
HIRDETMÉNY
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte

a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását.

A szavazás napja:

2014. OKTÓBER 12.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének 
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16 óráig lehet benyújtani 
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

Október 12-én idén immár harmadszor járulhatunk az 
urnák elé: az országgyűlési és az európai parlamenti 
választásokat követően településünk önkormányzatá-
nak vezetőiről dönthetünk, illetve az arra jogosultak 
nemzetiségi jelöltekre szavazhatnak.

Tizennégy választókerületben összesen 77 jelölt 
indul az önkormányzati képviselő-testületbe jutásért 
városrészünkben. Függetlenként egy jelölt, a többiek 
valamely párt- , illetve pártszövetség képviseletében 
méretik meg magukat. Képviselőjelöltet állított az 
Együtt (12 választókerületben), a Fidesz–KDNP (14 
választókerületben), a Jobbik (10 választókerület-
ben), az LMP (12 választókerületben), az MLP (10 
választókerületben, a MoMa (4 választókerületben), 

az MSZP–DK–PM (14 választókerületben). Kiadvá-
nyunkban választókerületenként a jelöltek a helyi 
választási bizottság által kisorsolt, a szavazólapon 
is megjelenő sorrendben szerepelnek.

A kerületi polgármesteri címért heten indultak 
el: Horváth Csaba (MSZP), dr. Hajdu Nóra (Együtt), 
Bodor Zoltán (Jobbik), dr. Láng Zsolt (Fidesz–KDNP), 
Szabadai Viktor (MLP), Dárdai Zsuzsanna (LMP) és 
dr. Schiffer János (DK).

Az elmúlt hetekben szórólapokon, plakátokon 
találkozhattunk a jelöltek többségével. A Budai Polgár 
választási különszáma az egyetlen olyan kiadvány, 
amelyben minden, az önkormányzati tisztségért 
indulni szándékozó és kellő ajánlást összegyűjtött, a 

Nemzeti Választási Bizottság által hivatalos jelöltnek 
minősített polgármester-, illetve képviselőjelölt bemu-
tatkozása elolvasható, azok egymással összevethetők. 

A II. kerületben élők 1990 óta minden választás 
alkalmával bizonyítják, elkötelezettek a helyi ügyek 
iránt, érdeklődésüket a magas részvételi adatok is 
jelzik. Szerkesztőségünk ennek a közéleti figyelemnek 
kívánt megfelelni, amikor a jelöltek bemutatásán kívül 
részletes tájékoztatást ad a szavazással kapcsolatos 
egyéb információkról.

A Budai Polgár részrehajlás és elfogultság nélkül 
állította össze a mostani különszámot, hogy Önök a 
legmegfelelőbb jelölt mellett dönthessenek október 
12-én.

Helyi ügyeinkről döntünk
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TARTALOMJEgYZéK

1. A választópolgárok három szavazólapot kapnak kerületünkben.
Az első szavazólapon a kerületben indult polgármesterjelöltekre szavazha-

tunk. A szavazólapon a sorsolási sorrendben felsorolt jelöltek közül egyetlen 
jelöltre adhatják le voksukat. A kerületben heten mérkőznek a polgármesteri 
címért, bemutatkozó írásukat az 6–12. oldalon olvashatják:

• Horváth Csaba az MSZP jelöltjeként, 
• Dr. Hajdu Nóra az Együtt–PM jelöltjeként, 
• Bodor Zoltán a Jobbik jelöltjeként,
• Dr. Láng Zsolt a Fidesz–KDNP jelöltjeként,
• Szabadai Viktor az MLP jelöltjeként,
• Dárdai Zsuzsanna az LMP jelöltjeként,
• Dr. Schiffer János a DK jelöltjeként.

2. A második szavazólapon megválaszthatják a kerület önkormányzatának 
képviselő-testületét: a választókerület szintén sorsolási sorrendben felsorolt 

jelöltjei közül egyre adhatják le szavazatukat. A második kerület 14 válasz-
tókerületében összesen 77 képviselőjelölt verseng a választók szavazataiért. 
A bemutatkozó írások a 14. oldalon kezdődnek.

3. A harmadik szavazólapon Budapest polgáraiként a hét, szintén sorsolási 
sorrendben sorakozó főpolgármester-jelöltről dönthetünk:
• Tarlós István a Fidesz–KDNP jelöltjeként,
• Csárdi Antal az LMP jelöltjeként,
• Dr. Bokros Lajos a MoMa jelöltjeként,
• Dr. Bodnár Zoltán az MLP jelöltjeként.
• Magyar György független jelölt
• Dr. Falus Ferenc az Együtt–PM jelöltjeként,
• Dr. Staudt Gábor a Jobbik jelöltjeként,

****
A kerületben induló pártok listái

A II. kerületben 14 egyéni választókerület van. Ezekből kerül az új testületbe 
1–1 fő, valamint a megválasztott polgármester; ez összesen 15 fő, a képviselő-
testület azonban 21 fős lesz. Ennek oka az, hogy a képviselői helyek egy részét 
a pártok által összeállított, úgynevezett kompenzációs listák között osztják 
el. Ez úgy történik, hogy a választókerületekben vesztes jelöltek szavazatait 
összesítik az őket állító párt listájára. Az egyes pártok az így összegyűjtött 
szavazatok megoszlásának arányában kapnak képviselői helyeket. Kompen-
zációs listát azok a pártok, illetve jelölőszervezetek állíthatnak, akik nyolc 
választókerületben indítanak képviselő-jelöltet. A II. kerületben kompenzációs 
listát hat párt, illetve pártszövetség állított.

Együtt – A korszakváltók pártja: 1. Dr. Hajdu Nóra, 2. Solti Attila, 3. Zsitva 
Tibor, 4. Hunya Péter, 5. Dr. Mihalik Péter, 6. Kovács András

Fidesz–KDNP: 1. Dr. Láng Zsolt, 2. Dankó Virág, 3. Ernyey László, 4. Skublicsné 
Manninger Alexandra, 5. Riczkó Andrea, 6. Dr. Varga-Bajusz Veronika, 7. 
Dr. Csabai Péter, 8. Némethy Béla, 9. Kaposi Péter, 10. Dr. Gór Csaba, 11. 
Lánszki Regő, 12. Kocsy Béla, 13. Legény Béla, 14. Makra Krisztina, 15. Dr. 
Biró Zsolt, 16. Tölgyes Norbert, 17. Kabai Ferenc, 18. Hideg András

Jobbik Magyarországért Mozgalom: 1. Bodor Zoltán, 2. Torma Tibor, 3. 
Szabó Norbert, 4. Mészárovits Antal, 5. Késmárki-Krisch György Zoltán, 6. 
Majoros József, 7. Vasók Anikó, 8. Kardos Emese, 9. Ormándi Edina

LMP: 1. Ungár Péter, 2. Rácz Lőrinc, 3. Tóth Csaba, 4. Langowski Judith, 5. 
Görög Zsolt, 6. Dr. Kussinszky Péter

MLP: 1. Szabadai Viktor, 2. Zagyvai Péter, 3. Hardi Richárd, 4. Bognár Botond

MSZP–DK–PM: 1. Őrsi Gergely, 2. Kecskés Balázs, 3. Kovács Márton, 4. 
Perjés Gábor, 5. Dr. Varga Előd Bendegúz, 6. Varga László, 7. Besenyei Zsófia, 
8. Mátyás Eszter, 9. Szűcs-Holczmann Attila, 10. Paksiné Péteri Júlia, 11. 
Andóczi-Balogh Mária, 12. Gál Andrea



2014 – szeptember 25. KÖZÉRDEKŰ 3. OLDAL

Önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 

választása
Október 12-én a II. kerületben szavazati jog-
gal rendelkező állampolgárok 6–19 óra között 
járulhatnak az urnák elé. Az önkormányzati 
választás keretében három szavazólapot kell 
kitölteniük: dönthetnek a kerületi polgár-
mester, Budapest főpolgármesterének és vá-
lasztókerületük képviselőjének személyéről. 

választási értesítő a 
névjegyzékbe vételről

A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-ig 
választási értesítőt küldött mindazon szava-
zópolgárnak, akik az augusztus 15-i adatok 
szerint szerepelnek a II. kerület szavazóköri 
névjegyzékben. Annak a választópolgárnak, 
aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül 
névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda készíti 
el az értesítőt, és adja át vagy küldi meg a ré-
szére. A választási értesítőn szerepel annak a 
szavazókörnek a címe, ahol október 12-én a 
választópolgár élhet szavazati jogával.

Átjelentkezéssel történő szavazás
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig 

tartózkodási helyet létesített, és tartózkodá-
si helyének érvényessége legalább a szavazás 
napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási 
helyén szavazhat. Az átjelentkezéssel kap-
csolatos kérelemnek a Helyi Választási Iro-
dához 2014. oktÓber 10-én 16 óráig kell 
megérkeznie.

mozgÓurna igénylése
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazó-
köri névjegyzékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota, fogyatékossága, illet-
ve fogva tartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek a Helyi 
Választási Irodához 2014. október 10-én 16 
óráig kell megérkeznie. Mozgóurnát a válasz-
tás napján, október 12-én 6–15 óráig írásban 
lehet igényelni attól a szavazatszámláló bi-
zottságtól, amelynek szavazóköréhez tartozik 
a mozgásában korlátozott választópolgár.

A helyi választási iroda tájékoztatója
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választását október 12-ére írta ki

a választÓpolgárok 
figyelmébe

A Helyi Választási iroda felhívja a válasz-
tópolgárok figyelmét, hogy a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
választásán – az országgyűlési és az európai 
parlamenti választásoktól eltérően 

– csak magyarországi lakóhellyel rendel-
kező választópolgárok szavazhatnak, 

– átjelentkezés iránti kérelmet az a válasz-
tópolgár nyújthat be, akinek a választás kitű-
zését megelőzően legalább harminc nappal 
létesített tartózkodási helyének érvényessé-
ge legalább a szavazás napjáig tart, 

– az elfogadott átjelentkezési kérelem 
alapján a választópolgár tartózkodási helye 
szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül fel-
vételre. (Átjelentkezők számára nincs kije-
lölt szavazókör), – mozgóurna kérelem lakó-
helyre, - átjelentkezést igénylő - tartózkodási 
helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási 
hely szerinti szavazókör területéhez tartozó 
címre igényelhető. Egészségügyi intézmény-
ben történő szavazásra nincs lehetőség!

– Magyarország külképviseletein nem le-
het szavazni.

segítség a választÓjog 
gyakorlásához

A fogyatékossággal élő választópolgár igé-
nyelhet Braille-írással készült értesítőt, 
valamint könnyített formában megírt tájé-
koztató anyag megküldését, valamint aka-
dálymentes szavazóhelyiség biztosítását.

