabai
Péter, 15. Bándy Péter, 16. Tölgyes Norbert Botond, 17. Fekete László Ist-
ván, 18. Kerényi Csaba.

Jobbik: 1. Schön Péter, 2. Komáromi Ferenc, 3. Biró Barna, 4. Szekeres
Lajos, 5. Rideg Sándor, 6. Megyeri Zsolt, 7. Mészárovits Antal, 8. Pszot-
ka Ede, 9. Bodor Zoltán, 10. Péczka Bernadett, 11. Kovács Karolina,
12. Vajda Béla.

LMP: 1. Kovács Márton, 2. Hanzély Ákos Péter, 3. Melegh Marianna, 4.
Perjés Gábor, 5. Fabók Márton, 6. Pulay Glória.

MSZP: 1. Dr. Molnár Zsolt, 2. Ôrsi Gergely, 3. Dr. Varga Elôd Bendegúz,
4. Takács Beáta, 5. Rataj János, 6. Kunhalmi Ágnes, 7. Löffler Gábor,
8. György Domonkos, 9. Aitner Marcell, 10. Besenyei György, 11. Dr. Ló-
ránd Gergely, 12. Dr. Horváth Márton András, 13. Nagy Julianna,
14. Szûcs Attila, 15. Andóczi-Balogh Mária.

Polgármesterjelöltek

Kovács Márton (LMP) · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
Dr. Láng Zsolt (Fidesz–KDNP) · · · · · · · · · · · · · · 5
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) · · · · · · · · · · · · · · · · 6

Egyéni képviselôjelöltek

� 1. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
Ernyey László (Fidesz–KDNP), György Domonkos (MSZP),
Illés Márton Gábor (LMP), Péczka Bernadett (Jobbik)

� 2. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
Kollár György (SZET), Kovács Karolina (Jobbik),
Ôrsi Gergely (MSZP), Schanda Tamás (Fidesz–KDNP),
Varga Péter (LMP)

� 3. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12
Aitner Marcell (MSZP), Bodor Zoltán (Jobbik),
Hanzély Ákos Péter (LMP), Kaposi Péter (Fidesz–KDNP)

� 4. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14
Karácsony Gergely Szilveszter (LMP),
Löffler Gábor (MSZP), Mészáros Péter (Jobbik),
Némethy Béla (Fidesz–KDNP)

� 5. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
Korodi Enikô (SZET), Kovács Márton (LMP),
Riczkó Andrea (Fidesz–KDNP), Szekeres Lajos (Jobbik),
Szûcs Attila (MSZP)

� 6. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18
Gárdos Pál (Fidesz–KDNP), Gönci Balázs Attila (LMP),
Koncz Imre (SZET), Dr. Varga Elôd Bendegúz (MSZP)

� 7. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Kálózi Attila Mihály (LMP), Lánszki Regô (Fidesz–KDNP),
Pszotka Ede (Jobbik), Rataj János (MSZP),
Dr. Zagyvai Péter (SZET)

� 8. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
Dömök Lászlóné (Fidesz–KDNP), Janovszki Zsolt (SZET),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Megyeri Zsolt (Jobbik),
Menyhárt Zsófia (LMP)

� 9. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24
Dr. Gór Csaba (Fidesz–KDNP), Dr. Lóránd Gergely (MSZP),
Perjés Gábor (LMP), Vági Antal (SZET), Vajda Béla (Jobbik)

� 10. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · 26
Dankó Virág (Fidesz–KDNP),
Dr. Horváth Márton András (MSZP),
Pulay Glória (LMP), Rideg Sándor (Jobbik)

� 11. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · 28
Andóczi-Balogh Mária (MSZP),
Legény Béla (Fidesz–KDNP),
Schön Péter (Jobbik), Thurzó Zsuzsanna (LMP)

� 12. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · 30
Balogh Andrea (LMP), Besenyei György (MSZP),
Dr. Csabai Péter (Fidesz–KDNP),
Komáromi Ferenc (Jobbik)

� 13. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · 32
Bándy Péter (Fidesz–KDNP), Bíró Barna (Jobbik),
Melegh Marianna (LMP), Nagy Julianna (MSZP)

� 14. választókerület · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
Besenyei Zsófia (MSZP), Fabók Márton (LMP),
Mészárovits Antal (Jobbik),
Skublicsné Manninger Alexandra (Fidesz–KDNP)

Kisebbségek

Kisebbségi önkormányzati jelöltek · · · · · · · · · · 36

Információk

Tudnivalók a választáshoz · · · · · · · · · · · · · · · 2
Szavazókörök · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7
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A Helyi Választási Iroda választási információs szolgálata
� Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-

5606.
� A névjegyzékkel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolások ki-

adásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékozta-
tás telefonon: 346-5617, 346-5620, 346-5616.

� Személyes ügyintézés: Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit
krt. 47–49.).

� Ügyfélfogadás: hétfô: 8–12.15, 13–18, kedd: 8–12.15, 13–16,
szerda: 8–12.15, 13–16.30, csütörtök: 8–12.15, 13–16, péntek:
8–15 óráig. Ebédidô pénteken nincs.

Helyi Választási Iroda vezetôje
� Dr. Szalai Tibor jegyzô

Elérhetôség: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., telefon: 346-
5428, fax: 346-5409, e-mail: szalai.tibor@masodikkerulet.hu

Helyi Választási Iroda vezetôhelyettese
� Dr. Kolláth Adél

Elérhetôség: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., telefon: 346-
5561, fax: 346-5409; e-mail: kollath.adel@masodikkerulet.hu

Helyi Választási Bizottság tagjai
� Földváryné Dr. Orosz Julianna elnök
� Raduj Klára elnökhelyettes
� Dr. Mészáros Erzsébet tag
� Marosi Ilona delegált tag (MSZP)
� Dr. Pethô Annamária delegált tag (Fidesz—KDNP)
� Zeisler Ágnes Barbara delegált tag (LMP)
� Jelencsik József delegált tag (Jobbik)

A Helyi Választási Bizottság a lerövidített határidôk miatt üléseit
szükség szerint tartja.

Helyi Választási Bizottság titkára
� Dr. Szigeti Szilvia

Elérhetôség: 1024 Bp., Mechwart liget 1., telefon: 346-5408, e-
mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu

A választások napján folyamatos információk
a részvételi arányról

a www.masodikkerulet.hu internetoldalon

A helyi választási iroda tájékoztatója
MEGVÁLTOZOTT SZAVAZÓKÖRÖK: A korábbi választásokhoz ké-
pest jelentôsen módosult a szavazás menetét szabályozó választójogi
és az önkormányzati törvény. Legfontosabb változás, hogy az október
3-án megválasztott új testület létszáma harmadával csökken: az eddi-
gi 29 helyett 20 képviselôt juttathatunk szavazatainkkal az önkormány-
zatba. A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásá-
ról szóló törvény alapján a korábbi egyéni választókerületeket át kel-
lett alakítani, mert a jogszabály alapján százezer lakosig 14 választóke-
rület alakítható ki a korábbi 17 helyett. Az eddigi körzethatárok majd-
nem mindegyike módosult, és a 80 helyett csupán 73 szavazókörben
várják a kerületi választópolgárokat.

A II. kerületben voksolók közül ezért többen nem az eddig megszo-
kott szavazókörben adhatják le szavazataikat. Még otthon érdemes
alaposan átolvasni a Helyi Választási Iroda által kiküldött választási ér-
tesítôt, amely tartalmazza a választókerületük számát és a szavazóhe-
lyiség pontos címét. Amennyiben valaki nem találja az értesítôt, akkor
az önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu) talál további in-
formációt, vagy a Helyi Választási Iroda ad felvilágosítást, hogy melyik
szavazókörbe kell menni (telefon: 346-5473, hétfôtôl csütörtökig 8–
16, pénteken pedig 8–13 óráig). A szavazókörök pontos címe és elér-
hetôsége a 7. oldalon található.

IGAZOLÁS MÁS TELEPÜLÉSEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ: Az új tör-
vényi elôírás szerint a választópolgár a lakóhelyén vagy igazolással —
a választás kitûzését megelôzô 30. napig létesített — bejelentett tar-
tózkodási helyén választhat. Annak a választópolgárnak, aki a szava-
zás napján lakcímétôl távol lesz, de Magyarország területén tartózko-
dik és szavazni szeretne, a Helyi Választási Iroda vezetôjéhez legké-
sôbb október 1-jén 16 óráig kell beadnia (ajánlott levélben szeptem-
ber 28-ig kell megérkeznie) az igazolási kérelmet. Akinek a részére iga-
zolást állítottak ki, már nem gondolhatja meg magát, és az igazoláson
szereplô településen és szavazókörben kell szavaznia. Ugyanakkor, ha
egy vidéken állandó lakcímmel rendelkezô választópolgár igazolást
kér, hogy bejelentett lakcímén, a II. kerületben kíván szavazni, akkor
ezt már csak itt teheti meg.

A TELEPÜLÉSSZINTÛ LAKHELLYEL RENDELKEZÔK (HAJLÉKTA-
LANOK) SZAVAZÁSA: Szavazás helye azok számára, akiknek a sze-
mélyi igazolványában vagy lakcímigazolványában lakcímként csak Bu-
dapest, II. kerület szerepel: 3. sz. szavazókör, Csik Ferenc Általános Is-
kola, Medve u. 5–7.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE: A mozgásában gátolt választópolgár a
választási irodától, 2010. október 1-jén 16 óráig írásban, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

KISEBBSÉGI KÉPVISELÔK VÁLASZTÁSA: Kisebbségi képviselôk vá-
lasztására kijelölt szavazókör címe: 800. sz. szavazókör, Hûvösvölgyi út
12/b, Budagyöngye Bölcsôde.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: A képviselô-testület által megvá-
lasztott szavazatszámláló bizottság független tagjainak és szükséges szá-
mú póttagjainak megbízatása a következô általános választásra létreho-
zott választási bizottság alakuló üléséig tart. A bizottsági tagoknak a pol-
gármester elôtt kell esküt tenniük, és a választási iroda oktatási segéd-
anyaggal segíti munkájukat. A szavazatszámláló bizottságokba a választó-
kerületben jelöltet, illetôleg listát állító szervezet tagokat delegálhat. A sza-
vazatszámláló bizottságok feladata a választás pártatlanságának, tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a választás törvényes rendjének hely-
reállítása, valamint az adott szavazókör választási eredményeinek megálla-
pítása. A bizottság testületként mûködik, döntéseit szótöbbséggel hozza
meg, minden tagot egy-egy szavazat illet meg. Szavazni igennel vagy nem-
mel lehet, a kisebbségi véleményt a szavazatszámláló bizottságoknak hatá-
rozatban rögzíteniük kell. A szavazatszámláló bizottság a határozatait alak-
szerû határozati formában hozza meg. A választott és delegált tagok jogai
és kötelezettségei azonosak. A bizottság hatóságnak minôsül, tagjai hiva-
talos személyek, feladataikat megbízólevél birtokában végzik.

JOGORVOSLATI LEHETÔSÉGEK: A választási jogszabályok megsértésé-
re való hivatkozással bárki nyújthat be kifogást a Helyi Választási Bizottsá-
gához (HVB). A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés tényszerû
megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának ne-
vét, lakcímét vagy egyéb postai értesítési címét, valamint telefon-, telefax-
számát vagy e-mail címét. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legké-
sôbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétôl számított 2 napon belül
megérkezzen a HVB-hez, amely a beérkezéstôl számított 2 napon belül
dönt. Nagyon fontos ezeknek a tartalmi és idôrendi elôírásoknak a megtar-
tása, mert ennek hiányában a HVB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifo-
gást. Amennyiben a kifogás benyújtója nem ért egyet a HVB döntésével,
fellebbezést nyújthat be a Fôvárosi Választási Bizottsághoz oly módon,
hogy az legkésôbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2
napon belül megérkezzen. A jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályok
megtalálhatók a választási eljárásról szóló 1997. C. törvény X. fejezetében.
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Huszonkilencéves vagyok, házas. Az Eszterházy Károly fôiskolán
nemzetközi tanulmányok szakon, esélyegyenlôség szakirányon
végeztem. A kerületben élek és itt is nôttem fel, ha idôm engedi,
a budai hegyekbe járok túrázni, sportolni. Nap mint nap biciklivel
járok a kerületben, ismerem az utcáit és látom problémáit is.

Szolgáltató önkormányzatunk

A polgármester szolgálja, és nem uralja a kerületet, hasonlóan,
miképp a házmester sem maga a háziúr. A kerület „megrendelôi”
mi vagyunk, az önkormányzat értünk mûködik, a mi pénzünkbôl,
de hogy miként teszi ezt, az rajtunk áll — és nem csak négyéven-
te a választások alkalmával!

Ahhoz, hogy a kerület lakóiként mi formálhassuk a környezetün-
ket, értelmes és érdemi fórumokat kell teremteni, ahol lehetôsé-
günk nyílik a küszöbön álló kérdések megvitatására, valamint
ahol az érintettek bevonásával születhetnek meg a döntések.

A részvétel megfelelô mûködtetéséhez azonban szükséges,
hogy a kerület ügyeivel kapcsolatos információk a megfelelô idô-
ben, helyen és tartalommal rendelkezésünkre álljanak. Azaz átlát-
hatóvá és ezáltal mindenki számára ellenôrizhetôvé kell tenni az
önkormányzat, illetve az önkormányzati szervek és cégek gazdál-
kodását és a közpénzek felhasználását.

A valódi és teljes körû nyilvánosság
csökkenti a korrupció lehetôségét

Az önkormányzatnak — a helyi döntések meghozatalán és betar-
tatásán túl — szolgáltatóvá kell válnia. A kulturális, oktatási és
egészségügyi intézmények elérhetôségét javítani kell, hogy azok
számunkra egyaránt könnyen és várakozás nélkül rendelkezésre
álljanak.

A kerületi szolgáltatások és információk könnyû és egyszerû el-
érése érdekében egy központi telefonos és internetes ügyfélszol-
gálatot kívánunk létrehozni — gondolva mind az idôsebb, mind a
fiatalabb korosztály szokásaira. A kerületi ügyfélszolgálaton ke-
resztül a kerületünk lakói például idôpontot egyeztethetnek az
egészségügyi ellátáshoz, a fôépítészhez vagy a polgármesterhez,
de akár információhoz is juthatunk bármilyen önkormányzati
üggyel kapcsolatban. Egy ilyen központi ügyfélszolgálat sokkal
költséghatékonyabb módon üzemeltethetô, mint a sok intézmé-

nyi külön-külön, továbbá gyorsabb és egyszerûbb ügyintézést biz-
tosít azáltal, hogy mindent egy helyen tesz elérhetôvé.

Nyitottabb iskolákat

A környezettudatos, szociálisan érzékeny, önmagáért és szûkebb-
tágabb környezetéért felelôsséget vállaló polgár minden közös-
ség feltétele és záloga. A család hatása mellett a legfôbb befolyá-
soló tényezô az oktatás. Gyermekeink „fôállásban” több mint egy
évtizedet töltenek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen ered-
ménnyel.

Az iskoláknak nyitottabbá kell válniuk. Az iskola nem hivatal, ha-
nem szolgáltató intézmény, ahol a szülô és a diák nem alárendelt
alattvaló, hanem partner.

Lehetôvé kell tenni az általános és középiskolákban a gazdaság
legalapvetôbb ismereteinek elsajátítását, és ehhez meg kell te-
remteni a forrásokat.

A gyermekeink idejéért egyre nagyobb a versenyfutás, ezért ha
azt akarjuk, hogy értelmes, hasznos tevékenységgel, értô és fele-
lôs felnôtt irányításával töltsék szabadidejüket, akkor ennek feltéte-
leit még a romló gazdasági helyzet ellenére is meg kell teremteni.

Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezettudatos életmód elsajá-
títására és a szociális kompetenciák fejlesztésére, amelyeket leg-
hatékonyabb módon az iskola falai közül kilépve lehet megterem-
teni. A tanuló korosztály számára egy közeli park „örökbefogadá-
sa” és rendszeres tisztán tartása, vagy egy helyi közösség patro-
nálása többet jelenthet a felelôs magatartás elsajátításáért, mint
bármely jól megtartott elôadás.

Családi napközi otthonok

A bölcsôdei és óvodai férôhelyek bôvítésére továbbra is égetôen
szükségünk van. Ennek egyik legtakarékosabb formája lehet a
családi napközi otthonok létrejöttének támogatása, ahol a gondo-
zó „anya” teljes felelôsséggel ellátja a gyerekeket, miközben mind
ô, mind a szülôk képesek visszailleszkedni a munkaerôpiacba.

Környezettudatos polgárok
környezettudatos önkormányzata

Mienk a város egyik legzöldebb kerülete, amelyet alapvetô érték-
nek tartunk. A belsô részeken szükség van a kisebb parkok, játszó-
terek, közterek állandó gondozására, fejlesztésére. A külsô része-
ket az önkormányzatnak az övezeti elôírásokon keresztül, vala-
mint a szép számmal található erdôk, parkok természetközeli keze-
lésével lehet élhetôbbé tenni. Legyen a most már szennyvízcsa-
tornára hasonlító Ördög-árok újra a kerületet összekötô patak!

A környezettudatos életmódhoz kapcsolódik a szelektív hulla-
dékgyûjtés is, amelynek sikeréhez a hulladékszigetek helyett a tár-
sasházi gyûjtôk és a háztartási szelektív hulladékgyûjtés támogatá-
sára van szükség, természetesen megfelelô szállítással egybe-
kötve.

Nem csupán a reggeli dugó, hanem a levegôminôség szem-
pontjából is nagy probléma az agglomerációból érkezô átmenô-
forgalom. Ebben a tágas és ingyenes P+R parkolók és a közössé-
gi közlekedésnek a környezô kerületekkel és az agglomerációs te-
lepülésekkel összehangolt integrált fejlesztése jelenthet alter-
natívát.

KOVÁCS MÁRTON POLGÁRMESTERJELÖLT
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Szavazókörök adatai
Választó-
kerület sz.

Szavazókör
száma Szavazókör címe, megnevezése Telefonszáma

1.

1. Bem J. tér 2.
Gondozási Központ 212-5019

2. Medve u. 5–7.
Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720

3.* Medve u. 5–7.
Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720

4. Medve u. 5–7.
Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720

5. Varsányi I. u. 32.
Bölcsôde 201-4083

2.

6. Marczibányi tér 5/a, Mûvelôdési Központ 212-2820
7. Marczibányi tér 5/a, Mûvelôdési Központ 212-2820

8. Marczibányi tér 1.
Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn.

212-5680,
212-4185

9. Marczibányi tér 1.
Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn.

212-5680,
212-4185

10. Fillér u. 29.
Százszorszép Óvoda 315-0669

11. Marczibányi tér 1.
Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn.

212-5680,
212-4185

3.

12. Kapás u. 55.
Berczik Sára Budai Táncklub 201-7992

13. Ady E. u. 3.
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium 212-4420

14. Keleti K. u. 37.
II. Rákóczi F. Gimnázium 316-3663

15. Keleti K. u. 37.
II. Rákóczi F. Gimnázium 316-3663

16. Ady E. u. 3.
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium 212-4420

4.

17. Áldás u. 1.
Általános Iskola 212-4258

18. Áldás u. 1.
Általános Iskola 212-4258

19. Áldás u. 1.
Általános Iskola 212-4258

20. Törökvész út 18.
Kézmûves Óvoda 326-5356

21. Törökvész út 18.
Kézmûves Óvoda 326-5356

5.

22. Lajos u. 1–5.
Than Károly Gimnázium 335-2293

23. Lajos u. 1–5.
Than Károly Gimnázium 335-2293

24. Lajos u. 1–5.
Than Károly Gimnázium 335-2293

25. Ürömi u. 64.
Újlaki Általános Iskola 335-0720

26. Ürömi u. 64.
Újlaki Általános Iskola 335-0720

6.

27. Ürömi u. 64.
Újlaki Általános Iskola 335-0720

28. Törökvész út 67.
Általános Iskola 325-6580

29. Pitypang u. 17.
Általános Iskola 325-8827

30. Törökvész út 67.
Általános Iskola 325-6580

31. Pitypang u. 17.
Általános Iskola 325-8827

7.

32. Felvinci út 6–8.
Káldor Miklós Kollégium 212-5403

33. Fillér u. 70–76.
Általános Iskola

326-6616,
326-6617

34. Fillér u. 70–76.
Általános Iskola

326-6616,
326-6617

35. Érmelléki út 12.
Óvoda 212-5525

36. Pasaréti út 41.
Bölcsôde 355-7419

37. Pasaréti út 41.
Bölcsôde 355-7419

8.

38. Fillér u. 70–76.
Általános Iskola

326-6616,
326-6617

39. Törökvész út 48.
Móricz Zsigmond Gimnázium 394-4965

40. Törökvész út 48.
Móricz Zsigmond Gimnázium 394-4965

41. Fenyves u. 1.
Általános Iskola 394-3924

42. Fenyves u. 1.
Általános Iskola 394-3924

Választó-
kerület sz.

Szavazókör
száma Szavazókör címe, megnevezése Telefonszáma

9.

43. Pasaréti út 191–193.
Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887

44. Pasaréti út 191–193.
Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887

45. Pasaréti út 191–193.
Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887

46. Budenz J. út 20–22.
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394—3177

47. Budenz J. út 20–22.
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394—3177

48. Budenz J. út 20–22.
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394—3177

10.

49. Pasaréti út 191–193.
Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887

50. Pitypang u. 17., Általános Iskola 325-8827
51. Pitypang u. 17., Óvoda 325-7830
52. Pitypang u. 17., Óvoda 325-7830

53. Hûvösvölgyi út 133.,
Gesztenyéskert Óvoda

200-6614,
394-2979

11.

54. Hûvösvölgyi út 12/b, Budagyöngye Bölcsôde 376-6016
55. Hûvösvölgyi út 12/b, Budagyöngye Bölcsôde 376-6016

56. Budenz J. út 20–22.
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394-3177

57. Budakeszi út 51., Magyar Filmlabor Kft. 391-0500

58. Hûvösvölgyi út 133.
Gesztenyéskert Óvoda

200-6614,
394-2979

12.

59. Máriaremetei út 71.
Remetekertvárosi Általános Iskola

275-8675,
397-4402

60. Kossuth L. u. 17.
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468

61. Kossuth L. u. 17.
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468

62. Máriaremetei út 71.
Remetekertvárosi Általános Iskola

275-8675,
397-4402

63. Kútföldi út 1., Közösségi Helyiség 06 30 560-3904

13.

64. Kossuth L. u. 17.
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468

65. Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 397-4569

66. Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 397-4569

67. Máriaremetei út 185., Óvoda 376-5034
68. Máriaremetei út 185., Óvoda 376-5034

14.

69. József A. útja 68., Vendéglô 274-6533
70. Hímes u. 3., Cserkészház 06 30 560-3933

71. Templom u. 2–10.
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872

72. Templom u. 2–10.
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872

73. Templom u. 2–10.
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872

Kisebbségi
választási

szavazókör
800. Hûvösvölgyi út 12/b, Budagyöngye Bölcsôde 376-6016

* Hajléktalanok szavazási lehetôsége (akiknek a személyi igazolványában,
vagy lakcímigazolványában lakcímként csak Budapest, II. kerület szerepel)

Ahol már nem szavazhatunk
A felsorolt helyiségekben október 3-án nem lesznek szavazókö-
rök. Kérjük, fokozott figyelemmel olvassák el a polgármesteri
hivatalból küldött választási értesítôket, hogy hol adhatják le
szavazataikat, vagy érdeklôdjenek a Helyi Választási Iroda 346-
5473-as telefonszámán hétfôtôl csütörtökig 8–16 óráig, pénte-
ken 8–13 óráig. További információkat a www.masodikkeru-
let.hu honlapon is kaphatnak.
� Bakfark Bálint utca 1–3., Kollégium
� Orsó utca 55., ÉNO
� Margit utca 2., a Polgármesteri Hivatal helyisége
� Bolyai utca 15., Óvoda
� Lorántffy Zsuzsanna út 3., Baár—Madas Ref. Gimnázium
� Pasaréti út 11., Vasas SC
� Virág árok 8., Óvoda
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1. választókerület VÍZIVÁROS

Ernyey László
A rendszerváltozás óta vagyok a Víziváros egyik önkormányzati képviselôje, ahová gyermek- és
felnôttkorom számos kedves emléke köt. Egy vendéglátással foglalkozó társaság ügyvezetôje
és tulajdonosa vagyok. Három iskolás gyermeket nevelek.

A Fidesz II. kerületi szervezetének alapító tagjaként 1988 óta veszek részt a helyi közéletben.
A Fidesz kerületi alelnökeként végzett munkámon kívül tagja vagyok a Kereszténydemokrata
Néppárt helyi szervezetének, a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálatnak és a Dombok Budai
Polgári Egyesületnek.

1990 óta önkormányzati képviselôként is dolgozom a kerület fejlôdéséért. A Gazdasági és Tu-
lajdonosi Bizottság tagjaként mindent megteszek a költségvetés forrásainak elôteremtéséért,
egyházügyi tanácsnokként pedig segítem a kerületi egyházak mûködését. Mint a Fidesz helyi
frakciójának vezetôje az elmúlt négy évben is fontosnak tartottam a józan, szakmai szemponto-
kon alapuló párbeszédet az önkormányzati képviselôcsoportok között.

Szeretném, ha kerületünk az elkövetkezô években is kiegyensúlyozottan és békésen mû-
ködne.

Ezen munkálkodom, és ehhez kérem további megtisztelô bizalmukat, támogatásukat!

Az 1. egyéni választókerület szavazókörei

1. Bem J. tér 2. Gondozási Központ 212-5019
2. Medve u. 5–7. Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720
3. Medve u. 5–7. Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720

Hajléktalanok szavazási lehetôsége (akiknek a személyi igazolványában vagy lakcímigazolványában
lakcímként csak Budapest, II. kerület szerepel)

4. Medve u. 5–7. Csik F. Általános Iskola és Gimnázium 225-1720
5. Varsányi I. u. 32. Bölcsôde 201-4083
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Illés Márton Gábor
Budapesten születtem 1981-ben, és azóta is itt élek a II. kerületben. Gazdasági informatikus-
ként diplomáztam a Corvinus Egyetemen, és azóta is ezen a területen dolgozom.

Nem vagyok környezetvédelmi szakértô, és sokéves államigazgatási tapasztalatom sincs e
téren, de fontosnak tartom, hogy az önkormányzat valamennyiünkért, így értem is mûköd-
jék, és átlátható és ellenôrizhetô módon használja fel az adónkat-adómat.

Különösen fontosnak tartom, hogy a bennünket-engem is érintô kérdésekben legalább
meghallgassa véleményünket-véleményemet.

Az önkormányzatnak — a helyi döntések meghozatalán és betartatásán túl — igazi szol-
gáltatóvá kell válnia.

A kulturális, oktatási és egészségügyi intézmények elérhetôségét is javítani kell, hogy azok
mindenki számára egyaránt könnyen és várakozás nélkül rendelkezésre álljanak. Ehhez egy köz-
ponti telefonos és internetes ügyfélszolgálatot szeretnék létrehozni. Egy ilyen központi ügyfél-
szolgálat sokkal költséghatékonyabb módon üzemeltethetô, mint a sok-sok egyedi intézmény,
továbbá gyorsabb és egyszerûbb ügyintézést biztosít azáltal, hogy mindent egy helyen tesz elér-
hetôvé.

Péczka Bernadett
25 éves vagyok, a bajai Eötvös József fôiskolán végeztem mint mûvelôdésszervezô. Fontosnak
tartom, hogy kerületünkben több kulturális és hagyományôzô rendezvény kerüljön megrende-
zésre. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

György Domonkos
Budapesten születtem 1983-ban, a középiskola befejezését követôen gazdasági agrármérnök
diplomámat 2007-ben szereztem. 2006 óta dolgozom az Önkormányzat Pénzügyi és Va-
gyonnyilatkozatokat Ellenôrzô Bizottságának tagjaként.

A Széna tér és Bem rakpart által határolt terület Buda központi területe, így mindannyiunk-
nak fontos, hogy megôrizzük tisztaságát, állapotát.