A központi névjegyzékkel, az átjelentke-
zéssel, valamint a mozgóurna-igényléssel 
kapcsolatos kérelem személyesen a lakó- 
vagy tartózkodási hely szerint illetékes Helyi 
választási Irodához, levélben az ügyfélka-
pun, illetve a választások hivatalos honlapján 
(www.valasztas.hu) keresztül a lakcím sze-
rinti választási irodához nyújtható be.

települési szintű 
lakÓhellyel rendelkezők 

szavazása
A II. kerületben a Törökvész út 18. (Kéz-

műves Óvoda) alatti 16. számú – akadály-
mentesített – szavazókörben szavazhatnak a 
települési szintű lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgárok. 

A mandátum 5 évre szól
Az 1990 óta megtartott önkormányzati választásokhoz 
képest több ponton változnak a választási szabályok, 
ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2014-ben 
már nem 4, hanem 5 évre választunk önkormányzati 
képviselőket, polgármestereket. 2014 után tehát a 
következő önkormányzati választás 2019-ben lesz.

Fővárosi Közgyűlés
A korábbi önkormányzati választásokhoz képest 
változik 2014-től a Fővárosi Közgyűlés felállása. 
Ezt követően tagja lesz a főpolgármester, a 23 
kerületi polgármester, valamint 9 jelölt a fővárosi 
kompenzációs listáról, akik a töredékszavazatok 
számának megfelelően kapnak mandátumot.

2014. 
október 

12.

HELYI VÁLASZTÁSI IROdA
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Postacíme: 1277 Bp. 23. Pf. 21. 
Félfogadás minden munkanap: 8–16 óra között 
Tel: 346-5460, 346-5437, 346-5508, 346-5542 
E-mail: szalai.tibor@masodikkerulet.hu 
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
napján, október 12-én tartják. A nemzetiségi névjegyzéken 
szereplő választópolgárok a nemzetiségek számára kialakított 
külön szavazókörben adhatják le szavazatukat. Valamennyi 
nemzetiség számára egy közös szavazókör szolgál, amelyet a 
II. kerületi Helyi Választási Iroda vezetője határozattal jelölt ki. 

Településünk tekintetében a Nemzeti Választási Bizottság 
az 1128/2014. számú határoztában a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők számát három főben határozta meg. 

Egy személy egyidejűleg kérelme alapján csak egy nemzeti-
ség névjegyzékében szerepelhet. A választópolgár a lakóhelye 
szerinti településen vagy a választás kitűzését megelőző 
harmincadik napig, azaz 2014. június 23. napjáig, bejelentett 
tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemze-
tiségi névjegyzékben. A választópolgár azon a településen 
szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 
Főszabály szerint a lakóhely szerinti településen, de aki a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
átjelentkezik a tartózkodási helye szerinti településre, az a 
nemzetiségi választáson is átkerül a települési nemzetiségi 
szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezése mindkét válasz-
tásra kiterjed! Ilyen irányú kérelem 2014. október 10-én 16.00 
óráig nyújtható be.

Ha a nemzetiségi választópolgár 2014. október 10-én 16.00 
óráig jelzi a Helyi Választási Iroda vetőjének mozgóurna iránti 
igényét, akkor a helyi Önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán is automatikusan felkerül a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékére. Ha a mozgóurna iránti 
igényét a szavazás napján, azaz 2014. október 12-én 15.00 óráig 
nyújtja be, mind a 800. számú nemzetiségi Szavazatszámláló 
Bizottság (SZSZB) részére, mind a lakóhelye szerint illetékes 
SZSZB részére írásban kell benyújtania.

Külön szavazólap szolgál a települési a területi és az országos 
nemzetiségi önkormányzat megválasztására. A szavazólap tar-
talmazza a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelven is. 
A szavazólapon a jelöltek illetve a listák a választási bizottság 
által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Érvényesen szavazni 
települési nemzetiségi választás esetén legfeljebb három 
képviselőjelöltre (1, 2 legfeljebb 3 jelöltre leadott szavazat 
szükséges), területi illetve országos választás esetén egy-egy 
listára leadott szavazattal lehet.

A települési nemzetiségi választás eredményes, ha legalább 
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képvise-
lők száma (3 fő). Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az 
eredményes választáson a megválasztható képviselők száma 
szerinti legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén 
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot 
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A területi és 
országos listák a rájuk leadott szavaztatok arányában szereznek 
mandátumot. A lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek 
a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.

Nemzetiségi önkormányzati választás
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A Budai Polgár különszáma a 2014. október 12-i önkormányzati választásokra

Jelölt Jelölő szervezet Nemzeti-
ség

Genát Andrea Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár
Büdy Gézáné Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár
Varga Csaba Magyarországi Bolgárok Egyesülete bolgár

Cafaridu Polixeni
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (Syllogos), Görög ifjúsági Egyesület, 
(GIE), „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület (Kariatidák), Helidonaki 
Görög Hagyományőrző Egyesület (Helidonaki)

görög

Galacanu Efstatia
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (Syllogos), Görög ifjúsági Egyesület, 
(GIE), „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület (Kariatidák), Helidonaki 
Görög Hagyományőrző Egyesület (Helidonaki) – görög

görög

Dzindzisz Jorgosz
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (Syllogos), Görög ifjúsági Egyesület, 
(GIE), „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület (Kariatidák), Helidonaki 
Görög Hagyományőrző Egyesület (Helidonaki)

görög

Letenyei Lászlóné Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát
Vuity István Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát
Letenyei Bea Magyarországi Horvátok Szövetsége horvát
Felföldi Maria Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület (Polonia Nova) lengyel
Borzon Daniel Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület (Polonia Nova) lengyel
Bükkfalvy Ábel Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület (Polonia Nova) lengyel
Szlovák Gyuláné Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) német
Waller Franz Georg Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) német
Dr. Waller Klára Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) német
Dézsi Jánosné Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) német
Helter Ferenc Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) német
Dr. Issekutz Sarolta Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) örmény
Zakariás Antal Dirán Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) örmény
Bacsó Zoltán Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) örmény
Balogh József Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (ÉKE) roma
Horváth András Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (Roma Rom Összefogás) roma
Balog József 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (Roma Virtuóz) roma
Horváth László 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (Roma Virtuóz) roma
Fehér Róbert 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (Roma Virtuóz) roma
Sándor László Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (ÉKE) roma
Horváth József Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (Roma Rom Összefogás) roma
Fintorné Kassai Erika Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (ÉKE) roma
Kuti Vilmos 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (Roma Virtuóz) roma
Horváth István Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (Roma Rom Összefogás) roma
Hideg László Lajos Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin 
Sztrizsák Pál Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin
Pál Csaba Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (MROSZ) ruszin
Kuzma Hanna Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin
Dr. Bencze István László Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin
Kovács Gyöngyi Zsuzsanna Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (MROSZ) ruszin
Benza György Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (MROSZ) ruszin
Földi Katalin Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (MROSZ) ruszin
Kotorcevic Lázár Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (NHKE Lórév) szerb 

Dr. Ember Tibor
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (NHKE Lórév), Pécs-Baranyai Szerb 
Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Szegedi Helyi Szerb Közösség, Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális Egyesület (Szerb Klub)

szerb

Vukajlovics Mileva Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (NHKE Lórév) szerb
Dr. Lásztity Jovánka Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (NHKE Lórév) szerb
Szvitil Gyuláné Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus és a Szlovák Nyugdíjasok Klubja szlovák
Zsákaiová Vlasta Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus és a Szlovák Nyugdíjasok Klubja szlovák
Faller Lubomíra Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus és a Szlovák Nyugdíjasok Klubja szlovák
Kormányos Alekszandra Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) ukrán
Kormányos István Lajos Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) ukrán
Kirejko Dmitrij Taraszovics Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) ukrán

800. NEMZETISégI SZAVAZóKÖR
1021 Budapest, Völgy u. 1-3. Óvoda 

(akadálymentesített). Tel.: 200-0547.
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Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóit.

A szavazás ideje: október 12. (vasárnap)  
6 és 19 óra között. 

A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. 
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő 
tartalmazza.

A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. 

Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a 
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. 

Hogyan ajánlhat jelöltet?

Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendő számú választópolgár jelöltnek ajánlott. Ezért az 
utcán, otthonában megszólíthatják Önt olyan személyek, akik ajánlást gyűjtenek egy jelölt számára. 
Ajánlani szeptember 8-ig ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy 
jelöltet csak egyszer.

Hogyan szavazhat?

Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben.

Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, 
és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 
16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás 
napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes 
lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben 
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 
16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a 
szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült 
értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét 

 a www.valasztas.hu oldalon,
 levélben, illetve 
 személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. 

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is 
benyújthatja.

Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóit.

A szavazás ideje: október 12. (vasárnap)  
6 és 19 óra között. 

A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. 
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő 
tartalmazza.

A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. 

Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a 
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. 

Hogyan ajánlhat jelöltet?

Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendő számú választópolgár jelöltnek ajánlott. Ezért az 
utcán, otthonában megszólíthatják Önt olyan személyek, akik ajánlást gyűjtenek egy jelölt számára. 
Ajánlani szeptember 8-ig ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy 
jelöltet csak egyszer.

Hogyan szavazhat?

Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben.

Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, 
és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 
16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás 
napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes 
lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben 
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 
16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a 
szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült 
értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét 

 a www.valasztas.hu oldalon,
 levélben, illetve 
 személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. 

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is 
benyújthatja.

A választásokon a főpolgármesterről, a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók.
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V Á L T O Z Á S T  B U D A P E S T E N !

VÁLTOZÁST
A II. KERÜLETBEN!
Tisztelt Lakótársam!

Bármilyen messzire vezéreljen is bennünket a sors, van egy hely, ahová
mindig hazatérhetünk. Ez a hely nekem is a II. kerület. Itthon vagyunk.
Itt van az otthonom, itt nevelem a gyerekeimet, ehhez a közösséghez
tartozom. Büszke vagyok arra, hogy négy évig a Budapest legzöldebb
kerületének polgármestere lehettem.

Tudom, nem merült még feledésbe mindaz, amit akkor Önökkel
közösen elértünk. Abban a négy évben sokat változtattunk a kerület
szellemiségén. 2002 és 2006 között sok fontos munkát végeztünk el.
Újjáépítettük a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumot, új ügyfélszolgálati
központot alakítottunk ki a Margit körúton és szociális bérlakásokat
adtunk át a Lajos utcában. Eltöröltük a 62 év felettiek kommunális
adóját, ingyenes számítógép-kezelôi tanfolyamokat szerveztünk
az idôseknek és megkezdtük közterületeink virágosítását – a II. kerület
azóta is híres a rózsáiról. 

A korábbi eredmények ellenére sok teendônk van még. Meggyôzôdésem, hogy a gondolkodás középpontjában az Önök
igényeinek kell lenniük. Éppen ezért az elsô három legfontosabb feladatunk, hogy

• eltöröljük a 62 év felettiek kommunális adóját, amelyet a Fidesz újra bevezetett;
• parkôri szolgálatot hozunk létre, amely óvja játszótereink és parkjaink rendjét, tisztaságát;
• mindannyiunk biztonsága érdekében egységes térfigyelô rendszert építünk ki, hogy bárhol,

bármikor nyugodtan sétálhassunk a kerületben. 