Kiemelten fontos célom, hogy újabb lépéseket tudjunk tenni a belsô utcák forgalomcsillapí-
tásáért, hogy a város természetes zaját minél inkább kirekesszük otthonainkból. Emellett ki-
emelt célom, hogy segítsem a belvárosi otthonok fûtéskorszerûsítési és állagmegóvási munkála-
tait és erre vonatkozó pályázatait, hogy szép és olcsóbban fenntartható otthonokban élhes-
sünk. Ennek érdekében ösztönözni fogom a modern felújítási technológiák kiemelt önkormány-
zati támogatását. Emellett szeretném elérni, hogy útjainkon biztonságosabb legyen a gyalogos-
átkelés, vagyis a jelzôlámpák hibátlanul és folyamatosan mûködjenek, a nap 24 órájában, na-
gyobb odafigyeléssel a gyalogosok igényeire.

Tegyünk többet a Vízivárosért, hogy környezetünk élhetôbb és tisztább legyen! Kérem, keres-
sen bizalommal, ha Ön is támogatja kerületünk fejlôdését, nyugalmának megôrzését!

Közvetlen telefonszámom: +36 20 466-5540

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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2. választókerület ORSZÁGÚT | RÉZMÁL

Kollár György 57 éves gépészmérnök

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig ez a
hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már sikerrel kipró-
bált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képviselôjelöltjei ugyan-
ezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk élni, mint a bécsiek,
akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket! Tanul-
juk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan egyezség,
amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz. Örül annak, amit
sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együttmûköd-
ni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a politikában. Egy jó várospolitikus mindenkit élni és
érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista vagy másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbségeknek tett gesztus, hanem
a többség jól felfogott érdeke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyeztetés csak a jól átlátható ügyekben sikerülhet.
Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak érezni. Mindez hozzá-
állás kérdése. Mi, a SZET képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!

A 2. egyéni választókerület szavazókörei

6. Marczibányi tér 5/a Mûvelôdési Központ 212-2820
7. Marczibányi tér 5/a Mûvelôdési Központ 212-2820
8. Marczibányi tér 1. Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn. 212-5680, 212-4185
9. Marczibányi tér 1. Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn. 212-5680, 212-4185
10. Fillér u. 29. Százszorszép Óvoda 315-0669
11. Marczibányi tér 1. Kodály Z. Ének-zenei Általános Iskola és Gimn. 212-5680, 212-4185

Kovács Karolina
Kárpátalján születtem, 1996 óta élek Budapesten. Óvónôként fontosnak tartom kerületünkben
az oktatást és a keresztény erkölcsön alapuló nevelést, valamint a magyar hagyományok ápolá-
sát és továbbadását. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.
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Ôrsi Gergely
Életem minden szakasza Budához kötôdik. Az érettségi után a BKÁE Gazdálkodástudományi Ka-
rán kezdtem meg tanulmányaimat, majd egy év elteltével kibôvítettem a szociológia szak felvéte-
lével. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselô a kerület lakóinak bizalmából.

Együtt, mûködve
A civil összefogás elkötelezett híve vagyok, magam is több civil szervezetben tevékenykedem,

és számos civil szervezetet támogatok. A Klubnext ifjúsági mozgalommal immár hatodik éve küz-
dünk a parlagfû ellen, ennek eredményeként kerületünkben is érezhetôen csökkent a parlagfû-
szennyezettség.A karitatív könyvgyûjtô akciónk eredményeképpen létrejött erdélyi magyar nyel-
vû könyvtár a mai napig mûködik.

Az ingyenes számítógépes, illetve angol nyelvtanfolyamon számos kerületi lakótársunk bôvítet-
te ismereteit. Ötletgazdája és szervezôje vagyok az évrôl évre egyre sikeresebb „Veszélyes hulla-
dékért virágpalántát”-akciónknak.

Zöld, környezetvédô énem a képviselôi munkámban is jelen van: javaslatomra került a költség-
vetésbe az iskolai szelektív hulladékgyûjtés koncepciója, és továbbra is szorgalmazom egy kerüle-
ti veszélyeshulladék-gyûjtô udvar megvalósítását.

Hiszem, hogy sokszínû kerületünk a dinamikus fejlôdéshez sokszínû képviseletet igényel!

Schanda Tamás
1992 óta élek a II. kerületben. Általános iskolai tanulmányaimat a Máriaremete—Hidegkúti Öku-
menikus Általános Iskolában, középiskolait pedig a Budapesti Piarista Gimnáziumban végeztem.

Érettségi után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hallgattam nemzetközi tanulmányokat,
amelybôl 2009-ben abszolváltam. Ezt követôen politológus végzettséget is szereztem, jelenleg
pedig jogi tanulmányokat folytatok.

Az elmúlt években két kerületi iskolában dolgoztam, tanítottam, illetve a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen voltam pályázati koordinátor. Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelônél dolgo-
zom. Több kerületi és országos ifjúsági szervezet munkájában is részt vettem, illetve veszek.

2006-ban a II. kerületi képviselô-testület a Fidesz—KDNP frakció javaslatára a Közoktatási, Köz-
mûvelôdési, Sport és Informatikai Bizottság külsô tagjának választott. Részese lehettem annak a
munkának, amellyel a kerület igyekezett — a kormányzati oktatáspolitika folyamatos kudarca ellenére — fenntartani és növel-
ni a kerületi intézmények színvonalát. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években részt vehettem stratégiai döntések elôkészí-
tésében, véleményezésében, a kerületi fiatalokat érintô rendeletek formálásában.

A Kereszténydemokrata Néppárt tagja vagyok. Hiszek a kisebb és nagyobb közösségek megtartó erejében, a közös munka
örömében. A kerület sorsa közös ügyünk, amit a lakóhelyükért tenni akaróknak, a helyi közösségeknek kell formálniuk. Egy
képviselônek ez a feladata: meglátni a problémákat, meghallgatni az itt élôket, és a kerületi közösség érdekeit szolgálni. Eh-
hez kérem a támogatásukat az ôszi választásokon!

Varga Péter
38 éves tanár vagyok. Születésem óta a második kerületben lakom (bár ez jórészt nem az én érde-
mem). Nôs vagyok, három fiúgyermek apja. A Fenyvesbe jártam általános iskolába, a Móriczba
gimibe, majd elvégeztem az ELTE TTK-n a matematika-fizika tanár szakot és mellette párhuzamo-
san a Közgázon közgazdászként diplomáztam. 1996 óta tanítok gimnáziumban egy év kihagyás-
sal, ekkor biztosítási matematikus voltam egy biztosítótársaságnál, de visszavágytam a tanári pá-
lyára.

Az oktatással kapcsolatos elképzeléseim:
A kerület iskoláiban meg kell teremtenünk a lehetôséget a gazdasági alapismeretek oktatásá-

ra, s a környezettudatos életmód elsajátítását is a gyermekkorban kell kezdeni.
Ugyanígy az iskola falai közül kimozdulva fejleszthetôk a szociális kompetenciák is: egy-egy

osztály, csoport személyes kapcsolata egy másik intézmény rászoruló csoportjával alkalmas lehet
az elfogadó, felelôs, segítô attitûd kialakulására. Mindehhez olyan kerületi Közösségi-Közéleti-Te-
vékenységbank létrehozása szükséges, melynek segítségével kész programokat, valamint mini-
projekteket lehetne központi eszközökkel megvalósítani.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élelmi-
szert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz
évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!
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3. választókerület RÓZSADOMB

Aitner Marcell
1948-ban születtem Budapesten, az I. és a II. kerület határán. Már az iskolai idôszakokban is
megvolt a kötôdésem a baloldali közösséghez, ahol egymástól nagyon sok esetben kaptunk út-
mutatást a helyes emberi tartás, a becsületes normák kialakításához. Tanulmányaimat elôször
gimnáziumban, majd az Ybl Miklós Építôipari Fôiskolán végeztem. Magasépítô mérnökként az
építôipari kivitelezésben találtam meg hivatásomat.

Életem meghatározó mottója lett a folyamatos építkezés. Jelenleg is egy építôipari kivitelezés-
sel foglalkozó cégnél dolgozom mûszaki vezetôként. A tanulás és munka közben megalapított
saját családomtól nagyon sok támogatást kaptam és kapok mind a mai napig.

Az MSZP II. kerületi szervezetébe 1997-ben léptem be. Politikai hitvallásom a kisemberrel, az
idôsekkel, az elesettekkel való szolidaritás vállalása. Nem tudom elfogadni a társadalmi igazság-
talanságot, vallom, hogy mindenkinek joga és kötelessége a munkavégzés, a lakhatás és az em-
beri megélhetés.

Képviselôként legfontosabb célom az, hogy a környékünk érdekeit érvényesíteni tudjam a ke-
rületi politika egészében.

A feladatok megoldása érdekében — párthoz való hovatartozástól függetlenül — szoros
együttmûködést fogok kialakítani képviselôtársaimmal a kerületi életminôség további javítá-
sáért.

A 3. egyéni választókerület szavazókörei

12. Kapás u. 55. Berczik Sára Budai Táncklub 201-7992
13. Ady E. u. 3. Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium 212-4420
14. Keleti K. u. 37. II. Rákóczi F. Gimnázium 316-3663
15. Keleti K. u. 37. II. Rákóczi F. Gimnázium 316-3663
16. Ady E. u. 3. Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium 212-4420
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Hanzély Ákos Péter
Negyvenegy éves, két gyermeket nevelô közgazdász, vállalkozó vagyok. Korábban eredményes
sportkarriert futottam be az öttusában, majd cégvezetô és civil egyesületi vezetô lettem. Éle-
temben továbbra is meghatározó szerepet játszik a sport (vezetôje vagyok a Csepeli Öttusa
Egyesületnek), de ez kiegészült a városért tevékenykedô civil mozgalmár identitásával.

Az általam szervezett Lát-Kép Egyesület harcolta ki, hogy a város vezetése tegyen a várost el-
csúfító falfirkák ellen, ugyanakkor ez az egyesület volt az is, amely pályázatokat írt ki és felülete-
ket szerzett a mûvészi graffitik számára.

Igazságérzetem a Centrum Parkoló mutyi cég mûködését sem hagyhatta annyiban, és mivel
az üvegzsebtörvény elôírásai a közpénzt beszedô magáncégekre is vonatkoznak, így részsikert
eredményezô pert kezdeményeztem a Centrum Parkoló Kft. ellen, közérdekû adat kiadásának
megtagadása ügyében. A per jelenleg az LMP bevonásával folytatódik.

Kaposi Péter
A Fidesz önkormányzati képviselôjeként nyolc éve veszek részt a kerület munkájában. Ez idô
alatt több területen is tapasztalatot szerezhettem, hiszen a Közbeszerzési Bizottság vezetése
mellett dolgoztam a Közoktatási, Közmûvelôdési és Sport Bizottságban, a Kerületfejlesztési Bi-
zottságban és a Költségvetési Bizottságban is. Az önkormányzati munka mellett egy nemzetkö-
zi cég digitalizációs projektvezetôje vagyok.

Két kisgyermek édesapjaként is kiemelt fontosságúnak érzem az egészséges környezet megte-
remtését. Külön büszkeség ezért számomra, hogy aktív részese lehettem a Marczibányi téri
sportpálya rendezésének.

A Bel-budai Városközpont kialakításával és a környéket érintô más beruházásokkal — az Esz-
ter utcai körforgalom kiépítésével, a Rét utcai Egészségház megnyitásával, számos zöldfelület
megújításával — a választókerület arculata sokat változott az elmúlt négy évben. Elengedhetet-
len azonban, hogy megépült, megszépült értékeink épek és tiszták maradjanak, elkötelezett tá-
mogatója voltam ezért a járdatisztító gépek minél nagyobb területre kiterjedô üzemeltetésé-
nek, új kutyafuttatók kialakításának és a graffitimentesítésnek.

Környezetünk rengeteget szépült, de bôven van még tennivaló. Szeretném, ha megvalósulna például az az elképzelés,
amely szerint a Bel-budai Városközpont beruházási területén érintett patinás társasházak homlokzata önkormányzati támoga-
tással újulhatna meg. Legfontosabb célom mégis a közös gondolkodás megteremtése. Ôszintén remélem, hogy az itt lakók to-
vábbra is aktívan vesznek majd részt a közéletben, bátran elmondják javaslataikat, ötleteiket vagy panaszaikat. Hiszen ez az
önkormányzatiság lényege.

Bodor Zoltán
Történészként fontosnak tartom dicsô múltunk továbbadását a fiatal nemzedék számára. Alapí-
tója vagyok a Zöld Válasz Nemzeti Környezetvédelmi Mozgalomnak, mert jövônket csak a ter-
mészet megóvásával tudjuk garantálni. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

MIKOR VAN KAMPÁNYCSEND? A korábbi szabályozástól eltérôen már csak a szavazás napján van kampánycsend.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0 órától 2010. október 3-án 19 óráig tilos.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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4. választókerület SZEMLÔHEGY | RÓZSADOMB

Karácsony Gergely Szilveszter
Harmincöt éves társadalomkutató vagyok, az LMP országgyûlési képviselôje. Párommal és két
gyermekünkkel nyolc éve élünk a kerületben.

A Centrum Parkoló ügye jó példája annak, hogy van még mit tenni az önkormányzatok gazdál-
kodásának átláthatóvá tételéért. A korrupcióellenes küzdelem, s így a közpénzgazdálkodás nyil-
vánossága, átláthatóvá tétele az LMP programjának egyik sarokköve.

Az LMP teljesen nyilvánossá tenné az önkormányzatok és önkormányzati cégek gazdálkodási
adatait (transzparens könyvelés), és megszüntetné a zárt képviselô-testületi ülés lehetôségét a
gazdálkodást érintô kérdésekben. Olyan elektronikus tájékoztatási rendszert vezetnénk be,
amelyben a polgárok — a számukra fontos kérdésekrôl (vagyonértékesítés, közterület-hasznosí-
tás, építési engedélyezési eljárások stb.) — automatikus hírlevelet, e-mail-értesítést kaphatná-
nak. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat által megkötött szerzôdések paraméterei köny-
nyen hozzáférhetôek, így ellenôrizhetôek legyenek.