A feladataink azonban itt nem érnek véget, sok még a tennivaló. Az idôsekre és a gyermeküket egyedül nevelô édesanyákra
jobban odafigyelô, megerôsített szociális ellátást alakítunk ki. Eltöröljük a bölcsôdei térítési díjakat és növeljük a bölcsôdei
férôhelyek számát a kerületben. Gyermekeink egészséges fejlôdése érdekében javítjuk az oktatás színvonalát és radikálisan
javítjuk a közétkeztetés minôségét. 

Megakadályozzuk, hogy beépítsék a most bezárt hármashatárhegyi repülôteret, mert minden négyzetméter zöldre szükségünk
van. Ezen kívül végre megépítjük az uszodát Pesthidegkúton.
Hiszek abban, hogy életünket, sorsunkat mindannyian magunk alakítjuk. Olyan ember vagyok, aki akar és tud tenni szûkebb és
tágabb környezetéért. Ehhez a munkához kérem ismét a bizalmát és támogatását!

EGYÜTT ÉLÜNK, EGYÜTT DÖNTÜNK

HORVÁTH CSABA
az Ön polgármesterjelöltje

Számítok Önre és Ön is számíthat rám!



2014 – szeptember 25. POLGÁRMEsTERJELÖLTEK 7. OLDAL

DR. HAJDU
NÓRA

II. KER. POLGÁRMESTERJELÖLT AZ ÚJ ELLENZÉKI ERŐ

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Hajdu Nóra vagyok, az Együtt-PM kerületi polgármesterjelöltje. Erős érzelmi szálak kötnek ide. Ebben a kerületben éltem 
le életem első huszonnégy évét, a családom itt él a mai napig, én ide hazajárok.  
Jogi és bölcsész diplomám van, dolgoztam a közigazgatásban és hosszabb ideje tanítok a hazai felsőoktatásban.
Az érzelmi kötődés azonban még kevés. Az Együtt-PM alapító tagjaként úgy gondolom, hogy Magyarországon válto-
zásra van szükség a helyi ügyekben is. Ehhez kívánok hozzájárulni. Ezért döntöttem úgy, hogy elindulok a kerületben az 
Együtt-PM polgármesterjelöltjeként.

ÁTLÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATOT!
Polgármesterként megvalósítom a teljes átláthatóságot az önkormányzatnál és cégeinél a legszigorúbb nemzetközi köve-
telményeknek megfelelően. Minden egyes forint sorsa nyilvános lesz. 

ÉLHETŐ KERÜLETET!
Korlátozni kívánom az éves lakásszám-növekedést a kerületben.  Így sikeresen akadályozhatjuk meg a forgalomnöveke-
dést, kevesebb új lakás kevesebb autót is jelenthet. 25 év alatt közel 20 ezerrel csökkent a kerület lakóinak száma, ellenben 
6000 új lakás épült. Ma az a jellemző, hogy ha lebontanak egy családi házat, helyére társasház épül. Az üres telkeken meg 
lakóparkok. Ezt a folyamatot meg kell állítani!
A kerületi zöldterület növeléséért kezdeményezem a nagy kiterjedésű, egybefüggő, még nem beépített önkormányzati és 
állami tulajdonú területek átsorolását és parkosítását. (Pesthidegkúton a villamos-végállomás és a Szabadság úti ingatlan 
teljes területe, a guggerhegyi honvédségi terület, a Kolozsvári Tamás utcai sportpályától a Kavics utcáig nyúló hegyoldal az 
ún. lottóházak felett, valamint a József-hegyi kilátó környéke.)
Sem a pesthidegkúti repülőtér, sem a Guggerhegy oldalán lévő honvédségi terület építési területté nyilvánításához nem 
fogok hozzájárulni.

JOBB ÖNKORMÁNYZATOT!
A kerületi szakrendelők maradjanak az önkormányzat kezelésében. Az alapellátásról, és ügyeleti ellátásról a kerületi önkor-
mányzatnak kell minden körülmények között gondoskodnia. Polgármesterként mindent megteszek azért, hogy megkez-
dődjön a második kerületi lakosokért is felelős János kórház felújítása és emberi körülmények fogadják az orvosi ellátásban 
részesülőket.
A második kerületben sok a gyerek, a családokra jutó gyermekszám a legmagasabbak között van  a fővárosban - az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek bővítése ezért kiemelt fontosságú számomra. 
Az időskori házigondozás és ellátórendszer fejlesztésében elért eredményeket folytatni kell!

KULTURÁLT KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁT!
Polgármesterként mindent megteszek majd annak érdekében, hogy csökkenjen a tranzitforgalom Pesthidegkúton. Ennek 
érdekében figyelemmel kísérjük a 10-es út többszörösen csúszó felújítását, és ki fogok állni az  M0-s körgyűrű minél gyor-
sabb befejezése érdekében. 

KIVILÁGÍTOTT, RENDEZETT UTCÁKAT ÉS TEREKET!
A kerület számos pontján rendezetlen a közvilágítás. Polgármesterként azért fogok dolgozni, hogy a jelenlegi helyzet ér-
demben változzon. 
Új szabályozással biztosítjuk, hogy egy-egy utcát ne túrjanak fel újra és újra rendkívüli okok nélkül.  
Az utcák, a parkok rendezésével a kerülethez méltó környezetet teremtünk. Még több biztonságos, korszerű és őrzött 
játszóteret biztosítunk kerületünk legfiatalabb polgárainak. Önkormányzati támogatással felgyorsítjuk a társas-
ház-felújítási programot!
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FELELFELEL
A II. KERÜLETÉRT!
A II. KERÜLETÉRT!
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38 éves vagyok, végzettségem szerint üzemgazdász, 
az angol mellett németül és spanyolul is beszélek. 
A Magyar Liberális Párt Budapesti Választmányának
elnöke vagyok, önkormányzati tapasztalatokat
kerületi képviselőként és a Fővárosi Közgyűlés tagjaként
egyaránt szereztem. Szabadidőmben szívesen zenélek,
elkötelezett állatbarát vagyok.

A Liberálisok II. kerületi programjáról:

Legyen a II. Budapesten az első!
– Legyen a II. Budapesten az első az óvodai férőhelyek számában! 
A következő önkormányzati ciklusban tovább kell bővítenünk az óvodai férőhelyek számát, hogy 
minden II. kerületi óvodáskorú gyerek számára biztosítható legyen a lakókörnyezetéhez közeli óvo-
dai férőhely!

– Legyen a II. Budapesten az első a közlekedésbiztonság tekintetében! 
Folytatódjon a biztonságos kerékpárút-hálózat bővítése, a buszsáv mellett leválasztott, kijelölt ke-
rékpársávok folyamatosan kerüljenek kiváltásra. Kerületünk főútjai mellett a mellékutcák útminő-
ségét is javítani kell, az évek óta balesetveszélyt, károsodást okozó úthibák kerüljenek kijavításra!

– Legyen a II. Budapesten az első a környezetvédelemben! 
Fokozottan figyeljünk kerületünk zöldterületeinek tisztaságára, az önkormányzat külön e célra 
rendszeresített figyelőszolgálattal ellenőrizze az parkjainkban, erdőinkben gyakorta kialakuló ille-
gális hulladéklerakó gócpontokat, hogy szükség esetén azonnal beavatkozhasson és a szabálysér-
tők ellen eljárást indíthasson.

– Legyen a II. Budapesten az első az állatvédelemben! 
Alakítsunk ki állatvédelmi pontokat a kerületben, ahol a különböző állatmentéssel, állatvédelem-
mel foglalkozó civil szervezetek szakértői, önkéntes munkatársai azonnali megfelelő ellátást bizto-
síthassanak a talált, elhagyott, kóbor állatok részére. Legyünk mi a leggondosabbak!

Szabadai Viktor 
a Magyar Liberális Párt
II. kerületi polgármesterjelöltje

OktóBertőL
Legyen a II. Budapesten az eLső! 
Október 12-én szavazzon 
a Magyar Liberális Párt jelöltjeire!
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DÁRDAI

 az LMP II. kerületi 

polgármesterjelöltje

Dárdai Zsuzsanna Terézia újságíró, művészetkritikus vagyok. Szakterületem a művészet, 

a fejlesztőpedagógia és az emberi jogok. A tavaszi országgyűlési választásokon a II. kerület 

országgyűlési jelöltje voltam, budapesti és országos szinten is jó eredménnyel végeztem. Ez év 

március 15-én léptem be az LMP-be, a Kulturális- és a Keresztény Műhely tagja vagyok.

Hiszek abban, hogy Buda, a budaiakkal együttműködve, az itt élők bevonásával egyre élhetőbb 

hellyé válik. Fontos az egymás iránti szolidaritás és tolerancia. Az LMP egy igazságosabb 

kerületért fog dolgozni a következő években. Közösségi költségvetést akarunk, hogy a helyiek 

beleszólhassanak abba, vezetőik mire költik el a kerület pénzét.

Örvendetes tény, hogy egyre több gyermek születik a kerületben, ezért az eddigieknél nagyobb 

léptékben kell építeni újabb bölcsődéket és óvodákat, illetve szaporítani a férőhelyek számát. 

Teret kell adni az LMP által kiharcolt családi óvodák rendszerének is.

Kiemelten fontosnak tartjuk a zöldterületek karbantartását és fejlesztését - az elbontott miniszté-

riumi épület helyén ZÖLD szigetet hozunk létre fákkal, minimálisan burkolt falfelületekkel.

A JÖVŐ ZÖLD!

facebook.com/dardaizsuzsannaterezia

LEHET MÁS A POLITIKA

LEHET MÁS A POLITIKA
 

2014. október 12.

ZSUZSANNA
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Budapestre a jövőben is fontos szerep várhat. Ahogy menedéket 
nyújtott az igazságért és a rászorultak megsegítéséért küzdő Ro-
bin Hoodnak és harcos társainak a sherwoodi erdő, Eke Máténak 
és csapatának a villányi Tenkes, úgy lehet Budapest a menedék-
helye az európai gondolatoknak, az újszerű kezdeményezések-
nek, a civileknek, a hagyományok követőinek és az alternatí-
voknak, ahol nem rendőrrel akarják majd a hajléktalan kérdést 
megoldani, ahol megoldást keresnek a lemaradóknak, ahol se-
gítik azokat, akiknek valamilyen problémájuk van az oktatásban…
Városunk – Budapest és benne a Második kerület alapvetően 
konzervatív-liberális és szociális, baloldali. Konzervatív, mert 
őrzi történelmi értékeit, hagyományait, liberális mert a szabad-
ság városa, sokszínű választékot biztosít az oktatásban, a kultú-
rában, védi a kisebbségek érdekeit, védi a polgárok mozgalmát, 
szervezeteit, és baloldali, szociális érzékeny, mert szolidáris a 
lemaradókkal, támogató rendszereket működtet a bölcsödétől a 
nyugdíjasházig.
Itt vagyok otthon. Ha a városomról kérdeznek, azt mondom, hogy 
budapesti vagyok. Mondhatom és mondom azt is, hogy Második 
kerületi. Itt születtem. Itt laktak a szüleim (édesapám a 1939-es 
választásokon a Szociáldemokrata Párt Szász Károly utcai hely-

ségében vezette a választási bizott-
ságot). Aztán innen telepítettek ki 

bennünket. Az 1956-os hazatéréskor az V. kerületbe kerültünk, 
de 1972-ben visszaköltöztünk a II. kerületbe. Itt kezdtem később 
a városért dolgozni, előbb kerületi tanácstagként majd a főváros 
testületében folytattam a munkát. 
1990-1998 majd 2006-2010 között országgyűlési képviselő voltam.
Az 1994-es önkormányzati választások alkalmával kerültem a 
Fővárosi Közgyűlésbe és 2006-ig a testület az oktatás, kultúra és 
az idegenforgalom területéért felelős főpolgármester-helyettes-
ként dolgoztam. Irányító tevékenységem kiterjedt az egyházakkal 
történő kapcsolattartásra és a kisebbségeket érintő kulturális-
oktatási feladatokra is. Munkám során sikerült megteremteni 
– például az oktatás területén – a főváros és a kerületek közti 
egyeztetés és együttműködés kereteit és elkészült a főváros fej-
lesztési terve, amely lehetőséget teremtett az átalakított iskola-
rendszer stabilizálására. Intézmények és kulturális rendezvények 
innovációja történt meg Budapest kulturális életének gazdasági 
és szakmai modernizációjával, biztosítva ezzel fennmaradásukat, 
biztonságosabb működésüket. 
Ha azt kérdezik, miért indulok a választásokon, azt felelem: mert 
szeretem ezt a várost, és azt szeretném, hogy élhető, fejlődő és 
minden lakója számára szerethető legyen. Azért, mert dolgoznék 
érte, minden ezen a területen szerzett sokévi tapasztalatomat 
újra meg újra átgondolva, munkámat szeretett városom szolgá-
latába állítanám.
Budapest akkor lett vonzó világváros mikor egyesült Pest, Buda 
és Óbuda és egy közmegállapodással felállított közös szervezet, a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa foglakozott a város fejlesztésével.
Azt képviselem, amit Andrássy Gyula gróf a Kiegyezés után. Azt, 
hogy ez a város csak, mint Budapest tud igazi lakóhely, munka-
hely, pihenőhely lenni, mely vonzó az itt élőknek és az ide láto-
gatóba érkezőknek egyaránt. Az egymással szemben kijátszható 
kerületek, városrészek helyett erős fővárosra van szükség, ame-
lyet úgy kell egységesen fejleszteni, működtetni, hogy az figye-
lembe vegye a kisebb közösségek érdekeit is. Nincs jól működő 
kerület rosszul működő fővárosban – és ez fordítva is igaz!
Budapestnek jó, ha jó a II. kerületnek, s a mi kerületünknek lesz 
jobb, ha sikeres az egész főváros! Szeretnék segíteni, szeretném, 
ha segítenének. Mert budapestiek vagyunk mi valamennyien, de 
itt nekünk – és nekem Önökkel - a Második az első! 

ITThon oTThonT!
Erős BudAPEsTET, MElyBEn A MásodIK Az Első!

dr. schIFFEr jános 
II. kerületI polgármesterjelölt

készült a DemokratIkus koalícIó megbízásából. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Felelős vezető: Varju László
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TEVK Szavazóhelyiség címe, megnevezése Tel.szám

1 67. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk.és Gimn.) 225-1720 akadálymentes

68. Medve u. 5-7. (Csik F. .Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes

70. Kapás u. 55. (Budai Táncklub) 201-7992

71. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes 

73. Varsányi Irén u. 32. (Bölcsőde) 201-4083 akadálymentes 

2 11. Keleti Károly u. 37.  ( II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes 

56. Érmelléki út 12. (Óvoda) 212-5525

58. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680

59. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680

60. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680

62. Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes

3 61. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes

63. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes

64. Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818

69. Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk.és Gimn.) 316-3818

72. Varsányi Irén u. 32. (Bölcsőde) 201-4083 akadálymentes

4 4. Bolyai u. 15. (Óvoda) 326-2059

8. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258

9. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258

16. Törökvész út 18. (Kézműv. Óvoda) 326-5356 akadálymentes

65. Ady Endre u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818

5 1. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.) 335-0720

2. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.) 335-2293

3. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.) 335-2293

6. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.) 335-0720

66. Bem J. tér 2. (Gondozási Központ) 212-5019 akadálymentes

6 5. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258

7. Törökvész út 18. (Kézműv. Óvoda) 326-5356 akadálymentes

17. Pitypang u. 17. (Ált. Isk.) 325-8827 akadálymentes

18. Törökvész út 67. (Ált. Isk.) 325-6580

23. Pitypang u.17. (Óvoda) 325-7830 akadálymentes

7 10. Felvinci út 6-8. (Kollégium)

12. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes

13. Pasaréti út 41., (Bölcsőde) 355-7419

15. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes

55. Pasaréti út 41. (Bölcsőde) 355-7419

57. Érmelléki út 12. (Óvoda) 212-5525

8 14. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes

19. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.) 394-4965

20. Fenyves u. 1. (Ált. Isk.) 394-3924

22. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.) 394-4965

28. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887

30. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016

9 27. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887 akadálymentes

31. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk.és Gimn.) 394-3887

51. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177

52. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177

53. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177

16. Település szintű lakóhelyellyel rendelke-
zők részére kijelölt szavazókör

II. Törökvész út 18.
(Kézműves Óvoda) akadálymentes

800. Nemzetiségi szavazókör Völgy u. 1-3. (Óvoda)
200-054 7 akadálymentes

A II. kerületi szavazókörök listája
TEVK Szavazóhelyiség címe, megnevezése Tel.szám

10 24. Pitypang u.17. (Óvoda) 325-7830 akadálymentes

25. Pitypang u.17. (Ált. Isk.) 325-8827 akadálymentes

26. Törökvész út 67. (Ált. Isk.) 325-6580

32. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887

33. Völgy u. 1-3. (Óvoda) 200-0547 akadálymentes

11 21. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016 akadálymentes

29. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016 akadálymentes

34. Völgy utca 1-3. (Óvoda) 200-0547 akadálymentes

50. Labanc u. 2. (Óvoda) 200-0559

54. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177

74. Labanc u. 2. (Óvoda) 200-0559

12 35. Máriaremetei út 71. (Ált. Isk.) 275-8675 akadálymentes

36. Kossuth Lajos u. 15-17. ( Ált. Isk) 397-4468

37. Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. Isk.) 397-4468

48. Máriaremetei út 71. (Ált. Isk.) 275-8675 akadálymentes

49. Kútföldi út 1. (Közösségi Ház)

13 38. Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. Isk.) 397-4468

44. Szabadság utca 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn) 397-4569 akadálymentes

45. Máriaremetei út 185., (Óvoda) 376-5034

46. Szabadság utca 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn) 397-4569 akadálymentes

47. Máriaramatei út 185. (Óvoda) 376-5034

14 39. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes

40. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes

41. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes

42. József A. útja 68. (Dettó bisztró) 06/30 791-4974

43. Hímes u. 3. (Cserkészház) 06/30 791-4975

A VÁLASZTÁSI bIZOTTSÁg
Dr. Földváryné dr. Orosz Julianna elnök

Raduj Klára elnökhelyettes
Dr. Zegnál Márta tag

Balogh Júlia, a Fidesz–KDNP delegált tagja 
Dr. Vitál Márton, az MSZP–DK–PM delegált tagja

Schön Péter, a Jobbik delegált tagja
Lehoczki Jánosné póttag

Kizman István póttag

Titkár: dr. Szigeti Szilvia 
Tel.: 346-5408, fax: 346-5409

 
VÁLASZTÁSI INfORMÁcIóK: www.MASOdIKKERuLET.Hu

A választások napján
folyamatos tájékoztatás a részvételi arányokról

SZAVAZóKÖRI INfORMÁcIóK: www.MASOdIKKERuLET.Hu
Telefon: 346-5460, 346-5437, 346-5508, 346-5542
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 67, 68, 71

73
067 Medve u. 5-7. (Csík F. Ált. Isk.és Gimn.) 225-1720 akadálymentes
068 Medve u. 5-7. (Csík F. .Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes
070 Kapás u. 55. (Budai Táncklub) 201-7992
071 Medve u. 5-7. (Csík F. Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes 
073 201-4083 akadálymentes 

1.  Egyéni választókerület szavazókörei

6768

70

71

73

70

Széll Kálmán tér

1.  Választókerület VÍZIVÁROS

67. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk.és Gimn.) 225-1720 akadálymentes
68. Medve u. 5-7. (Csik F. .Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes
70. Kapás u. 55. (Budai Táncklub) 201-7992
71. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.) 225-1720 akadálymentes 
73. Varsányi Irén u. 32. (Bölcsőde) 201-4083 akadálymentes 

1.  Egyéni választókerület szavazókörei

Bognár Botond MLP
24 éves egyetemi hallgató vagyok. Sok helyen megfordul-
tam már a világban, Hollandiában is dolgoztam rövid ideig. 
Jelenleg Magyarországon diákszövetkezeten keresztül egy 
mobilalkalmazás-fejlesztő cég pénzügyi munkatársa vagyok, 
de dolgoztam 4 évig az A38 hajón, illetve több éven át a Sziget 

Fesztiválon is. Évek óta a II. kerületben élek. Képviselőként 
elsősorban a turizmussal szeretnék foglalkozni, hiszen gyö-
nyörű az a kerület, ahol élünk, és szeretném, ha minél többen 
csodálhatnák szépségeit.

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával

1
68
68
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Besenyei Zsófia MSZP-DK-PM
Kerületünkben születtem, itt 
van az otthonom. 2005-ben 
diplomáztam szociológusként 
az ELTE Társadalomtudományi 
Karán. Mindig is az emberek-
kel való közvetlen kapcsolat-
teremtés, kommunikáció volt 
számomra a legfontosabb. 

A Vízivárosban dolgozva 
munkám a kerülethez, az itt 
élőkhöz köt. Sokszor talál-

kozhattunk kutyasétáltatás 
közben vagy munkám során. 
Egy, a kerületet támogató 
alapítvány munkáját segítem, 
ingyenes számítástechnikai 
ismereteket oktatok. 

Különösen értékesnek tar-
tom az idős emberekkel együtt 
töltött időt. Ezért is hívtam 
életre 2007-ben a Nefelejcs 
Nyugdíjas klubot. Színházba, 

koncertekre járunk, közös ki-
rándulásokon veszünk részt. 

Fontosnak tartom, hogy a 
folyamatos fejlődés mellett is 
megőrizzük városrészünk kü-
lönleges hangulatát. Ez a terület 
Buda központi része, melynek 
értékeire vigyáznunk kell.