A 4. egyéni választókerület szavazókörei

17. Áldás u. 1. Általános Iskola 212-4258
18. Áldás u. 1. Általános Iskola 212-4258
19. Áldás u. 1. Általános Iskola 212-4258
20. Törökvész út 18. Kézmûves Óvoda 326-5356
21. Törökvész út 18. Kézmûves Óvoda 326-5356

MILYEN FELTÉTELEKKEL VÉGEZHETÔ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS A SZAVAZÁS NAPJÁN? Közvélemény-kutatás bár-
mikor végezhetô, így a szavazás napján is. A választópolgárok nyugalma és a szavazás zavartalansága érdekében a vá-
lasztás napján azonban csak az alábbi feltételekkel történhet:
� csak névtelen lehet és az önkéntességen alapulhat,
� a közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe és abba az épületbe, ahol a szavazóhelyiség van, nem léphet be,
� a közvélemény-kutatók a választópolgárokat nem zaklathatják, nyilatkozatra nem kényszeríthetik, és csak az épületbôl

(szavazóhelyiségbôl) kilépôket kérdezhetik meg.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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Mészáros Péter
Fitalal kerületi lakoskén naponta szembesülök a kerékpáros közlekedés gondjaival. A jelenlegi
kerékpáros utak veszélyesek és sokszor használhatatlanok. Kerületünkben további biciklis uta-
kat létesítünk, a régieket új, nem a gyalogutakkal és az autókkal megosztott útvonalra cseréljük
fel. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Némethy Béla
1975-ben születtem Budapesten. A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztem, majd pénz-
ügyi szakirányon közgazdász diplomát szereztem. 1997 óta dolgozom a légi szállítmányozás te-
rületén, 2008 óta egy külföldi légitársaság teherforgalmi irodáját vezetem. Angol nyelven be-
szélek.

Mint hat gyermekes család harmadik gyermeke fiatalon megtanultam, hogy mit jelent közös-
ségben élni, és mennyire meghatározó szerepet tölthet be egy ember életében a családi háttér.
Gyermekkoromtól sportolok, versenyszerûen tájfutottam és a mai napig tollaslabdázom. Nôs
vagyok, feleségem pedagógus.

Közéleti érdeklôdésemet a rendszerváltás keltette fel. Azóta is figyelemmel kísérem, kik és ho-
gyan alakítják a különbözô közösségek életét. A Dombok Budai Polgári Egyesület civil szerveze-
tének tagjaként magam is törekedtem arra, hogy tevékeny részt vállaljak kerületünk életében.
Fontosnak tartom, hogy ne csak elvárásainkat fogalmazzuk meg, hanem magunk is tegyünk
otthonunkért, helyi közösségeinkért. Megtisztelô volt, amikor Láng Zsolt polgármester úr fel-
ajánlotta, hogy képviselôjelöltként vehetek részt a kerületért végzett munkában.

Fontosnak tartom, hogy a környezô világ minden részére és résztvevôjére — személyekre, kö-
zösségekre — figyeljünk, és mindenki tegyen azért, hogy környezetünk igazi otthonná váljék.
Azon leszek, hogy továbbra is az együttmûködés és a közösen elért eredmények öröme határoz-
za meg hétköznapjainkat. Ehhez kérem bizalmukat és támogatásukat!

4Löffler Gábor
Születésem óta, 34 éve élek a II. kerületben. 2005-tôl 3 évig a Malévnál dolgoztam vezérigazga-
tói tanácsadóként. Létrehoztam a Véleménybank Alapítványt, egy újfajta, demokratikus online
közvéleménykutató intézetet, amelynek fejlesztésén jelenleg is dolgozom.

Az önkormányzat munkájában nyolc éve veszek részt. Korábban a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság, jelenleg pedig a Településüzemeltetési Bizottság tagjaként dolgozom. Számos olyan
javaslatot tettem bizottsági tagként, amellyel élhetôbbé és kellemesebbé váltak az itt élôk min-
dennapjai.

Fontosnak tartom, hogy a kerület és ennek a környéknek az érdekeit egy olyan ember képvi-
selje, aki itt él Önök között. Egyik legfontosabb célom, hogy megoldjuk a koncepciótlan parko-
lási rendszer helyzetét, mert most sokszor a saját utcájukban sem tudnak leparkolni az itt élôk.

Fontos célom, hogy kerületünknek ez a része bekerüljön a kiemelt fejlesztendô területek kö-
zé. Célom, hogy minden olyan út és utca, aminek nem megfelelô az állapota, haladéktalanul fel-
újításra kerüljön. Mindemellett továbbra is dolgoznunk kell zöldfelületeink megôrzéséért, park-
jaink, játszótereink korszerûsítésért.

Elérhetôségeim:+36 20 466-8585, lofflergabor@yahoo.com.

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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5. választókerület ÚJLAK | FELHÉVÍZ

Korodi Enikô 43 éves KKV-szakértô

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig ez
a hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már sikerrel
kipróbált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képviselôjelöltjei
ugyanezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk élni, mint a
bécsiek, akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket! Ta-
nuljuk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan egyez-
ség, amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz. Örül an-
nak, amit sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együttmû-
ködni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a politi-
kában. Egy jó várospolitikus mindenkit élni és érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista vagy
másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbségeknek tett gesztus, hanem a többség jól felfogott ér-
deke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyeztetés csak a jól átlátható ügyekben si-
kerülhet. Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak
érezni. Mindez hozzáállás kérdése. Mi, a SZET képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!

Az 5. egyéni választókerület szavazókörei

22. Lajos u. 1–5. Than Károly Gimnázium 335-2293
23. Lajos u. 1–5. Than Károly Gimnázium 335-2293
24. Lajos u. 1–5. Than Károly Gimnázium 335-2293
25. Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola 335-0720
26. Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola 335-0720

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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Riczkó Andrea
Gyermekkorom óta a II. kerületben élek. Ikertestvéremmel a Lajos utcai Általános Iskolába jártunk, majd a II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Az Iparmûvészeti Egyetemen ipari formatervezô mûvészként diplo-
máztam, ezt követôen a Medicor Mûvek orvosi mûszergyárban dolgoztam formatervezôként. Késôbb budapesti
és vidéki színházakban, valamint két filmben díszlet- és jelmeztervezôként is kipróbálhattam magam. 1983 óta
tagja vagyok a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.

Férjemmel öt gyermeket nevelünk, három lányunk és két fiunk van. Ikerlányaim újságírók, kisebbik lányom álta-
lános iskolai tanár. Nagyobbik fiam fôiskolára jár, a kisebbik gimnazista. Fiaim születése óta idôm nagy részét a
család és a festészet köti le. 2007-ben megszületett elsô unokánk, Dani is, akiben nagy örömünket leljük. Boldog
embernek érzem magam, mert azzal foglalkozhatok, amit szeretek.

A sorsunkért, közösségünkért érzett felelôsség indított arra, hogy 2002-ben belépjek a Fidesz II. kerületi cso-
portjába, amelynek 2008-ban egyik alelnökévé választottak. 2006 ôszén Felhévíz—Újlak egyéni önkormányzati
képviselôjévé választottak. Nagy megtiszteltetés és nagy felelôsség képviselni a hozzám fordulókat. Minden erômmel azon vagyok, hogy megszolgál-
jam az Önök bizalmát.

Önkormányzati munkám során az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságban, valamint a Településüzemeltetési Bizottságban tevékenyke-
dem, ahol számos, a lakosok érdekeit szolgáló döntésben, illetve azok elôkészítésében vehettem részt.

Nagyon szeretem kerületünket. Minden utcáját, fáját, de legjobban az itt élô embereket, akikért örömmel küzdök nap mint nap.

Szekeres Lajos
Célom, hogy szebb környezetet és jobb életminôséget tudjak kiharcolni a kerület lakosainak. Két elhanyagolt tár-
sadalmi réteg, a nyugdíjasok és a fiatalok problémáit szeretném megoldani. Erre megoldás a „Megtisztulás” cí-
mû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a lakosság érdekei-
vel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesítését a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesítünk, a parkoló-
kat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk lehetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmazzuk Pesthidegkú-
ton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élelmiszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályonkénti tanulói lét-
számot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszame-
nôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Szûcs Attila
Már születésem óta a II. kerület északi részéhez kötôdik életem. Szeretem és ismerem ezt a környéket, tudom,
hogy mik azok a problémák, amelyekkel az itt élôknek meg kell birkózniuk.

Legfontosabb terveim:
A városrész tömegközlekedésében tapasztalható tarthatatlan állapotok felszámolása, fôként a 29-es busz és a

17-es villamos esetében.
A mûemlék jellegû házak megóvása, a kisvárosi arculat megôrzése, hiszen pont ez adja a városrésznek az utá-

nozhatatlan varázsát.
A Frankel Leó út teljes körû rekonstrukciója, beleértve a villamospályát, együttmûködve a Fôvárosi Önkormány-

zattal, hogy XXI. századi színvonalon lehessen használni ezt az utat.
Kutyaillemhely helyett valódi, XXI. századi parkokat, zöld területeket, fákat.
Betarthatatlan ígéreteket nem szeretnék tenni, a választópolgároknak már elege van a nagyotmondásból, egy

dologra garanciát tudok vállalni: ha engem választanak meg, nem olyan képviselôje leszek a városrésznek, akit
sosem látnak, és egy autó vagy egy kényelmes lakás ablakai mögül figyeli az embereket. Itt fogok élni, itt fogom
végezni munkámat, Önökkel, Önökért.

Kovács Márton
Kovács Márton vagyok, 29 éves, házas. Az Eszterházy Károly Fôiskolán nemzetközi tanulmányok szakon, esély-
egyenlôség szakirányon végeztem. A kerületben nôttem fel, itt élek most is: ha idôm engedi, a budai hegyekbe já-
rok túrázni, sportolni, erre járok nap mint nap biciklivel — a kerületnek nemcsak az utcáit, tereit, hanem a problé-
máit is közvetlen közelrôl látom és ismerem.

A 2010. május 10-étôl igényelhetô II. Kerület Kártyát rendkívül hasznos szolgáltatásnak tartom. Bár a rendszer
már most is sokoldalú, mégis úgy gondolom, nagyban bôvíthetô volna az elfogadóhelyek száma, a kártya felhasz-
nálhatósága. Csatlakozzon minél több helyi kisbolt, ABC, hentesüzlet, zöldséges és piac! Vonjunk be minél több
szaküzletet, helyi kézmûvest, mûvészt!

A kártya akkor lesz még vonzóbb, ha mind a kerület polgárainak, mind az elfogadóhelyek mûködtetôinek több
információt biztosítunk.
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Gárdos Pál
1956-ban érettségiztem a Fáy András Gimnáziumban. Tanulmányaimat a Magyar Rádió és Televí-
zió mûszaki iskolájában folytattam, majd az MTV mûszaki osztályán dolgoztam 1961-ig. Ezt kö-
vetôen a GELKÁ-nál voltam kiszálló mûszerész, majd szervizvezetô. 1968-ban önálló kisiparos
lettem. 2002-ben mentem nyugdíjba.

1961-ben nôsültem meg, azóta a II. kerületben élek. Feleségem újságíró. Két gyermekem van,
Pál villamosmérnök, Péter iparmûvész.

1989-tôl 2006-ig a II. kerületi Ipartestület elnöke voltam, így lehetôségem nyílt, hogy az elsô
Orbán-kormány alatt az iparkamarai törvény módosításának szakértôje legyek.

1990-tôl 2003-ig — a II. kerületi szervezetet felszámolásáig — az MDF tagja voltam. Ezt követô-
en a Fidesz fogadott be, majd tagja lettem az akkor megalakult Nemzeti Fórum Egyesületnek is.

2006-ban az Önök bizalmából egyéni körzetbôl jutottam az önkormányzat képviselô-testüle-
tébe.

Az elmúlt négy évben sok lehetôségem nyílt megismerni körzetem lakóinak gondjait. Igyekeztem minél többükkel személye-
sen találkozni, és segíteni problémáik megoldásában, miközben magam is számos jó ötletet, elôremutató javaslatot kaptam.
Így közös sikerként könyvelhettük el például a Füge utcai és a Rét utcai gyalogátkelô megvalósulását, vagy a Világifjúsági park
nevének megváltoztatását.

Szeretném, ha együttmûködésünk a következô években is folytatódna, és közösen tehetnénk még otthonosabbá városré-
szünket. Ehhez kérem további bizalmukat és támogatásukat!

6. választókerület PÁLVÖLGY | ZÖLDMÁL | FELHÉVÍZ

A 6. egyéni választókerület szavazókörei

27. Ürömi u. 64. Újlaki Általános Iskola 335-0720
28. Törökvész út 67. Általános Iskola 325-6580
29. Pitypang u. 17. Általános Iskola 325-8827
30. Törökvész út 67. Általános Iskola 325-6580
31. Pitypang u. 17. Általános Iskola 325-8827

MIKOR VANNAK NYITVA A SZAVAZÓHELYISÉGEK? Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. Amennyiben
a helyi körülmények indokolják, úgy a helyi választási bizottság elrendelheti, hogy a szavazás 5 órakor kezdôdjön.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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Koncz Imre 57 éves építômérnök-urbanista

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig
ez a hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már si-
kerrel kipróbált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képvise-
lôjelöltjei ugyanezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk
élni, mint a bécsiek, akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket!
Tanuljuk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan
egyezség, amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz.
Örül annak, amit sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együtt-
mûködni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a
politikában. Egy jó várospolitikus mindenkit élni és érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista
vagy másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbségeknek tett gesztus, hanem a többség jól fel-
fogott érdeke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyeztetés csak a jól átlátható ügyekben si-
kerülhet. Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak
érezni. Mindez hozzáállás kérdése. Mi, a SZET képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!

Dr. Varga Elôd Bendegúz
Nôs, két kisfiú édesapja vagyok. Álmos decemberben lesz 5 éves, Zsombor idén májusban szüle-
tett. Születésem — 1974 — óta lakom a Zöldmál és Csatárka találkozásánál. A Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban érettségiztem. Közgazdász, majd jogi diplomát szereztem. 1998 óta va-
gyok önkormányzati képviselô. 2002–2006 között a kerület alpolgármestere voltam. 2006 óta
Közbiztonsági Tanácsnok és a Településüzemeltetési Bizottság tagja vagyok.

Fontosnak tartom, hogy településrészünket olyan polgár képviselje, aki környezetünkben kö-
zöttünk él, ismeri mindennapi életünket és az ezekkel kapcsolatos problémákat. Én ilyen ember
vagyok.