Szeretnék az Önök bizalmá-
ból Víziváros képviselője lenni. 
Vállalom, hogy megválasztá-

sommal közvetlen környeze-
tünknek hangja, képviselete 
lesz az önkormányzatban, 
képviselni fogom a sajátos, a 
kerületnek ezen a részén ki-
emelten érezhető problémákat: 
a forgalom jelentette kihívást, 
a magasabb zajterhelést, a 
köztisztaság hiányosságait. 
Saját háziorvosi rendelőt a 
Vízivárosba!

Tisztelt Vízivárosi Választó!
Miután a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem mérnök-informa-
tikus szakán lediplomáztam, 
a második kerültet lett az ott-
honom. A főiskola befejezése 
után nagyon hamar sikerült 
állást szereznem egy svájci 
szoftverfejlesztő vállalatnál 
a II. kerületben. Azóta is itt 

dolgozom mint IT üzemelte-
tési vezető. A munkám mellett 
minden a kerülethez köt.

Az elmúlt években mind a ke-
rületet mind pedig lakóit sikerült 
közelebbről megismernem. Hol 
a „szürke” hétköznapok során, 
hol társadalmi munka mellett, 
hol pedig az egyik nagy hobbi, 
azaz futás közben.

A kerület egyik legnagyobb 
problémájának azt látom, hogy 
a fiatal családosoknak nincs 
esélyük saját lakáshoz jutni, 
ezért az Önkormányzat tulaj-
donában lévő üres lakásokat fel-
újításért cserébe kedvezményes 
bérleti díj ellenében kiadnám 
részükre. A kerületi vállalkozá-
sokat nagyobb számban von-

nám be a helyi fejlesztésekbe, 
a helyben adózó cégeknek 
biztosítva tisztes megélhetést. 
Utcáink lakóépületei egyre rosz-
szabb állapotban vannak, ezért 
képviselőként kibővíteném a 
társasházak felújítására szánt 
önkormányzati támogatást. Ké-
rem, szavazatával támogassa 
közös céljainkat október 12-én. 

Szabó Norbert Jobbik

Ernyey László Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgárok!
Ernyey László vagyok, az 1. 
számú választókerület önkor-
mányzati képviselője. 1990-
ben lettem tagja a II. kerület 
képviselő-testületének, azóta 
igyekszem előmozdítani szülő-
földem, Víziváros fejlődését. Az 
elmúlt években sokat változott 
környezetünk: megújult és élet-
tel telt meg a Mechwart liget, 
az új park rendjét és tisztaságát 
24 órás őrszolgálat biztosítja. 

Megszépült és szintén őrzést 
kapott a Nagy Imre tér. Megkez-
dődött az egykori Ipari Minisz-
térium környékének rendezése: 
az épületek helyén hamarosan 
park, alatta pedig mélygarázs 
épül. Így nemcsak közérzetünk 
javulhat, hanem a környéket 
nyomasztó parkolási gondok is 
enyhülhetnek. Kiemelkedő ered-
ménynek tartom, hogy végre 
valódi ígéretet kaptunk a Széna 
téri Volánbusz-pályaudvar áthe-

lyezésére. A Széll Kálmán tér 
felújításával a helyközi járatok 
is új végállomást kapnak, ezzel 
megnyílik a lehetőség a terü-
let parkosítására. Megnyitott 
a Henger utcai Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központ, s új, kor-
szerű helyszínre költöztek a régi, 
lepusztult háziorvosi rendelők.

A sikerek mellett persze ten-
nivaló is akad bőven. Támoga-
tásukkal a következő években 
szeretném elérni a térfigyelő-

rendszer jelentős bővítését, 
a közvilágítás fejlesztését az 
Öntödei Múzeum környékén, 
a fo lya ma tos élőerős utcasep-
rést a városrész utcáin, valamint 
kedvezményes szállítási szolgál-
tatást azok számára, akiknek 
a közszolgáltatások elérése 
problémát okoz. Így Víziváros 
idősebb lakói is nehézségek 
nélkül juthatnának el az Ok-
mányirodába vagy a Rét utcai 
háziorvosi rendelőbe.

Mészáros Ákos Együtt-A korszakváltók pártja
Kedves Választó!
22 éves vagyok, most végzem 
az utolsó évemet a Budapesti 
Műszaki- és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen műszaki 
menedzser szakán. Egyetemi 
éveim alatt több diák és civil 
szerveződésnek voltam alapí-
tója, illetve tagja, a közéletben 

először a Hallgatói Hálózat 
tagjaként az egyetemi és 
diákjogokért harcolva vettem 
részt.

Azért léptem be a nagypo-
litikába és lettem az Együtt 
– A Korszakváltók Párt tagja, 
mert szerintem szükség van a 
magyar politika megújítására. 

Ahhoz, hogy a kerület és az 
ország előrébb jusson, szükség 
van a közvetlen demokrácia 
erősítésére és egy új politikai 
kiegyezésre. Képviselőként én 
is ezen értékek mentén szeret-
nék dolgozni, mert csak együtt 
tudjuk menedzselni közös 
ügyeinket. Hozzáértő emberek, 

menedzserek vezessék ezt az 
országot egy modern nyugatos 
polgári társadalom irányába. 
Azért indulok egyéni képvise-
lőnek, és ahhoz kérem az Ön 
szavazatát is, hogy fiatalos len-
dületet, modern gondolatokat 
és új perspektívát vihessek a 
kerület életébe.
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2.  Egyéni választókerület szavazókörei

011
Keleti Károly u. 37.  ( II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663
akadálymentes 

056
Érmelléki út 12. (Óvoda)

212-5525

058
Marczibányi tér 1. (Kodály Z: Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

059
Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

060
Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

062
Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

Széll Kálmán tér

Ungár Péter LMP
2009-ben érettségiztem a 
Toldy Ferenc Gimnáziumban, 
ezt követően az edinburghi 
egyetemre jártam földrajz 
szakra. Jelenleg a Közép-eu-
rópai Egyetemen folytatom 
posztgraduális tanulmányai-
mat környezetvédelemi terüle-
ten. Dolgoztam média-, illetve 
energetikai vállalatoknak, va-
lamint részt vettem a Denver-

ben a Demokrata Kongresszus 
előkészítésében, és az Antall 
József Alapítvány különdíját is 
megnyertem abban az évben. 

A II. kerület ügyeit az elmúlt 
években eddig az itt lakóktól 
távol, a rendszerpártok saját-
jaként kezelték. Eljött az idő 
ezen változtatni! Az LMP olyan 
új irányt szabna a második 
kerületi önkormányzatnak, 

amelyben nagyobb beleszólása 
lehetne a helyben lakóknak a 
költségvetés egy adott hánya-
dának részvételivé tételével, a 
zárt ülések számának csökken-
tésével vagy a testületi ülések 
online közvetítésével. 

A Széll Kálmán tér, vala-
mint a budai fonódóvillamos-
projekt kapcsán több lakossági 
konzultációra lett volna szük-

ség. Jelentős hiányosság az is, 
hogy a belső kerületek közül a 
mi kerültünkben létesült leg-
kevesebb Bubi-állomás. Mind 
a Marczibányi téren, mind a 
Fény utcai piacnál fontos lenne 
egy-egy újabb Bubi-állomás 
kialakítása. Mindent el fogok 
követni, hogy ezek az állomá-
sok a közeljövőben kialakításra 
kerüljenek. 

2.  Választókerület ORSZÁGÚT • RÉZMÁL

2.  Egyéni választókerület szavazókörei
11. Keleti Károly u. 37. ( II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes 
56. Érmelléki út 12. (Óvoda) 212-5525
58. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680
59. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680
60. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.) 212-5680
62. Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes

Szabadai Viktor MLP
38 éves üzemmérnök vagyok. 
Önkormányzati tapasztalato-
kat kerületi képviselőként és a 
Fővárosi Közgyűlés tagjaként 
egyaránt szereztem. A Magyar 
Liberális Párt Budapesti Vá-
lasztmányának elnöke vagyok. 
Szabadidőmben zenélek. El-
kötelezett állatbarát vagyok.

A II. kerületben tovább kell 
bővítenünk az óvodai férő-
helyek számát, hogy minden 
óvodáskorú gyerek számára 
biztosítható legyen a lakó-
környezetéhez közeli férőhely. 
Folytatódjon a biztonságos ke-
rékpárút-hálózat bővítése, a 
mellékutcák útminőségének 

javítása. Az önkormányzat 
fokozott figyelemmel, külön 
e célra rendszeresített figye-
lőszolgálattal ellenőrizze a 
kerület zöldterületein az ille-
gális hulladéklerakó gócpon-
tokat, hogy szükség esetén 
azonnal beavatkozhasson, a 
szabálysértők ellen eljárást 

indíthasson. Alakítsunk ki 
állatvédelmi pontokat, ahol 
a különböző állatmentéssel, 
állatvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek szakértői, ön-
kéntes munkatársai azonnali 
megfelelő ellátást biztosíthas-
sanak a talált, elhagyott, kóbor 
állatok részére. 

JELMAgYARÁZAT
A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hoz-
zá tartozó szavazókör 
számával

2
56
56
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1980-ban születtem Buda-
pesten, házas vagyok. 2010 
januárjában szereztem abszo-
lutóriumot az egri Eszterházy 
Károly Főiskola nemzetközi 
tanulmányok szakán.

2010 óta a II. kerületi ön-
kormányzat képviselőjeként, 
gazdasági, oktatási, kulturális, 
sport és informatikai területe-
ken dolgoztam.

2013 március 1-jétől füg-
getlen képviselő vagyok, a Pár-
beszéd Magyarországért (PM) 
baloldali zöld párt tagja. Válto-
zást akaró képiselőtársaimmal 
az MSZP–PM a II. kerületért 
frakcióban dolgozunk, amely-
nek vezetőhelyettese vagyok. 
A II. kerület Budapest legzöl-
debb kerülete, de a belsőbb 
kerületrészek csak korlátozot-

tan részesülnek ennek elő-
nyeiből. A következő években 
szükség van a kisebb parkok, 
játszóterek állandó gondozá-
sára, fejlesztésére. A külsőbb 
területeken továbbra is az 
erdők, parkok gondozásával, 
és a zöldövezeti előírások be-
tartatásával kell foglalkozni. 
Kiemelten fontos az Ördög-
árok felélesztése jelenlegi 

állapotából. Nagy probléma 
az agglomerációból érkező 
átmenő forgalom. Erre tágas 
és ingyenes P+R parkolók 
építése és a közösségi köz-
lekedés fejlesztése jelenthet 
alternatívát. 

Ezt az ügyet az önkormány-
zat egészének fel kell vállalnia, 
és érvényesítenie a fővárosi 
fejlesztésekben!

Kovács Márton MSZP–DK–PM

Tisztelt Választópolgárok!
Kocsy Béla vagyok, a 2. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltje. Születésem 
óta a II. kerületben élek. Jogi 
és közgazdasági végzettséggel 
rendelkezem, a BorsodChem-
Polimer Sz. Kft. ügyvezető igaz-
gatójaként dolgozom, emellett 
igazgatója és résztulajdonosa 
vagyok a családi vállalkozá-
sunkban működő, szinte tel-
jes számban fogyatékkal élő 

alkalmazottakat foglalkoztató 
Hotel Panda szállodának. 2010 
óta a Kereszténydemokrata 
Néppárt II. kerületi szerve-
zetének elnöki tisztségét is 
betöltöm. Választókerületünk 
az elmúlt években hatalmas 
változásnak indult. Az egykor 
benzingőzös, szürke Lövőház 
utca ma a világvárosok han-
gulatát idézi, a volt Ipari Mi-
nisztérium területén park és 
mélygarázs épül, megújul a 

Széll Kálmán tér, egyre szépül, 
korszerűsödik a Marczibányi 
téren a sportcentrum, vala-
mint a művelődési ház és új 
burkolatot kapott az Alvinci út 
is. Képviselőként azon szeret-
nék dolgozni, hogy a látványos 
eredmények mellett az apró 
gondoknak is legyen gazdá-
ja. A közterületi járőrszolgálat 
hatékonyabbá tételével sokat 
tehetünk a környék rendezett-
ségéért, tisztaságáért és biz-

tonságáért. Fontosnak tartom 
az időseket ellátó gondozási 
központok és a Kapás utcai 
szakrendelő korszerűsítését, 
valamint a házak előtti-közötti 
kis zöldfelületek felfrissítését 
és a társasházak felújításának 
pályázati úton való támogatá-
sát. Kérem, tiszteljenek meg 
bizalmukkal, és tegyük együtt 
szebbé, otthonosabbá és biz-
tonságosabbá választókerü-
letünket!

Kocsy Béla Fidesz–KDNP

Egész életemet a betegek gyó-
gyításának és az elesettek segí-
tésének szenteltem. A Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakiskola 
elvégzése után szereztem ápo-
lónői és csecsemőgondozói 
képesítést, majd további tanul-
mányaim során pszichiátriai-, 
belgyógyászati szakápoló, illetve 
traumatológiai műtős végzett-
séget. A  főváros legnagyobb 

kórházaiban, a Szent János 
Kórházban, a SOTE-n és az OP-
NI-ban dolgoztam főnővérként, 
ahol naponta szembesültem 
egészségügyi intézményeink 
áldatlan állapotával. 

Meggyőződésem, hogy a 
megelőzésre fordított össze-
gek kifizetődnek a társadalom 
számára, és a korai betegség fel-
ismerés nemcsak az államkasz-

sza, de a betegségek gyógyítása 
szempontjából is sokszorosan 
megtérül. Ezért is szeretném a 
kerületi háziorvosi- és járóbeteg-
ellátást támogatni képviselői 
munkámmal. A legelesettebbek 
segítésére tovább fejleszteném a 
kerületi idősgondozást, egyén-
re szabott segítséget szeretnék 
nyújtani az idős, beteg embe-
reknek.

Buda egyik legforgalmasabb 
központja, a Széll Kálmán tér. 
Sajnos, a bűnözők, illegális 
árusok, kéregetők által uralt 
terület, amely megtisztítására 
még csak kísérlet sem történt. 
Megválasztásom után azonnal 
követelni fogom a város rend-
fenntartóinak kiemelt jelenlétét 
a téren. Kérem, támogassa cél-
jaim megvalósítását.

Kardos Emese Jobbik

Ahhoz a nemzedékhez tarto-
zom, amelynek életében ki-
törölhetetlenül fontos marad 
a rendszerváltás korszaka, 
a diktatúra felszámolása, a 
demokratikus intézmények 
megteremtése. 1989 óta ve-
szek részt a helyi közügyek-
ben a II. kerületi SZDSZ alapító 
tagjaként. Az önkormányzat 
működését jól ismerem, 1995–
2009 között szakpolitikusként 

a Településüzemeltetési Bizott-
ság tagja voltam, 2002–2006 
között egyéni önkormányzati 
képviselő a Póta Gyula által 
vezetett SZDSZ-frakcióban.

Ahhoz a nemzedékhez tar-
tozom, amely a rendszerváltás-
ban csalódva közönyösen és 
fásultan fordult el a politiká-
tól. Az elmúlt évek történéseit 
látva azonban kiderült: a mai 
politikai elit ezt az általános 

közönyt és fásultságot kihasz-
nálva azt tehet velünk, amit 
akar: megszüntetheti kiharcolt 
jogainkat, szembe fordulhat 
európai hagyományainkkal, ál-
lamosíthatja iskoláinkat, meg-
szüntetheti a nyilvánosságot.

A II. kerületi önkormányzat 
képviselőjeként a demokrati-
kus elvek mentén az itt élők 
érdekeiért kívánok politizálni. 
A 2. választókerület az elmúlt 

másfél évtizedben jelentősen 
átalakult, amelynek következ-
tében jóval nagyobb a zaj, a 
forgalom, a parkolási problé-
ma. Az Önök képviselőjeként 
mindent elkövetek azért, hogy 
ezek a gondok enyhüljenek, 
illetve hogy hasonló nagy 
fejlesztések előzetes hatás-
tanulmány és közvélemény-
kutatás nélkül ne valósulhas-
sanak meg.

Zsitva Tibor Együtt-A korszakváltók pártja
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3.  Egyéni választókerület szavazókörei
061 Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes
063 Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes
064 Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818
069 Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk.és Gimn.) 316-3818
072 201-4083 akadálymentes

61, 63

Széll Kálmán tér

3.  Választókerület RÓZSADOMB

3.  Egyéni választókerület szavazókörei
61. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes
63. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.) 316-3663 akadálymentes
64. Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818
69. Ady E. u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk.és Gimn.) 316-3818
72. Varsányi Irén u. 32. (Bölcsőde) 201-4083 akadálymentes

1990 óta képviselőként, majd 
szakértőként vettem részt a 
II. kerületi önkormányzat mun-
kájában a Víziváros jelöltjeként 
az MSZP–SZDSZ színeiben. Ér-
tékrendem semmit nem válto-
zott: most is szociáldemokra-
ta-liberális nézeteket vallok. 
Független jelöltként ígérem, 
kizárólag a kerület és az itt 
élők érdekeit tartom szem előtt. 

A Margit körút élhetőbb 
lesz, a levegő minősége ja-
vulni fog, amint eltűnik a mi-
nisztérium épülete és közpark 
kerül a helyére. A sűrűn lakott 
városközpont épületei változa-
tos képet festenek. Szeretném, 
ha előre lépnénk és pályázati 
alapok működtetésével, ösz-
szefogással folytatódnának 
a tatarozások, a nyílászárók 

cseréje, a kémények és a fű-
tésrendszerek korszerűsítése. 
Célom, hogy minden idősebb 
rászoruló kapjon olyan se-
gítséget, amely megkönnyíti 
mindennapi életét

 A gyermekek és szüleik 
számára a bölcsődék és óvo-
dák elérhetősége nagyon fon-
tos, és bár nőtt a férőhelyek 
száma, de további bővítésük 

szükséges. Az iskolák már 
csak fenntartás szempont-
jából tartoznak a kerület 
kompetenciájába. Dolgozni 
kívánok azért, hogy ismét 
fenntartó legyen a helyi ön-
kormányzat! A jól működő 
egészségügyi alapellátás ér-
dekében támogatom a mo-
dern orvosi diagnosztikai mű-
szerek további beszerzését.

Takács Beáta független jelölt

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával

3
63
63
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Tisztelt Választó!
A Budapesti Gazdasági Főisko-
la akkreditálásával a Magyar 
Üzletemberképző Akadémia 
Szakközépiskola pénzügyi sza-
kán végeztem. Jelenleg is ezen 
a szakterületen dolgozom. 

Buda bűnügyileg legfer-
tőzöttebb területe a Margit 
körút. Kiemelkedően magas a 
rablások, a kocsi feltörések és 
az idősek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények száma. Ezért 
növeljük a „látható”rendőrök 
számát, és térfigyelő kamerák 
kihelyezésével csökkentjük a 
bűncselekményeket, és növel-
jük a felderítések hatékony-
ságát.

Az Önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások egy 
része romos állapota miatt 
nem hasznosítható. Ezeket 
felújításért cserébe fiatal csa-

ládosoknak adnám ki, akik a 
felújítás összegét lelakhatják, 
és biztonságban nevelhetnék 
gyermekeiket, saját otthon 
megvásárlásáig. Párbeszéd a 
választókkal! Jövőben bizal-
mat kapó politikusok köte-
lesek beszámolni az általuk 
végzet munkáról, döntéseiket 
megindokolni, ne utólag szem-
besüljenek az Önkormányzat 
döntéseivel. 

Magyarország demográfi-
ai korfája nemzetünk folya-
matos elöregedését mutatja. 
Ezért folyamatosan növelném 
az idős emberek gondozását 
segítő nappali ellátó férőhe-
lyek és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásba bevontak 
számát.

Kérem, támogassa prog-
ramomat!

A második kerületben szü-
lettem, óvodába, általános 
iskolába és gimnáziumba is a 
kerületbe jártam, ide fűznek 
eddigi legszebb emlékeim, 
ezeket az utcákat ismerem, 
itt sétálok a kutyámmal nap 
mint nap. Bár Európa több 
nagyvárosában is éltem már 
több-kevesebb ideig, a szívem 

mindig visszahúzott ide. Évekig 
voltam aktív tagja a világ egyik 
legnagyobb környezetvédelmi 
civil szervezetének, másfél éve 
pedig a Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt gyakornokaként, 
majd aktív tagjaként dolgozom 
azért, hogy a fenntartható fej-
lődés ne üres mottó, hanem 
megvalósítható és elérhető 

cél legyen a magyar társada-
lomban. 

Számos erőszakmentes, fi-
gyelemfelkeltő akcióban vettem 
részt a párt színeiben, melyekben 
a Fidesz-kormány elhibázott dön-
tései ellen tiltakoztunk. Ahhoz, 
hogy megállítsuk a Fidesz ha-
talmát, és hogy olyan kerületet 
építsünk fel, amely mindenki 

számára vonzó, párbeszédre 
van szükség a helyi lakosokkal 
és a civilekkel egyaránt. Hiszem, 
hogy globális gondolkodással, 
de helyi cselekvéssel megva-
lósíthatjuk, hogy a második 
kerület, budapesti kerületként 
először az önkormányzattal és a 
lakossággal közösen elinduljon 
a fenntartható fejlődés útján.

Színházi dramaturg szakos 
egyetemi hallgató vagyok, 
a Dinamó Budapest alkotó-
csoport tagjaként interaktív, 
városi művészeti projekteket 
hozok létre, emellett pedig 
kísérleti művészetpedagógiai 

módszerek kutatásával és 
művelésével is foglalkozom.

A kerületben 2000 óta je-
lentősen növekszik a szüle-
tések száma, ami örvendetes 
tény. Ezért mindent elköve-
tek, hogy az eddigieknél 

nagyobb léptékben létesít-
sen az önkormányzat újabb 
gyermekintézményeket, 
illetve tovább kell bővíteni 
a férőhelyek számát. Nem 
szabad elfeledkezni az LMP 
által kiharcolt lehetőségről, a 

családi óvodák rendszerének 
kiépítéséről. A családi óvo-
dák fő előnye az, hogy az új 
épületekhez képest sokkal 
kisebb befektetett tőkével 
hoz létre sokkal jobb minő-
ségű gyermekellátást.