Aktív szerepet vállaltam alpolgármesterként, majd képviselôként környezetünk védelmében,
megújulásában. Javaslatomra indult el a kerületben a roncsautók elszállítása. Alpolgármester-
ként egyik kezdeményezôje voltam a rendôrség és a városrendészet közös járôrözésének. Kezde-
ményezésemre az Önkormányzat idén csatlakozott a településôr-programhoz. Gyermekeink
egészségének megôrzése és védelme érdekében javaslatomra támogatja a II. kerület a Rota-ví-
rus elleni oltást.

Célom továbbra is, hogy elôsegítsem a kerület és azon belül szûkebb környezetünk fejlôdését. Meg kell ôriznünk zöldterüle-
teink épségét, és megelôznünk az ezt veszélyeztetô káros hatásokat. Látom a jövôt, amelyben tovább szépülnek parkjaink és
játszótereink, folyamatosan újjáépülnek útjaink és járdáink, tovább szépül Zöldmál, Csatárka és Törökvész környezete.

Gönci Balázs Attila
Fizikusként végeztem az ELTE-n, jelenleg biofizikából írom doktori disszertációmat.

A második kerületben a kerékpározást számos emelkedô nehezíti, s ez sokakat elriaszt a bicik-
lizéstôl. Ôk épp ezért inkább a BKV jármûveivel vagy autóval közlekednek — a vízszintes terüle-
teken is —, pedig ott már szívesen átnyergelnének kerékpárjaikra. A helyzet megoldását példá-
ul a Budagyöngyénél vagy a Kolosy téren elhelyezett, védett kerékpártárolók elhelyezésével kép-
zelem el. Ez lehetôséget adna arra, hogy aki nem szeretne feltekerni a hegyre, az az emelkedô
elôtt átszállhasson a BKV járataira, és a magasabb területekre már a közösségi közlekedés szol-
gáltatásait igénybe véve juthasson el. Reggelente pedig a buszokkal leérkezve, újra visszaülhet-
ne biztonságban ôrzött kerékpárjára. Sikeres bevezetés esetén a helyszíneket lehet bôvíteni,
hogy minden BKV-járat alsó végén megtalálhatók legyenek a kerékpármegôrzôk.
Ezzel a megoldással ráadásul nemcsak azok nyernének idôt, akik kerékpárra ülnek, hanem — a
forgalom csökkenése miatt — az autósok is.

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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7. választókerület VÉRHALOM | RÉZMÁL

Lánszki Regô
Életem meghatározó részében a II. kerület lakója voltam. Középiskolai tanulmányaimat a Baár—Madas Reformá-
tus Gimnáziumban kezdtem, majd a Városmajori Gimnáziumban érettségiztem. A Budapesti Mûszaki Egyetemen
végeztem mint építészmérnök, majd ez év júliusában okleveles ingatlanszakértôként is diplomát szereztem.

A Fidelitasban 1999 óta tevékenykedem, a Fidesz—Magyar Polgári Szövetségnek pedig 2002 óta vagyok tagja.
2006-ban — a választók bizalmából — mint egyéni képviselô lettem a II. kerületi Önkormányzat képviselô-tes-

tületének tagja. Az elmúlt négy évben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban, valamint a Költség-
vetési Bizottságban dolgoztam. Alkalmam nyílt a kerületi adottságok, lehetôségek részletes megismerésére, és
számos meghatározó döntésben vehettem részt.

Mivel építészként és fejlesztési vezetôként dolgozom, a kerületen kívül is gyakran találkozom területfejlesztési
kérdésekkel, amelyekre megoldást kell kidolgozni. Ismereteimet, tapasztalataimat a továbbiakban is szeretném
önkormányzati munkámban kamatoztatni.

Képviselôi tevékenységemben alapvetô számomra a folyamatos, segítô kapcsolattartás választóimmal. Bízom
abban, hogy az elkövetkezô négy évben további közös sikereket érhetünk el.

Köszönöm eddigi bizalmukat és támogatásukat. Kérem, tiszteljenek meg ezzel az októberi választások alkalmával is!

Kálózi Attila Mihály
Földrajz- és vegyésztanulmányaimat az ELTE-n végeztem. Jelenleg a Gödöllôi Waldorf Iskolában tanítok földrajzot
és fizikát, valamint elnöke vagyok az ELTE Röplabda Baráti Körnek. Sportszervezôi munkásságomért a Magyar
Egyetemi és Fôiskolai Sportszövetség több alkalommal kitüntetett.

Sportszervezôként és tanárként látom, hogy egyre több az elhízott gyermek, a sport egyre kisebb szerepet ját-
szik a fiatalok életében. Ennek oka elsôsorban az, hogy a kerületben számos helyen az ingyenesen használható
sportpályák (foci, kosárlabda stb.) mennyisége és minôsége jelentôsen csökkent az utóbbi évtizedekben.

Megválasztásom esetén ezek bôvítése, karbantartása és a tömegsport elôtérbe helyezése lesz fô célom. A jól
mûködô, de gyakran nem olcsó sportegyesületekben is érdemes volna sport-ösztöndíjrendszert bevezetni a kevés-
bé tehetôs, de tehetséges fiatal sportolók támogatására. Az idônként megrendezett nagy sportrendezvények (pl.
Szigeti Sportvarázs) nem helyettesíthetik a rendszeres mozgást!

A 7. egyéni választókerület szavazókörei

32. Felvinci út 6–8. Káldor Miklós Kollégium 212-5403
33. Fillér u. 70–76. Általános Iskola 326-6616, 326-6617
34. Fillér u. 70–76. Általános Iskola 326-6616, 326-6617
35. Érmelléki út 12. Óvoda 212-5525
36. Pasaréti út 41. Bölcsôde 355-7419
37. Pasaréti út 41. Bölcsôde 355-7419
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Rataj János
Budapesten születtem 1950-ben. 1976-ban a BME-n okleveles villamosmérnökként végeztem,
majd 1982-ben informatikai szervezô szakmérnöki, 1988-ban mérnök-közgazdász, 1994-ben
adótanácsadói képesítést is szereztem. 1986-tól az államigazgatásban és a közigazgatásban,
önkormányzati területen tevékenykedtem, majd 1989-tôl gazdasági vezetôként dolgoztam a
Fôvárosi Bíróságnál. 1995 óta egy oktatási intézmény gazdasági igazgatójaként és egy nonpro-
fit szervezet gazdasági vezetôjeként dolgozom. 16 éve vagyok önkormányzati képviselô a kerü-
letben.

A kerületi mûködés fejlesztése

Az elmúlt négy évben közelrôl láttam, hogy a nem mindig megfelelôen kiérlelt, az ellenzékkel
és a társadalmi szervezetekkel nem vagy nem mindenben egyeztetett döntések miatt hogyan
alakult át a kerület költségvetése. A kerület jelenlegi vezetése az elmúlt években fontos felada-
tokat nem valósított meg. 2006 elôtt alapvetô célokat értünk el Pasarét és Törökvész környékén is.

Bôven van feladat környékünkön. Arra vállalkozom, hogy képviselôként folytassam azt a megbízható szakmai munkát, amit
az elmúlt években végeztünk: legyen egyértelmû, világos és átlátható kerületünk mûködése, céljai, szûkebb lakókörnyezetünk
fejlôdése pedig újra kapcsoljon magasabb fokozatba.

Pszotka Ede
Gyermekkorom óta a II. kerületben élek. Mezôgazdasági és erdészeti diplomám arra kötelez,
hogy a budai zöldövezet zöld maradjon, a kerületben öröm legyen élni, amihez csend, tiszta-
ság és nyugalom kell. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályonkénti tanulói létszámot.
Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.
Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Dr. Zagyvai Péter 58 éves vegyészmérnök-fizikus

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig
ez a hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már si-
kerrel kipróbált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képvise-
lôjelöltjei ugyanezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk
élni, mint a bécsiek, akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket!
Tanuljuk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan
egyezség, amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz.
Örül annak, amit sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együtt-
mûködni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a
politikában. Egy jó várospolitikus mindenkit élni és érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista
vagy másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbségeknek tett gesztus, hanem a többség jól fel-
fogott érdeke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyeztetés csak a jól átlátható ügyekben si-
kerülhet. Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak
érezni. Mindez hozzáállás kérdése. Mi, a SZET képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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8. választókerület TÖRÖKVÉSZ | PASARÉT

Dömök Lászlóné
1944-ben születtem. A Leövey Klára Gimnáziumban érettségiztem, elvégeztem a gyógyszertári
asszisztensképzô iskolát, majd az analitikus szakasszisztensképzôt. 1995-ben a Természettudo-
mányi Fôiskola Parapszichológia Karán vizsgáztam. Munkám túlnyomó részét az egészségügy-
ben végeztem. Két gyermekem és 7 unokám van.

2003 óta vagyok a Fidesz nyugdíjas tagozatának tagja. 2005-ben a II. kerületi Fidesz alelnöké-
nek választottak, ez évtôl lettem az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának kül-
sô szakértôje is.

2006-ban — az Önök bizalmából — egyéni önkormányzati képviselôvé választottak. Munká-
mat a Közbeszerzési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság tagja-
ként végzem.

Szerencsésnek tartom magam, mert sokan fordultak hozzám olyan kisebb-nagyobb kéréssel,
amelyet örömmel teljesíthettem. Ilyen kívánalom volt egyebek között a közvilágítási hibák elhá-
rítása, az élôsködô növények eltávolítása a közterületekrôl, a járôrszolgálat sûrítése a sokasodó
betörések, autólopások miatt.

Jó érezni a hozzám fordulók bizalmát. Szeretném, ha ötleteikkel, véleményeikkel továbbra is megkeresnének, mert az elmúlt
években bebizonyosodott: sokat tudunk tenni együtt a jó közösség kialakításáért, környezetünk szépítéséért, gyarapításáért.

Janovszki Zsolt 34 éves közgazdász

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig
ez a hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már si-
kerrel kipróbált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képvise-
lôjelöltjei ugyanezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk
élni, mint a bécsiek, akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket!
Tanuljuk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan
egyezség, amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz.
Örül annak, amit sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

A 8. egyéni választókerület szavazókörei

38. Fillér u. 70–76. Általános Iskola 326-6616, 326-6617
39. Törökvész út 48. Móricz Zsigmond Gimnázium 394-4965
40. Törökvész út 48. Móricz Zsigmond Gimnázium 394-4965
41. Fenyves u. 1. Általános Iskola 394-3924
42. Fenyves u. 1. Általános Iskola 394-3924
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Kunhalmi Ágnes
Hiszek a változás erejében!
A mindennapok során gyakran nem vesszük észre, de ez egy csodálatos város, rengeteg lehetô-
séggel, mindenkinek. Minden nap alakul, idomul a benne élôkhöz, hozzánk. Olyan, amilyenné
mi tesszük, együtt. Budán sok minden megújult az elmúlt évtizedben, mégis rengeteg felada-
tunk van még. Ebben a politika csak az egyik szereplô lehet, és talán nem is mindig a leghatéko-
nyabb szereplô. Környezetünk fejlôdése, a villamos, a busz, az utca tisztasága a polgárokon is
múlik, azon, hogy vigyázunk-e közös értékeinkre. Ma sokszor olyan problémák megoldását vár-
juk kizárólag a politikától, amelyben nekünk magunknak is szerepünk lehet. Én abban hiszek,
hogy a következô években tennünk kell azért, hogy a kerületben élôk és az önkormányzat kö-
zött még élôbb kapcsolat alakulhasson ki, és közösen fejleszthessük tovább a II. kerületet, igé-
nyeinknek megfelelôen.

A következô évek feladata, hogy kerületünk és városunk sokszínûsége, amelyben fejlôdésünk
gyökerezik, megmaradjon, továbbfejlôdjön. Én azért fogok a következô négy évben is dolgoz-
ni, hogy a sokszínûség, a szabadság, a tolerancia városa maradhasson Budapest.

Megyeri Zsolt
Születésem óta a Pasaréti úton lakom, ismerem a környék problémáit. Fontosnak tartom, hogy
ne épüljenek új lakóparkok, bevásárlóközpontok és irodaházak a zöldövezetben, mert élhetet-
lenné teszik a kerületet. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Menyhárt Zsófia
28 éves vagyok. Franciaországi gimnáziumi és fôiskolai éveim után végleg Budapestre költözve
az építészetet választottam hivatásomul.

A fenntarthatóság problematikája a 70-es évek óta örökzöld téma. Az „állandó riogatás” hét-
köznapjaink részévé, megszokottá vált — mielôtt valóban nagyon megijedtünk volna. Pedig
most valóban minden okunk megvan erre. Az a pazarlás, amelyen városi életünk alapul, vég-
képp nem folytatható tovább; a 20. század elején, amikor városaink a „természetet leküzdve”
épültek, talán még bocsánatos bûnnek éreztük, napjainkban azonban már gáz-, szemét- vagy
vízszámlánk is figyelmeztet: a helyzet tarthatatlan.
Budapest II. kerületében szerencsére egyre többen engedhetjük meg magunknak, hogy unoká-
inkra gondolva fenntarthatóbban üzemeltethetô házakat, lakásokat építsünk, ill. erre figyelve
újítsunk fel. Ezek a beruházások jellegüktôl függôen 3–15 év alatt megtérülnek, így akár tisztán
gazdasági szempontból is megéri megvalósítani ôket. Az önkormányzat feladata, hogy a lehe-
tôségekkel kapcsolatban hiteles számításokat készítsen, és minél szélesebb körben tájékoztas-
son, ezzel ösztönözve, segítve az egyéni döntéseket. Megválasztásom esetén — leendô építész-
ként — én magam is hozzá szeretnék járulni ehhez a munkához.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együtt-
mûködni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a
politikában. Egy jó várospolitikus mindenkit élni és érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista
vagy másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbségeknek tett gesztus, hanem a többség jól fel-
fogott érdeke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyezte-
tés csak a jól átlátható ügyekben sikerülhet. Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre
rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak érezni. Mindez hozzáállás kérdése. Mi, a SZET
képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!
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9. választókerület PASARÉT | KURUCLES

Dr. Gór Csaba
1982-ben születtem Budapesten, a II. kerületben. Édesanyám a Fillér utcai óvodában óvónô,
édesapám nyugdíjas közlekedésmérnök. Bátyám bíróként dolgozik. A Torockó téri református
templomban konfirmáltam. A Fenyves utcai általános iskolában kezdtem meg tanulmányaimat.
Érettségit a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban tettem, majd felvételt nyertem a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára.

2007-ben szereztem meg jogi diplomámat, azóta ügyvédjelöltként dolgozom. 2010 májusa
óta a Budapesti Ügyvédi Kamara jelölti tagozatának elnöki tisztségét is betöltöm.

Immár hatodik éve, hogy heti rendszerességgel ingyenes jogi tanácsadást tartok a kerület la-
kóinak. 2006 óta vagyok a BUDÉP Kft. és 2009-tôl a II. kerületi Városfejlesztô Zrt. felügyelôbizottságának tagja. Munkám so-
rán megismerhettem az önkormányzattal és vezetôivel szemben támasztott igényeket. Ezért is fogadtam nagy örömmel,
hogy Láng Zsolt polgármester úr képviselôjelöltnek kért fel, szeretnék a gondok megoldásában is tevékenyen részt venni.

Családommal együtt a II. kerületben éltem, élek ma is, és számtalan szállal kötôdöm lakóhelyemhez. Ahogyan eddig, úgy a
jövôben is szeretném — lehetôségeimhez mérten — a kerületet és lakóinak életét segíteni. Ehhez kérem bizalmukat és támo-
gatásukat!

Dr. Lóránd Gergely
Történjék bármi, a szív a bal oldalon dobog, nem helyezhetô át „jobboldalra”.
Közösséggel a közösségért
Tanulmányaimat az ELTE és a belgiumi Genti Egyetem jogi karán folytattam. Elítéltekkel foglal-
kozva megtanultam, hogy a közbiztonság csak összefogással és esélyteremtéssel biztosítható.

Programjaink során megtapasztaltam, hogy civil összefogással kivételes eredmények érhetôk
el. Egyetemisták oktattak számítógépes és angol nyelvi ismeretekre nyugdíjasokat, akik így fel-
vehették a 21. század ritmusát. A II. kerület Budapest tüdeje, ahol, felismerve a pollen-
szennyezés problémáját, hat éve küzdünk a Parlagfû-kommandóval. Ennek eredményeként a

A 9. egyéni választókerület szavazókörei

43. Pasaréti út 191–193. Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887
44. Pasaréti út 191–193. Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887
45. Pasaréti út 191–193. Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887
46. Budenz J. út 20–22. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394-3177
47. Budenz J. út 20–22. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394-3177
48. Budenz J. út 20–22. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394-3177
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Vági Antal 56 éves elektrotechnikus

Manapság a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tételnek még az elsô fele sem érvényesül, pedig
ez a hozzáállás a modern önkormányzatiság egyik alapvetése is. A Szabad Európa Társaság az Európában már si-
kerrel kipróbált ötletek, megoldások és módszerek hazai hasznosítását szorgalmazza. Mi, a SZET liberális képvise-
lôjelöltjei ugyanezt szeretnénk képviselni a II. kerületben. Használjuk fel Európát! — hirdetjük. Ha úgy akarunk
élni, mint a bécsiek, akkor viselkedjünk is úgy, mint a „sógorok”!

A kommunikáció és kompromisszum értelmüket vesztett szavak manapság. Állítsuk vissza a tekintélyüket!
Tanuljuk meg újra; a kommunikáció tanácskozást is jelent, a kompromisszum pedig nem vereség, hanem olyan
egyezség, amelyet a benne résztvevôk bátran felvállalhatnak. Aki képes kompromisszumot kötni, az sikeres lesz.
Örül annak, amit sikerült megvalósítania, és nem búsong azon, amit nem ért el.

Budapest sokszínû és szabad város, nem politikai csatatér. Mindenkivel nem kell egyetérteni, de együtt-
mûködni kötelezô. Mi, a SZET képviselôjelöltjei a toleranciát és az együttmûködést nélkülözhetetlennek tartjuk a politikában. Egy jó várospolitikus
mindenkit élni és érvényesülni hagy, legyen az konzervatív, liberális, szocialista vagy másmilyen kisebbségbe sorolható. A tolerancia nem a kisebbsé-
geknek tett gesztus, hanem a többség jól felfogott érdeke. A sokszínûség inspirál.

A transzparencia és az érdekegyeztetés a SZET képviselôi szerint kiemelten fontos kérdés. Az érdekegyeztetés csak a jól átlátható ügyekben si-
kerülhet. Nélküle az embereket legfeljebb bolondítani lehet, együttmûködésre rávenni aligha. Párbeszéd híján a sikert nem fogja senki magáénak
érezni. Mindez hozzáállás kérdése. Mi, a SZET képviselôi elsôsorban ebben vagyunk mások, mint vetélytársaink.

Ha többet akar megtudni rólunk, keresse fel a www.blk.hu honlapot!

Perjés Gábor
Humán diplomával kerültem a külkereskedelem világába, ahol számos külföldi céget vittem si-
kerre. Hat éve a megújuló energiákkal, valamint zöld technológiákkal foglalkozva számos világ-
kongresszuson vettem részt meghívott elôadóként. Urbánus gondolkodású, konzervatívan libe-
rális világpolgárként az LMP gondolatisága közel áll hozzám.

Megválasztásom esetén egyik fô célom lesz, hogy a „Lipót” sorsa rendezôdjön, s hogy egész-
ségügyi, illetve rehabilitációs vagy turisztikai, illetve rekreációs intézményként szolgálja újra a
kerületi, fôvárosi lakosokat.

Az OPNI-t 2007 nyarán zárták be. A betegeket szétszórták a fôváros különbözô kórházaiba,
ellátásuk azóta is problémás. Az épületet eladták volna, hogy az így befolyt pénzt az egészség-
ügyre fordítsák. A kerületi önkormányzat akkor elrendelt változtatási tilalma lejárt, az új szabá-
lyozási terv az egészségügyi területhasználatot és az erdôterület megôrzését támogatja, a be-
építési mértéket 15-rôl 10 százalékra csökkentette. A 40 hektáros parkban álló, 33 000 m² net-
tó hasznos területû — a Parlament után Budapest második legnagyobb — mûemléki védettsé-
gû épületének ôrzési és állagfenntartási költsége havi hatmillió forint.

Vajda Béla
Kerületi lakosként fontosnak tartom a minôségi oktatás megteremtését, a zöld területek növelé-
sét és a közúti forgalom csökkentését. Fontos, hogy az erdô ne legyen luxus és kiváltság. Erre
megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályonkénti tanulói létszámot.
Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszamenôleg átvilá-

gítjuk.
Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

„Parlagfûmentes Ház” matrica egyre több kapun látható, és az egyik legkevésbé fertôzött ke-
rület lettünk. A veszélyes hulladékok összegyûjtését virágpalántával jutalmazva ösztönöztük.
A siker alapvetôen az önkéntesek elkötelezettségén múlott.

Ezt a megújuló energiaforrást felhasználva, Önökkel karöltve kívánok küzdeni a szelektív
hulladékgyûjtés teljes körû kiépítéséért, és helyi összefogással a közbiztonság erôsítéséért.

Baloldalon állva kívánok dolgozni becsülettel, átláthatóan az Önök bizalmából.
06 20 250-2130, gergely.lorand@gmail.com
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Dankó Virág
Négy évvel ezelôtt kettôs megtiszteltetés ért. Szalonkavölgy és környéke lakóinak bizalmából
egyéni képviselôként juthattam a II. kerületi önkormányzat képviselô-testületébe, majd Láng
Zsolt újonnan megválasztott polgármester felkért, hogy alpolgármesterként segítsem munká-
ját. Így számos eseménnyel, sok munkával és kihívással, de még több örömmel teli idôszak ré-
szesévé válhattam, amelyet Júlia lányom 2008-as születése tett még teljesebbé.

A 2006 elôtti években is meghatározóak voltak számomra a helyi közügyek, lakóhelyünk, tá-
gabb környezetünk sorsának formálása. 2002 ôszétôl irányítom a Fidesz helyi csoportjának vá-
lasztási felkészüléseit, illetve 2004 óta a helyi szervezet egyik alelnöke vagyok. Önkormányzati
munkámat 2002-ben kezdtem a Közoktatási, Közmûvelôdési és Sport Bizottság külsô szakértô-
jeként, majd 2005-ben listás képviselôi mandátumot kaptam, és egy éven át a Vagyonnyilatko-
zatokat Ellenôrzô Bizottság elnöki tisztségét is elláttam. Mindezen idô alatt az önkormányzati-
ság és a helyi közösségek életének számtalan területét ismertem meg, többek között ez indított
jogi tanulmányaim megkezdésére is.

A fôállású alpolgármesteri tisztség ellátása azonban sok szempontból jelentett más munkát, hiszen vezetô tisztségviselô-
ként sokkal meghatározóbbá váltak azok a külsô — elsôsorban gazdasági — nehézségek, amelyekkel a válság idején kerüle-
tünknek is meg kellett birkóznia. Nagy segítséget jelentett azonban az a folyamatos és segítô szándékú együttmûködés, ame-
lyet a kerület és elsôsorban a választókerület lakói tanúsítottak.

Fontos célunk valósulhatott meg azáltal, hogy városrészünk a gazdasági környezet nehézségei ellenére úgy tudta megôrizni
pénzügyi egyensúlyát, hogy eközben elindulhatott a kiegyensúlyozott fejlôdés útján. Ennek megôrzése és kiteljesítése azon-
ban komoly feladat, amihez továbbra is összefogásra és az Önök támogatására van szükség.

10. választókerület SZÉPVÖLGY | CSATÁRKA | NYÉK | HÛVÖSVÖLGY

A 10. egyéni választókerület szavazókörei

49. Pasaréti út 191–193. Szabó Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium 394-3887
50. Pitypang u. 17. Általános Iskola 325-8827
51. Pitypang u. 17. Óvoda 325-7830
52. Pitypang u. 17. Óvoda 325-7830
53. Hûvösvölgyi út 133. Gesztenyéskert Óvoda 200-6614, 394-2979
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Pulay Glória
A II. kerület 10. egyéni választókerületének jelöltje vagyok, Nemzetközi Kapcsolatok szakértô.
Tanulmányaimat jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakának
Mesterképzésén folytatom.

A kerület zöld övezetében élve látom, hogy az épületek egyre kevésbé illenek a tájba, s hogy
az építkezések engedélyezése milyen „laza”. Lakóhelyünk az utánunk következô generációk szá-
mára is fenntartható maradhatna, ha az engedélyezések és kivitelezések folyamatát átláthatób-
bá tennénk.

Ugyanígy a közparkok védelme is elengedhetetlen; tisztán és rendben tartásuk mindannyi-
unk felelôssége és érdeke is egyben.

Megválasztásom esetén másik fontos célom lesz, hogy Budán is létrejöhessenek olyan vonzó
kulturális helyszínek és találkozási pontok, mint amilyenek Pesten megtalálhatóak. Ennek érde-
kében ismét látogathatóvá tenném a Bem, illetve a volt Május 1. mozit, amelyek kiállítótermek-
ként és különbözô mûvelôdési helyszínekként megállhatnák helyüket pesti vetélytársaikkal
szemben.

Rideg Sándor
Többgyermekes családapaként fontosnak tartom, hogy gyermekeink a kerületben maradjanak.
Ezért II. kerületi beruházások esetén fontosnak tartom, hogy az Önkormányzat támogassa a II.
kerületi lakosok alkalmazását, ezzel új munkahelyeket teremtve. A civil lakosság aktív bevoná-
sát elengedhetetlennek tartom a döntésekbe. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû progra-
munk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályonkénti tanulói létszámot.
Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.
Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!
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10Dr. Horváth Márton András
Tisztelt Lakótársam!
54 éves állatorvos vagyok. Több mint négy évtizede lakom a II. kerületben. Jelenleg az Állatorvo-
si Klinikán dolgozom. Régóta részt veszek a kerületi közéletben, mintegy 10 éve pedig a kerüle-
ti MSZP tagja, illetve vezetôségi tagja vagyok.

Képviselôként a korábban Horváth Csaba polgármesteri évei alatt meghonosított és gyako-
rolt konszenzusos politizálásra törekszem majd. Szeretném, ha itt a kerületben konzervatív, bal-
oldali és liberális polgárok egymás mellett békében élnének.

Számomra fontos, hogy szorosan együttmûködjek a választóimmal, a kerületi civil szerveze-
tekkel, valamint a Fôvárosi Közgyûlés képviselôivel is. Képviselôként a városépítészet, valamint
a környezetvédelem területein szeretnék dolgozni.

Szeretném, ha kerületünk konszolidáltabb és élhetôbb lenne. Ennek érdekében mindent meg
fogok tenni, ha megválasztanak.

Ôszintén remélem, hogy mielôbb találkozhatok Önnel és megbeszélhetjük közös ügyeinket,
problémáinkat.

Kérem, támogassanak október 3-án, hogy jobb életet élhessünk kerületünkben!
Keressen bizalommal!

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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11. választókerület SZÉPILONA | KURUCLES | LIPÓTMEZÔ | PETNEHÁZYRÉT

Andóczi-Balogh Mária
Hosszú évek óta lakom a kerületben, itt találtam otthonra, barátokra, igazi közösségre. Szere-
tek itt élni, munka után esténként visszatérni, ha kérdezik hol élek, büszkén mondom, hogy a
„másodikban”. Tanultam sokféle dolgot, a fôiskolán és az egyetemen mûvelôdésszervezést kul-
turális antropológia specializációval, de késôbb reklám- és marketingmenedzser, illetôleg közbe-
szerzési végzettséget szereztem.

Baloldali gondolkodású és érzelmû vagyok, de tisztelem a más politikai nézetet vallók érték-
rendjét. Számomra a baloldaliság a közösség iránti elkötelezettséget, a közösség életének jobbí-
tását jelenti. Értékrendemben meghatározó a kölcsönös tisztelet, a fanatikusságot minden olda-
lon egyaránt elutasítom. Épp ezért fontosnak tartom, hogy az újonnan megalakuló testületben
többféle nézetû, gondolkodású ember képviselje kerületünk lakosságát. Képviselje a bérbôl és
fizetésbôl élôket, képviselje a középosztály érdekeit és értékeit.

Ez a körzet Buda egyik legszebb része! Ide, a 11-es körzetbe tartozó utcák egy szakasza a vá-
rosközponthoz vezetô út, míg jelentôs területe az erdôs, ligetes részhez tartozik. Erdôk és he-
gyek, a hûvös és szép völgyek, de van itt távfûtéses lakás, társasház, kisebb és nagyobb családi
házak és villák sora egyaránt. Sokféle érdek, sokféle probléma, nagy kihívás lesz, ha én képvisel-
hetem Önöket az önkormányzatban.