Matejdesz Nikoletta Jobbik

Cserne Klára LMP

Mátyás Eszter MSZP–DK–PM

Tisztelt Választópolgárok!
Kaposi Péter vagyok, a 3. számú 
választókerület ön kor mány za ti 
képviselője. 2002 óta vagyok 
tagja a II. kerület képviselő-
testületének. Azóta dolgozom 
a Közoktatási, Közművelődési 
és Sport Bizottságban és ve-
zetem a Közbeszerzési Bizott-
ságot. Emellett alkalmam volt 
részt venni több más bizottság 
munkájában is. Ismereteimet 

törekszem mindenekelőtt vá-
lasztókerületem érdekében 
kamatoztatni, és hatékonyan 
képviselni a hozzám érkező 
véleményeket, igényeket. Kör-
nyékünk az elmúlt időszakban 
szinte teljes egészében megújult 
és megszépült. A Mechwart liget 
2013-ban az év legszebb főtere 
lett, a Keleti Károly utca von-
zó, belvárosias jelleget kapott. 
Korszerűbb és tágasabb lett a 

Marczibányi Téri Művelődési 
Központ, folyamatosan fejlődik 
a szomszédos sportcentrum és 
gumiburkolatot kapott a Pap-
kerti focipálya. A régi Ipari Mi-
nisztérium épületének elbontása 
jól példázza, milyen fontos a 
megfelelő összhang és munka-
kapcsolat megléte a kormányzat 
és a helyhatóság között.

Az elkövetkezendő időszak 
fő feladatainak tekintem a 

Margit körúti térfigyelő rend-
szer bővítését, új szolgáltatá-
sok bevezetését az idősgondo-
zásban, az egészségügyi ellátás 
körülményeinek javítását és 
hatékonyabb pályázati rend-
szer kidolgozását a társasházi 
felújítások megsegítésére.

Eddigi bizalmukat megkö-
szönve kérem újból támoga-
tásukat a megkezdett munka 
folytatásához!

Kaposi Péter Fidesz–KDNP
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4.  Egyéni választókerület szavazókörei
004 Bolyai u. 15. (Óvoda) 326-2059
008 Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258
009 Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258
016 326-5356 akadálymentes
065 Ady Endre u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818

Széll Kálmán tér

4.  Választókerület SZEMLŐHEGY • RÓZSADOMB 

4.  Egyéni választókerület szavazókörei
4. Bolyai u. 15. (Óvoda) 326-2059
8. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258
9. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258
16. Törökvész út 18. (Kézműv. Óvoda) 326-5356 akadálymentes
65. Ady Endre u. 3. (Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn.) 316-3818

Némethy Béla Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Némethy Béla vagyok, a 4. 
számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. 
Közgazdászként végeztem, 
szakterületem a légi szállít-
mányozás. 2010 óta veszek 
részt a képviselő-testület 
munkájában. A Költségveté-
si Bizottság elnökeként és a 
Pénzügyi Bizottság tagjaként 
jelentős eredménynek tartom, 
hogy továbbra is hitel felvétele 
és kötvény kibocsátása nélkül 
működik kerületünk. Egyéni 

képviselőként arra törekedtem, 
hogy választókerületem lakói 
minél könnyebben megtalálja-
nak gondjaikkal, kérdéseikkel.

Az elmúlt négy év sok 
munkával telt, s ez megannyi 
eredményt hozott. Megújult, és 
a környék ékköve lett a Bolyai 
utcai óvoda villaépülete, kor-
szerűbb lett és több gyermeket 
tud befogadni a Törökvész úti 
(új nevén Törökméz) bölcső-
de, futópálya épült a folya-
matosan fejlődő Vérhalom 
téren, és számos járda és 

úttest kapott új burkolatot. 
Választókerületünk régi 
problémája, a Gül Baba türbe 
és környéke áldatlan állapota, 
így kiemelkedő sikernek tar-
tom, hogy önkormányzatunk 
megrendelésére elkészült a 
terület komplex rehabilitáció-
jának terve, amelynek megva-
lósítását a magyar és a török 
kormány egyaránt támogatja. 
A következő években kiemelt 
figyelmet szeretnék fordítani 
a környék közbiztonságának 
javítására. Elsősorban a tér-

figyelő rendszer kiterjeszté-
sével és az élőerős járőrözés 
erősítésével tudunk tenni az 
autólopások és betörések szá-
mának csökkentéséért. Az út 
és járdafelújítások folytatása 
mellett fontosnak tartom a 
Szemlőhegy utca és a Rómer 
Flóris utca kereszteződésének 
biztonságosabbá tételét, és 
a közterületek tisztaságának 
növelését.

Kérem, október 12-én támo-
gassa munkám folytatását és 
elképzeléseim megvalósítását!

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával
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2013 szeptember végén köl-
töztem haza Angliából frissen 
szerzett alap és mester dip-
lomával a zsebemben. Azon 
kevesek egyike vagyok tehát, 
aki nem Londonba költözött 
ki, hanem Londonból költö-

zött haza, mivel nem tudtam 
ölbe tett kézzel nézni, ahogy 
hazámat a vesztébe irányítják. 
Múlt év októberétől az euró-
pai parlamenti választásokig 
azért dolgoztam az Együtt – A 
Korszakváltók Pártjánál, hogy 

hozzájáruljak ennek a folya-
matnak a megállításához. 

Országunkban ma a leg-
fontosabb kérdés: egy szabad, 
alkotmányos, demokratikus, 
toleráns, fejlődő, nyugati de-
mokráciában szeretne élni 

vagy egy hatalmat monopoli-
záló, populista, a társadalmat 
megosztó, gazdaságilag lesza-
kadó egypárt-rendszerben. 
Én az előbbit választom, és 
ezért tenni szeretnék itt helyi 
szinten, a II. kerületben.

Hunya Péter Együtt-A korszakváltók pártja

Padányi Balázs MLP
29 éves informatikus, gazdaságmenedzsment hallgató vagyok. Itt 
nőttem fel a második kerületben, így számomra nagyon fontos 
ez a kerület, saját lakókörnyezetem. Mivel családom és barátaim 
is ezen a környéken élnek, ezért átlátom a helyi problémákat, 

lehetőségeket. Informatikusként a problémamegoldás a szak-
területem, megoldás-orientált személyiség vagyok, a problémát 
feladatnak és kihívásnak tekintem, mindig megtalálom a járható 
utat. Velem a kerület csak nyerhet.

Kecskés Balázs MSZP–DK–PM

Kiss Dezső LMP

Budán születtem, egy évtizede 
élek a II. kerületben. Abban hi-
szek, hogy mindenki a saját si-
keréért és előjutásáért tartozik 
felelősséggel, de vannak közös 
ügyeink és céljaink, amiért 
együtt tudunk csak tenni. Ne-
kem a II.kerület fejlődése saját 
ügy. Néhány évvel ezelőtt kezd-
tem azt érezni, hogy Magyar-

országon valami rossz irányba 
indult el. Az egyéni, törekvő 
fiatalok, középosz tálybeliek 
egyre nehezebb helyzetbe ke-
rültek, az állami szolgáltatók, 
szabályok pedig egyre több 
akadályt, adminisztratív kihí-
vást jelentet tek. Úgy éreztem, 
lépni kell. 2011-ben csatlakoz-
tam a Demokrati kus Koalíció 

közösségéhez, ahol 2012-ben 
választókerületi vezető lettem.

Hiszek az ellenzéki együtt-
működésben. Abban hiszek, 
hogy ez a közös munka nem 
a pártoknál ér véget, itt csak 
elkezdődik – az a cél, hogy a 
társadalmunk közösségként 
működjön, egymásra odafi-
gyelve. Ehhez változásra van 

szükség, amihez több nyitott-
ságot, odafigyelést kell terem-
tenünk itt, helyben, a II. kerü-
letben is. Nap mint nap látom, 
mi az, ami halad a kerületben, 
és mi az, ami az ígérgetések 
szintjén maradt.

Változtassunk együtt a helyi 
politikán! Kérem, támogasson 
szavazatával október 12-én!

1953-ban szültettem Buda-
pesten, grafikusművészként 
dolgozom. Az általános is-
kola, a gimnázium (Móricz 
Zsigmond Gimnázium) és 2 
év katonai szolgálat után, a 
londoni Ealing College and 
School of Arton végeztem 
tanulmányait. Diplomát a 
Magyar Iparművészeti Egye-

temen (MOME) szereztem 
1982-ben. Több mint ötven 
éve vagyok ennek a kerü-
letnek a lakója, problémáit 
jól ismerem. A Pasarétvédők 
elnevezésű környezetvédő, 
civil mozgalomban tevékeny-
kedtem 2010-ig. Miután az 
felbomlott, 2011-ben belép-
tem az LMP-be.

Az LMP egy négyzetmé-
ter alapú kommunális adó 
rendszert javasol, amely több 
kerületben már működik. Így 
mindenki anyagi helyzete 
alapján tudna a közös köl-
tésekhez hozzájárulni. Ezen-
kívül az LMP a kerületben 
legfontosabb feladatának a 
közpénzek elköltésének fel-

ügyeletét tekinti. Ezt olyan 
átláthatósági és részvételi 
eszközökkel szeretnénk ten-
ni, amitől nő a beleszólása a 
helyieknek az önkormányzat 
költéseibe. Ilyen például a 
költségvetés egy adott há-
nyadának részvételivé tétele 
vagy a testületi ülések online 
közvetítése.

Mikor van kampánycsend?
Az új törvényi szabályozás szerint nincs általános kampánycsend. A szavazás napján azonban nem lehet választási gyűlést 

tartani, továbbá a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevé-
kenységet folytatni. 

VÁLAsZTÁsI KÉRDEZZ-FELELEK
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5.  Egyéni választókerület szavazókörei

001
Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk

.)

335-0720

002
Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)

335-2293

003
Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)
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006
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5.  Választókerület ÚJLAK • FELHÉVÍZ

5.  Egyéni választókerület szavazókörei
1. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.) 335-0720
2. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.) 335-2293
3. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.) 335-2293
6. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.) 335-0720
66. Bem J. tér 2. (Gondozási Központ) 212-5019 akadálymentes

34 éves vagyok. Kommuniká-
ció–médiatudomány szakon 
szereztem diplomát a Sze-
gedi Tudományegyetemen, 
szeptember óta a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen 
járok ugyan ezen a szakon 
mesterképzésre. 

Jelenleg szerkesztőként 
dolgozom egy lapkiadónál. 

Mielőtt újságíró lettem, 
majdnem egy évtizedet dol-
goztam a közigazgatásban, 
önkormányzati területen, 
idén júniustól  részt vettem 
a II. kerületi önkormányzat 
oktatási bizottságának mun-
kájában.