A közélet, a helyi kisközösségek ügyeinek intézése, rendezése mindig fontos volt számomra.
Kérem, támogasson október 3-án!

A 11. egyéni választókerület szavazókörei

54. Hûvösvölgyi út 12/b Budagyöngye Bölcsôde 376-6016
55. Hûvösvölgyi út 12/b Budagyöngye Bölcsôde 376-6016
56. Budenz J. út 20–22. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 394-3177
57. Budakeszi út 51. Magyar Filmlabor Kft. 391-0500
58. Hûvösvölgyi út 133. Gesztenyéskert Óvoda 200-6614, 394-2979
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Schön Péter
Kerületi lakosként kiemelten fontosnak tartom a közbiztonság kérdését. A kerületi rendfenntar-
tó erôk létszámbôvítésének támogatásával és közös ôrjáratokkal, valamint posztos rendôrökkel
állandó közterületi jelenlétet szeretnék elérni, ezzel visszaszorítva a bûnözést. Erre megoldás a
„Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Thurzó Zsuzsanna
Az ELTE-n germanisztikát és anglisztikát tanultam, a Berlini Humboldt Egyetemen pedig nyelv-
pedagógusi diplomát szereztem. A tanítás azóta egyfolytában a munkám és a szenvedélyem.
Dolgoztam nevelôtanárként, gimnáziumokban, az ELTE német tanárképzôjén és a felnôttokta-
tásban is. Legfontosabb feladatomnak mégis azt tekintem, hogy korunk égetô emberi jogi, szo-
ciális és ökológia problémái, valamint a XXI. századi Magyarország fiatalsága végre „egymásra
találjanak”.

Húsz éve majd’ minden nap elvillamosozom a hûvösvölgyi úti „Akadémia” elôtt.
A nemrég itt elkezdett, a SCD Group által jegyzett beruházás a Bel-Budán lakók életminôsége

és az egész kerület közlekedése szempontjából meghatározó jelentôségû. A beruházó céljai
méltányolhatók, de aggodalomra ad okot a projekt érdekében végrehajtott fôvárosi kertöve-
zet-átsorolás. Ez a korábbinál jóval magasabb beépíthetôséget tesz lehetôvé. Az LMP ellenzi a
jelentôs jármûforgalmat generáló bevásárlóközpontok építését, és én magam is mindent meg
kívánok tenni, hogy a beruházás 2. üteme a cég és az önkormányzat által ígért keretek között
valósuljon meg — ideértve a 8 hektáros, ôsfás zöldterület védelmét.

Legény Béla
1952-ben születtem Budapesten. Nôs vagyok, egy felnôtt lányom van. Elektrotechnikusként
kezdtem a pályámat, majd 1980 után vállalkozóként próbáltam ki magam. 1998-ban a Minisz-
terelnöki Hivatal munkatársa lettem, 2002 óta a Köztársasági Elnöki Hivatalban dolgozom.

Életem jelentôs részét Pesthidegkúton töltöttem el családommal, onnan költöztünk néhány
éve Bel-Budára.

1996-ban léptem be a KDNP-be, két évvel késôbb pedig a Fidesz II. kerületi csoportjába. Az
1998-as önkormányzati választásokon — a polgárok bizalmából — egyéni képviselô lettem.
Mandátumomat választóim a következô két ciklusban is megerôsítették.

Széles körû képviseletre adott lehetôséget, hogy az eltelt évek alatt részt vehettem az Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat és a Telepü-
lésüzemeltetési Bizottság munkájában is. Ez idô alatt a kerület és az itt élôk számos problémá-
ját ismerhettem meg.

Mindig kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy választóim szükség esetén mindenkor elér-
hessenek. Ennek, és az Önök nyitottságának köszönhetô, hogy számos kérdést sikerült közösen
megoldanunk. A három ciklus alatt megszerzett tudást és tapasztalatot továbbra is szeretném
kerületünk érdekében felhasználni.

Kérem, tiszteljenek meg ezután is bizalmukkal és támogatásukkal!

MELY OKMÁNYOKKAL IGAZOLHATJA A VÁLASZTÓPOLGÁR A SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT ÉS LAKÓHELYÉT? A sza-
vazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak a személyazonosság igazolására:
� a lakcímet is tartalmazó, „régi típusú” személyazonosító igazolvány (amely önmagában jogosít szavazásra)
� vagy lakcímigazolvány („lakcímkártya”) és a következô okmányok egyike: személyazonosító igazolvány, ideiglenes sze-

mélyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követôen kiállított, kártya-formátumú vezetôi engedély.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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Balogh Andrea
Gyermekkorom óta a II. kerületben élek, barátaim, ismerôseim is ide kötnek. Diplomámat a Pé-
csi Tudományegyetemen szereztem mûvelôdésszervezô szakon. Jelenleg projektmenedzsment-
tel foglalkozom saját vállalkozásomban.

Kultúra szavunk a latin cultus-ból ered: 1. (földet) mûvel; 2. gondoskodik valamirôl, díszít, ne-
mesít; 3. ünnepet megül, tisztel, becsül, szentnek tart.

Az LMP azt szeretné, ha a „kultúra”, „kulturált” szónak ezt a tágabb jelentését a közterületek-
re is vonatkoztatnánk. Budapesten, így a II. kerületben ugyanis ma még nem általános ez az ér-
telmezés és felelôs állampolgári magatartás. Jelenleg kevesen szánnak idôt, energiát az ingatla-
nuk elôtti „közterületek” ápolására — mert kevesen érzik magukénak ezeket. Célunk tehát egy
szemléletbeli változás.

És hogy új szó kerüljön az értelmezô kéziszótárba: a „parkert”: parkként funkcionál (minden-
ki használja), de kertként kell gondozni! Az ingatlan és a járda és/vagy a járda és az úttest kö-
zött lévô kis „zöld terület/sziget”. Az elsô benyomás helyszíne a házra, családra, a lakókra jel-
lemzô karakter hordozója. Kifejezi gondozója viszonyát a szomszédokkal, az utcával, a környe-
zô világgal.

A 12. egyéni választókerület szavazókörei

59. Máriaremetei út 71. Remetekertvárosi Általános Iskola 275-8675, 397-4402
60. Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468
61. Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468
62. Máriaremetei út 71. Remetekertvárosi Általános Iskola 275-8675, 397-4402
63. Kútföldi út 1. Közösségi Helyiség 06 30 560-3904

12. választókerület REMETEKERTVÁROS | ADYLIGET
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Dr. Csabai Péter
1951-ben születtem. Nôs vagyok, két felnôtt fiú édesapja. Közlekedésmérnöki és gazdasági
mérnöki egyetemi diplomát, valamint mûszaki doktorátust szereztem. 36 éve tartó munkaviszo-
nyom során a közúti közlekedés különbözô területein dolgoztam.

Családommal 1986-ban költöztünk Pesthidegkútra. Kötôdöm ehhez a városrészhez, ahol iga-
zi otthonra leltünk.

2004 és 2006 között a II. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ságában dolgoztam külsô szakértôként. A 2006-os önkormányzati választásokon — az Önök bi-
zalmából — egyéni képviselôi mandátumhoz jutottam, azóta elöljáróként irányítom a Pesthi-
degkúti Városrészi Önkormányzat munkáját.

Az elmúlt esztendôkben — képviselôi munkám során — érdekképviseleti és közigazgatási ta-
pasztalatokat szereztem. Megismerkedhettem a városrész polgárainak rendkívül színes életével
is. Igazi közösség tagjává válhattam, ahol egymás segítése, támogatása vált meghatározóvá.
Számos eredményt értünk el együtt. Környezetünk napról napra szebb, gondozottabb lett, és
olyan új szolgáltatásoknak is örülhetünk, mint a régen várt mentôállomás megnyitása. Szeret-
ném, ha elkövetkezô éveink is a közös törekvések jegyében telnének, és együtt folytathatnánk
megkezdett munkánkat.

Komáromi Ferenc
Háromgyermekes apaként felelôsséget érzek a felnövekvô generáció egészséges környezetéért
és a megfelelô oktatási körülményekért. „Hidegkút megtelt!”, így minden eszközzel meg fog-
juk akadályozni a lakóparkok építését. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket
húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.

Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Besenyei György
A II. kerület harmadik generációs polgáraként budai, értelmiségi családból származom, szocio-
lógus vagyok. Ma is itt élek családommal, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan
helyen élhetek, amelyhez ezer szállal kötôdöm, és érzelmileg ilyen fontos számomra. Szüleim-
tôl a közösség önzetlen szolgálatát is megörököltem. Apám évtizedeken át képviselte a kerület
lakóinak érdekeit, és vezette az Oktatási Bizottságot. Közismert és közszeretett személyiség
volt, igazi lokálpatrióta.

Egy szociális alapítványt vezetek, amely hajléktalan családoknak segít visszakapaszkodni a
konszolidáltabb életbe. Korábban húsz éven át tanítottam az oktatási rendszer minden szint-
jén. Tíz éve aktívan is részt veszek a kerület politikai és társadalmi életében. Tagja vagyok a Fény
utcai piac Felügyelô Bizottságának, és kerületünkben elnökségi tagja pártomnak.

Felelôsséget érzek a továbbiakban sürgetô változásokért, amelyek kerületünk, közvetlen lakó-
környezetünk felvirágzását szolgálják. Támogatok minden olyan kezdeményezést, amely ápol-
tabbá és komfortosabbá teszi a közös helyet, ahol élünk. Hivatásomból adódóan is aktívan
részt veszek a köztünk élô hátrányos helyzetû embereket támogató és emberi méltóságukat
megôrizni segítô munkában. Ehhez a megtisztelô, nehéz, de szép feladathoz kérem az Ön bizal-
mát és támogatását.

Kellenek közös álmok arról a helyrôl, ahol szeretünk élni!
besenyeigyorgy@freemail.hu

Szavazóköri információk:
www.masodikkerulet.hu,

Telefon: 346-5473 (hívható hétfôtôl csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig)
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Bándy Péter
1997-ben költöztem Máriaremetére szüleimmel, nagyszüleimmel és testvéreimmel. Nyolc és fél
éve dolgozom a Magyar Demokrata címû hetilapnál mint belpolitikai újságíró, 2008 óta vezetô
szerkesztô vagyok. 2005–2006-ban szerkesztô-mûsorvezetôje voltam a Demokrata Televízió-
nak.

2006 óta vagyok egyéni önkormányzati képviselô. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
mellett az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság tagja lettem; 2007 tavasza óta ez
utóbbi bizottság elnöki posztját is betöltöm.

Pesthidegkút közösségét képviselni különös megtiszteltetés számomra. Az itt élôk nemcsak la-
kói ennek a környéknek, hanem aktív formálói a kulturális és közéletnek, akik felelôsségérzetük-
kel, tenni akarásukkal különleges hellyé teszik városrészünket. Képviselôi munkám során is meg-
határozó volt az a segítség és támogatás, amit nap mint nap kaptam. A közös kezdeményezé-
sek és a célok mellett való kitartás tette igazi ünneppé az olyan eseményeket, mint például az
oly régen várt mentôállomás átadása. De az összetartozás megélése és az értékek megôrzésé-
nek igénye miatt válhatott mára szimbolikus eseménnyé a Templomkerti Esték rendezvénysoro-
zata is. Büszke vagyok arra, hogy oly sok értékes ember és közösség bízott meg bennem az el-
múlt években. Szeretnék továbbra is velük, Önökkel dolgozni azért, hogy Pesthidegkút egyre
szebb és rendezettebb otthonunk legyen, amelyet továbbra is az egymásra figyelés és a közös
célokért való munkálkodás hat át. Ehhez kérem további bizalmukat és támogatásukat!

13. választókerület MÁRIAREMETE | SZÉPHALOM | KÔVÁR

A 13. egyéni választókerület szavazókörei

64. Kossuth L. u. 17. Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 397-4468
65. Szabadság u. 23. Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 397-4569
66. Szabadság u. 23. Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 397-4569
67. Máriaremetei út 185. Óvoda 376-5034
68. Máriaremetei út 185. Óvoda 376-5034
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Melegh Marianna
Negyvennégy éves rendezvényszervezô vagyok. Korábban az önkormányzatnál dolgoztam, s
közvetlenül megtapasztaltam, milyen nagy szükség — és mennyi lehetôség — van még mindig
az ügyintézés gyorsítására és egyszerûsítésére.

Kerületünk nagy problémája, hogy a budavidéki és pilisi agglomerációból érkezô autósok
szinte kizárólag a Hidegkúti út—Hûvösvölgyi út—Szilágyi Erzsébet fasor útvonalon tudnak vé-
gighaladni.

Az óriásira duzzadt átmenô forgalom nem csak a reggelenkénti dugókkal keseríti éle-
tünket, hatása a levegô minôségén is érzôdik. Ezt kezelendô együtt kell mûködnünk a
szomszédos kerületekkel csakúgy, mint magával a fôvárossal és a környezô települések-
kel.

Az elôvárosi területek számára olyan integrált, közösségi-közlekedési stratégiát kell kifejleszte-
nünk, amely a késôbbiekben gyors és kényelmes alternatívát kínál az autósoknak — többek kö-
zött nagy kapacitású P+R parkolók létesítésével, hogy mind a helyben, mind a távolabb élôk
egyszerûen „nyergelhessenek át” a közösségi közlekedésre.

Nagy Julianna
Kisgyermek korom óta élek a II. kerületben, ide kötôdöm ezer szállal. A Móricz Zsigmond Gim-
náziumban érettségiztem, a Corvinus Egyetemen végeztem pénzügy és statisztika szakirányon.

Szeretem és tisztelem kerületünket, és különösen azokat a történelmi múlttal rendelkezô vá-
rosrészeket, ahol a helyi lakosok kitartása és munkája nyomán ma is fennmaradtak a történelmi
hagyományok, de egy modern, korszerû lakókörnyezetben laknak a kerület polgárai.

Tiszteletet ébreszt ez az egyedülálló adottságokkal rendelkezô, színes történelmi emlékekben
bôvelkedô, sokrétû kultúrájú vidék, az itt élôk összefogása, a városrész kiemelkedô és pezsgô
kulturális élete, az itt megtapasztalható kivételes civil összefogás, ami különösen Pesthidegkút-
ra jellemzô.

Fiatalos lendülettel, de a hagyományok tiszteletén alapuló, megfontolt alapossággal szeret-
ném a városrészt képviselni az Önkormányzatban. Célom, hogy az itteni polgárok is méltó mó-
don részesüljenek a kerületi fejlesztésekbôl. Szeretnék hozzájárulni az itteni civil szervezetek
munkájához, a hidegkúti kulturális élet támogatásához, továbbfejlôdéséhez. Ha bármiben segít-
hetek, kérem, forduljon hozzám bizalommal.

Bízom támogatásukban.
nagy.juli@freemail.hu

Biró Barna
Tôsgyökeres pesthidegkúti lakosként látom kerületrészünk problémáit. „Hidegkút megtelt!”,
így egy lakópark, vagy bármilyen más, jelentôs autóforgalmat generáló beruházás ellen felve-
szem a harcot! Jelszavam: Sport! Sport! Sport! Erre megoldás a „Megtisztulás” címû progra-
munk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályonkénti tanulói létszámot.
Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.
Részletes kerületi programunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

VAN-E LEHETÔSÉG RONTÁS ESETÉN A SZAVAZÓLAP KICSERÉLÉSÉRE? Igen. Ha a választópolgár a szavazólap ur-
nába helyezése elôtt jelzi, hogy annak kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevon-
ja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzôkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat — szemé-
lyenként — csak egyszer adhat ki.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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Besenyei Zsófia
Kerületünkben születtem — régi budai családban. Gyermekkorom néhány évét leszámítva az-
óta is itt van az otthonom a II. kerületben. 2005-ben diplomáztam szociológusként az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán. Mindig is az emberekkel való közvet-
len kapcsolatteremtés, kommunikáció volt számomra a legfontosabb.

Különösen értékesnek tartom az idôs emberekkel együtt töltött idôt, tapasztalataikat sokszor
hasznosítom a mindennapokban is. Ezért is hívtam életre egy nyugdíjas klubot kerületünkben,
amelyet évek óta vezetek. Egy közhasznú alapítvány munkájába is besegítek, amely a kerületi la-
kosság szolgálatában áll. 2006 óta dolgozom a Magyar Szocialista Párt II. kerületi Szervezeté-
nél, 2008 óta irodavezetôként. Így elmondhatom, hogy valóban személyes, napi kapcsolatban
állok kerületi lakótársaimmal. Fontosnak tartom, hogy az épített környezet összhangban le-
gyen a benne élôk igényeivel, elvárásaival, ugyanakkor az új, épülô házaink, tereink illeszkedje-
nek a kerület már kialakult hagyományos arculatához. Szintén lényeges kérdésnek látom a la-
kók számára elérhetô fontos szolgáltatások területileg arányos elosztását.

Tel.: 212-2978, e-mail: bp02@mszp.hu

14. választókerület BUDALIGET | ÓFALU | ERZSÉBETLIGET | GERCSE

A 14. egyéni választókerület szavazókörei

69. József A. útja 68. Vendéglô 274-6533
70. Hímes u. 3. Cserkészház 06 30 560-3933
71. Templom u. 2–10. Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872
72. Templom u. 2–10. Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872
73. Templom u. 2–10. Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központ 392-0872
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Mészárovits Antal
Nyugdíjasként teljes mértékben azonosulni tudok a kerület egyre több idôs polgárának napi
problémáival. Fontos a szociális háló megerôsítése, kerületünk védelme, valamint a pályakezdô
fiatalok segítése. Erre megoldás a „Megtisztulás” címû programunk.

Zöld kerület — nem engedjük tovább csökkenni kerületünk zöld területeit. Nem engedjük a
lakosság érdekeivel ellentétes új bevásárlóközpontok, lakóparkok és irodakomplexumok létesíté-
sét a zöldövezetben.

Nyugodt közlekedés — elég volt az állandó közlekedési dugókból! Új P+R parkolókat létesí-
tünk, a parkolókat igénybe vevô autósoknak kedvezményes jegy- és bérletvásárlást teszünk le-
hetôvé.

Egészséges kerület, nyugodt öregkor — új egészségügyi központ megépítését szorgalmaz-
zuk Pesthidegkúton. Új termelôi boltok létrehozásának támogatásával olcsó és egészséges élel-
miszert biztosítunk mindenkinek.

Oktatás — Nem engedünk több osztályösszevonást, és 25 fôben maximalizáljuk az osztályon-
kénti tanulói létszámot.

Önkormányzat — kerületünk gazdálkodását és az önkormányzati vagyonértékesítéseket húsz évre visszamenôleg átvilágítjuk.
Részletes kerületi progamunkat átveheti a Moszkva téri „Jobbik kockánál”!

Skublicsné Manninger Alexandra
1966. január 29-én születtem Budapesten; azóta második kerületi lakos vagyok.

A Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem, majd angol, német és francia nyelvbôl kö-
zépfokú nyelvvizsgát tettem. Szüleim nyomdokain jelentkeztem a Gödöllôi Agrártudományi
Egyetemre, ahol 1989-ben általános agrármérnökként és angol szakfordítóként végeztem.
1993-ban agrár külgazdasági szakon is szakmérnöki diplomát szereztem.

Férjem, Skublics Márk építômérnök. 1990 és 2001 között hat gyermekünk született, azóta el-
sôsorban az ô nevelésükkel foglalkozom. Legkisebb gyermekeim a Máriaremete—Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskolába járnak, a nagyok egyházi gimnáziumokat választottak, legidô-
sebb lányunk pedig már egyetemista. Mindnyájan jól tanulnak, zenélnek és néptáncolnak, a Re-
metei Regnum Marianum aktív tagjai.

1993-ban költöztünk Pesthidegkútra, ahol a kezdetektôl részt vettem a helyi közösségi életben, bálok, kirándulások zarán-
doklatok szervezésében. Tagja vagyok a Kereszténydemokrata Néppártnak, a Sarlós Boldogasszony Plébánia egyházközségi ta-
nácsának és az Ófalui Polgári Egyletnek.

2006 októberében a hidegkúti választók bizalmából önkormányzati képviselô lettem. Elsôsorban a városrészi önkormányzat-
ban és a Közoktatási, Közmûvelôdési és Sport Bizottságban tevékenykedtem.

Szeretnék az itt élôk kéréseibôl, ötleteibôl minél többet a kerület törekvéseivé is tenni, az önkormányzat elképzelé-
seit pedig minél hamarabb megosztani az itt lakókkal.

Célom az értékek megôrzése, és a hiányok értékekkel való pótlása. Ehhez kérem további bizalmukat és támogatásu-
kat!

Fabók Márton
27 éves közgazdász és alkalmazott környezetkutató vagyok, családommal tizenöt éve költöz-
tünk Hidegkútra.

Mi, hidegkútiak valamiképpen összetartunk. Tesszük ezt annak ellenére, hogy környékünkön
máig nincs elegendô közösségi hely, hiány van olyan rendezvényekben, eseményekben, progra-
mokban, amelyek tovább erôsíthetnék a kerülethez való kötôdésünket: a legtöbb fiatalnak, ha
szórakozni vagy barátaival találkozni szeretne, be kell utaznia a városba.

Pedig egy — a most siralmas állapotban lévô Szabadság utcai focipálya helyén épülô —
sport- és egészségcentrum ilyen fontos közösségi tér lehetne. Az uszodák és egyéb, kapcsolódó
létesítmények ugyanis nem csak az egészségmegôrzés és kikapcsolódás fontos eszközei. Közös-
ségteremtô erejüket — mivel a Hidegkúti SC-ben jómagam is sokáig fociztam — közvetlenül
megtapasztaltam.

Önkormányzati képviselôként ösztönözni, támogatni és erôsíteni szeretnék minden helyi civil
kezdeményezést, kulturális és sporteseményt. Célom, hogy a fiatalokat, a családokat és idôse-
ket egyaránt megszólítsuk.

ÉRVÉNYES-E A SZAVAZÓLAP, HA NINCS LEBÉLYEGEZVE? Nem. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja a választó-
polgár jelenlétében hivatalos bélyegzôlenyomattal látja el a szavazólapot, máskülönben a szavazólap nem érvényes.

VÁLASZTÁSI KÉRDEZZ—FELELEK
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Kisebbségi önkormányzati választás
A kisebbségi önkormányzati képviselôk választását a helyi
önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásá-
nak napján, október 3-án tartják. A kisebbségi jegyzéken
szereplô választópolgárok a kisebbségek számára kialakí-
tott külön szavazókörben adhatják le szavazatukat. A II.
kerületi helyi választási bizottság a kisebbségi önkormány-
zatok szavazására a Hûvösvölgyi út 12/b alatt található Bu-
dagyöngye Bölcsôdében található 800. számú szavazó-
kört jelölte ki.

Kisebbségi jelöltekre csak azok szavazhatnak, akik
2010. július 15-ig felvételüket kérték a kisebbségi válasz-
tói jegyzékbe. A választópolgár a szavazás jogát a lakóhe-
lye szerinti településen gyakorolhatja. Lakóhelytôl eltérô
településen való szavazásra, így igazolás kiadására nincs
mód. A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetôje törli a válasz-
tópolgárt a kisebbségi választói jegyzékbôl, ha lakcímét
megszünteti vagy érvényteleníti, július 15-e után más tele-
pülésre vagy fôvárosi kerületbe költözött, meghalt, vagy
megszûnt a választójoga. A településen belüli lakcímválto-
zás esetén a HVI vezetôje átvezeti a változásokat a kisebb-
ségi választói jegyzéken. A választást megelôzô nap 16
óra után a kisebbségi választói jegyzéket lezárják, a szava-
zás napján senkit sem lehet felvenni a választói jegyzékbe.

A II. kerületben 10 kisebbség jelöltette magát. Kisebbsé-
gi önkormányzati választást akkor tûzhet ki a Helyi Válasz-
tási Bizottság, ha a településen az adott kisebbség válasz-
tói jegyzékében a magukat az adott kisebbséghez tartozó-
nak vallók száma eléri a harmincat. A kisebbségi önkor-
mányzati választáson független jelöltek nem indulhatnak,
kizárólag jelölô szervezetek állíthattak jelöltet. A képvise-
lôk mandátuma a következô önkormányzati választásig
tart, idôközi választást nem lehet tartani.

A szavazás menete

A kisebbségi szavazókörben több kisebbség választópol-
gárai is voksolhatnak, külön-külön választói jegyzék alap-
ján. Kisebbségenként külön szavazólap áll rendelkezésre,
a jelöltek kisorsolt sorrendben szerepelnek rajta. A szava-
zólap magyarul és a kisebbség nyelvén is olvasható. A je-
lölt nevét csak a jelölt kérésére, a jelölôszervezet nevét pe-
dig a jelölôszervezet kérésére kell feltüntetni a kisebbség
nyelvén is. A szavazás lebonyolítása az általános szabá-
lyok szerint történik, a választópolgárok mozgóurnát is
igényelhetnek.

A szavazólapon az adott kisebbség valamennyi jelöltjét
feltüntetik, kisorsolt sorrendben, fontos változás, hogy
szavazni legfeljebb négy jelöltre lehet, így az eddigi öt he-
lyett a kisebbségi önkormányzatok testületei négytagúak
lesznek. A négy legtöbb szavazatot kapott jelölt szerez
mandátumot. Szavazategyenlôség esetén sorsolással kell
megállapítani a képviselô személyét az egyenlô szavaza-
tot elért jelöltek közül. Szavazatot nem szerzô jelölt man-
dátumot nem szerezhet.

Jelölt Jelölô szervezet Kisebbség

Ivanov Cocsev Iván Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár

Genát Andrea Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár

Doncsev Anton Ivanov Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár

Kuseva Marijka Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár

Kocolarisz Szofia Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete görög

Cafaridu Polixeni Görög Ifjúsági Egyesület görög

Angelopulu Zafirula Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete görög

Tipu Eleni Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete görög

Kanaki Anna Görög Ifjúsági Egyesület görög

Horváthné Frei Erika Görög Ifjúsági Egyesület görög

Dzindzisz Jorgosz Görög Ifjúsági Egyesület görög

Letenyei Bea Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát

ifj. Vuity István Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát

Vuity István Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát

Letenyei Lászlóné Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát

Balogh Robert Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete lengyel

Bükkfalvy Ábel János Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete lengyel

Felföldi Mária Barbara Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete lengyel

Borzon Daniel Zoltán Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete lengyel

Dr. Waller Klára Német Óvoda és Iskolaegyesület német

Hain Gábor Német Óvoda és Iskolaegyesület német

Berger Antal József Német Óvoda és Iskolaegyesület német

Dézsi Jánosné Német Óvoda és Iskolaegyesület német

Flórián Gyula Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény

Zakariás Antal Dirán Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény

Bacsó Zoltán Károly Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény

Dr. Issekutz Sarolta Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény

Meszénáné dr. Berényi Mária Budapesti Románok Kulturális Társasága román

Szendi-Joó Csaba Budapesti Román Egyesület román

Popa János Ottóné Budapesti Román Egyesület román

Lázár Szabolcs István Budapesti Román Egyesület román

Veres Zoltán Budapesti Román Egyesület román

Dr. Bogyirka Emilné Budapesti Románok Kulturális Társasága román

Orbán-Szirbucz Zsófia Budapesti Románok Kulturális Társasága román

Vargháné dr. Borbély Anna Budapesti Románok Kulturális Társasága román

Hideg László Lajos „RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület ruszin

Fellner Attila „RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület ruszin

Erdôs József „RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület ruszin

dr. Bencze István „RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület ruszin

Kotorcevic Lázár Nemzetiségi Hagyományôrzô Kulturális Egyesület szerb

Vukajlovics Mileva Nemzetiségi Hagyományôrzô Kulturális Egyesület szerb

dr. Lásztity Jovánka Nemzetiségi Hagyományôrzô Kulturális Egyesület szerb

dr. Ember Tibor Nemzetiségi Hagyományôrzô Kulturális Egyesület szerb

dr. Sztepanov Milán Nemzetiségi Hagyományôrzô Kulturális Egyesület szerb

Kirejko Dmitrij Taraszovics Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ukrán

Isaszegi Jánosné Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ukrán

Kormányos István Lajos Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ukrán

Kormányos Alexandra Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ukrán
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