Hitvallásom szerint fon-
tosnak tartom az egyén sza-

badságát, mások nézeteinek 
tiszteletben tartását, valamint 
az esélyegyenlőséget. Mind-
ezek mellett úgy gondolom, 
hogy meg kell őrizni értékes 
hagyományainkat.

Családom gyökerei a II. ke-
rülethez kötnek, jómagam is 
ide születtem, több generáció 
óta a kerület lakói vagyunk. 

Számomra az a szó, hogy 
„otthon” minden tekintetben 
kerületünket jelenti.

Kérem, támogasson a sza-
vazatával azért, hogy olyan 
ember képviselhesse az itt 
élőket, aki rátermett, dina-
mikus, felkészült, és ígéretek 
helyett cselekedni, tenni akar, 
otthonunkért, a II. kerületért.

Szűcs-Holczmann Attila MSZP–DK–PM

1981-ben diplomáztam a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskola 
Typo–Grafika Tanszékének 
könyvművészeti szakán, és az-
óta főként grafikus tervezőmű-
vészként dolgozom. Éveken át 
dolgoztam az Országos Műszaki 
és Információs Központ művé-
szeti vezetőjeként. 2000-től a 

Dekoratőr Iskola Macintosh-
oktatóstúdiójának vezetője 
vagyok, jelenleg a Jaschik Ál-
mos Művészeti Szakközépiskola 
számítógépesgrafika-tanáraként 
dolgozom. Elkötelezett környe-
zetvédő vagyok.

A P+R (Parking Ride=Parkolj 
le, és utazz!) rendszer kiépíté-

sében szeretném, ha a belváros 
felé tartó autósok tömegközleke-
dési eszközökre való átszoktatá-
sa ingyenes lenne, ha a parkolók 
alsó szintjén őrzött biciklitároló 
üzemelhetne, illetve, ha az épü-
letet napelemes tető borítaná. 
Jelenleg a Csalogány utcában, 
illetve Hűvösvölgynél van P+R-

parkoló, persze nem az általunk 
megálmodott módon. Ezenkívül 
a kerület részesül az egyik leg-
kevésbé a központi kerületek 
közül a Bubi-állomásokból. Sze-
retnénk tudni ennek az okát. Én 
mindesetre mindent meg fogok 
tenni, hogy a Komjádi uszodánál 
is legyen Bubi-állomás.

Vasvári László Sándor LMP

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával

5
2
2
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Angoltanár és szociálpedagó-
gus vagyok. A politika világa 
harminc évig nem vonzott, 
és a közéleti érdeklődésem is 
csak átlagosnak volt mondható, 
amíg 2011 elején a kormány 
intézkedései már olyan szinten 
érintették a magánéletemet, 
hogy egyre komolyabban kez-
dett érdekelni, mi lehet az al-
ternatíva a jelenlegi erő helyett. 

Erre először 2012 októberében 
láttam esélyt, ekkor döntöttem 
úgy, hogy a Bajnai Gordon ál-
tal hitelesített – akkor még – 
Együtt 2014 mozgalom céljait 
támogatom saját eszközeim-
mel. Fél év aktivista tevékeny-
ség után a párt központi stáb-
jának tagjaként dolgoztam az 
Együtt rendezvényeinek szer-
vezésében, promotálásában és 

lebonyolításában, az internetes 
megjelenés és belső kommuni-
káció elősegítésében, egészen 
az európai parlamenti kampány 
végéig.

2014 májusában az Együtt 
körül szorgoskodó, a korszak-
váltás politikája mellett elköte-
lezett fiatalokkal megalapítot-
tuk az Y-GEN Egyesületet, ami 
az aktuális kampányok támo-

gatása mellett civil ügyeket is 
képvisel mind oktatási, mind 
szociális területen.

Társaimmal hiszünk abban, 
hogy a magyar politikában új 
kérdésekre, új utakra és egy, a 
hazája sorsáért felelősséget 
érző nemzedékre van szükség 
ahhoz, hogy az ezredfordulón 
irányt vesztett Magyarország 
újra fejlődni tudjon.

Herege Mónika Együtt-A korszakváltók pártja

Mong Zoltán MLP

33 éves közgazdászként je-
lenleg a Magyar Posta Zrt. 
stratégiai tervező-elemző mun-
katársaként dolgozom. 2014 
májusában csatlakoztam a 
Magyar Liberális Párthoz bízva 

abban, hogy hozzájárulhatok 
a párt által képviselt értékek 
terjesztéséhez, és a párt által 
kitűzött célok eléréséhez. 

A kerületben tovább kell 
bővítenünk az óvodai férő-

helyek számát, folytatni kell 
a kerékpárút fejlesztést, az 
úthibák folyamatos javítását. 
Fokozottan kell figyelnünk a 
zöldterületek tisztaságára. 
Állatvédelmi pontok kiala-

kítását tervezzük, ahol az 
állatvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek szakértői ön-
kormányzati támogatással 
gondoskodnak az elkóborolt 
állatokról.

Majoros József Jobbik
Tisztelt
Felhévízi Szomszédom!
1956-ban születtem pedagó-
gus család harmadik gyerme-
keként. Kereskedelmi üzem-
gazdász vagyok, diplomámat 
1981-ben szereztem a Kereske-
delmi- és Vendéglátóipari Főis-
kolán. A főiskola elvégzése óta 
folyamatosan a szakmámban 
dolgozom, 1989-től kezdődően 

saját sportszerekkel foglalkozó 
vállalkozásomat irányítom.

Frankel Leó úti lakosként na-
gyon fontos dolognak tartom 
a hajléktalanok helyzetének 
megoldását kerületünkben, 
amivel jelenleg senki nem fog-
lalkozik. Azt gondolom, hogy 
feltétlenül megoldást kellene 
találnunk arra, miként gondos-
kodjunk oly módon az elhelye-

zésükről, hogy az számukra ne 
legyen megalázó, ugyanakkor 
ne zavarják lépten-nyomon a 
többi lakos nyugalmát.

Nagyon fontos lenne az 
egészségügyi ellátószolgálat 
jelentős javítása. Tovább kell 
folytatni a rendelőintézetek, 
háziorvosi rendelők felújítását 
és biztosítani azok megköze-
lítését. 

Fontosnak tartom kerület 
közbiztonságának növelését, 
az idősek védelmét. Itt nem 
csupán a látható rendőri jelen-
létre kell gondolni, hanem tér-
figyelő kamerák felszerelésére, 
amire felhívnánk a figyelmet. 
Megítélésem szerint ennek is 
jelentős visszatartó ereje lenne. 
Kérem, támogasson közös cél-
jaink megvalósításában.

Riczkó Andrea Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgárok!
Riczkó Andrea vagyok, az 
Önök bizalmából immár 
nyolc éve Újlak-Felhévíz ön-
kormányzati képviselője. Ez a 
környék számomra kerületünk 
legszebb és legváltozatosabb 
része. A nyugodt, kisvárosias 
hangulatot idéző, zöldben 
pompázó utcák mellett a világ-
városokra jellemző, pezsgő és 
forgalmas utcák is gazdagít-
ják városrészünket. Az elmúlt 

évek sok fejtörést okozó, és 
életünkbe sok változást hozó 
fordulata a fonódó-villamos 
projekt megjelenése volt.

A környék lakóinak érde-
keit kitartóan képviselve ön-
kormányzatunk elérte a terv 
teljes átgondolását, és így 
városrészünk végül a beruhá-
zás nyertesének mondhatja 
magát. Öröm, hogy megújul a 
Bécsi út, a Frankel Leó út és a 
Zsigmond tér. A sínpályák kör-

nyezetében sor kerül a járdák 
és az úttest burkolatának teljes 
cseréjére, rendezettebb meg-
jelenést kap a Lukács fürdő 
előtti utcaszakasz. A villamos 
gumibetétes hangcsillapítós 
sínpályán közlekedik majd, így 
számottevően csökken az érin-
tett társasházak zajterhelése. 
Az új pályaszakaszok melletti 
házak a kerület és a főváros 
közös segítségével cserélhe-
tik nyílászáróikat modern, 

hang- és hőszigetelt típusok-
ra. A következő évek kiemelt 
feladatának tartom a társas-
házi közösségek által végzett 
felújítási munkák támogatását, 
a közbiztonság és a köztiszta-
ság növelését, az időskorúak 
segítését és az egészségügyi 
ellátás színvonalának javítását.

Kérem, tiszteljenek meg is-
mét bizalmukkal, és tegyünk 
közösen Újlak-Felhévíz további 
fejlődéséért!
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6.  Egyéni választókerület szavazókörei005 Áldás u. 1. (Ált. Isk.)
212-4258

007

326-5356 akadálymentes

017 Pitypang u. 17. (Ált. Isk.)
325-8827 akadálymentes

018 Törökvész út 67. (Ált. Isk.)
325-6580

023 Pitypang u.17. (Óvoda)
325-7830 akadálymentes

6.  Választókerület PÁLVÖLGY • ZÖLDMÁL • FELHÉVÍZ

6.  Egyéni választókerület szavazókörei
5. Áldás u. 1. (Ált. Isk.) 212-4258
7. Törökvész út 18. (Kézműv. Óvoda) 326-5356 akadálymentes
17. Pitypang u. 17. (Ált. Isk.) 325-8827 akadálymentes
18. Törökvész út 67. (Ált. Isk.) 325-6580
23. Pitypang u.17. (Óvoda) 325-7830 akadálymentes

Késmárki-Krisch György Zoltán Jobbik
Tisztelt Szavazó!
A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán karmester, zeneszerzés, 
karvezetés, majd zeneelmélet-
szolfézs tanári diplomát szerez-
tem. Gimnáziumi évek alatt a 
Bp. Spartacusban kézilabdáztam. 
A Musica Antiqua Hungarica 
Együttes művészeti vezetőjeként 
és a Budapesti Bach Zenekar 

karmestereként képviseltem a 
magyar zeneművészetet határon 
innen és határon túl. E közben 
zeneakadémiai felvételire felké-
szítő tanárként, majd a Vakok Ze-
neiskolája vezetőjeként dolgoz-
tam. Az ORTT Műsorpályázatokat 
Elbíráló Bizottságának tagjaként 
is tevékenykedtem. 1967-óta 
vagyok II. kerületi lakos! 1998 

óta a kerület Önkormányzat 
Közoktatási, Közművelődési- és 
Sport Bizottságának tagjaként 
dolgoztam. Így a II. kerület ok-
tatási, zenei és sport életét jól 
ismerem. Munkámmal szeretném 
a sport mellett a háttérbe szorult 
zenei oktatást segíteni. Tervezem 
a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban a már hagyományosan 

megrendezésre kerülő „Egy-
házi Kórusok Hangversenyét” 
kibővíteni a II. kerületi iskolák 
és gimnáziumok kórus- vala-
mint a zeneiskolák hangszeres 
találkozójával. Terveim között 
szerepel a „II. Kerületi Mátyás 
Király Napok” megszervezése is. 
Terveim megvalósításához kérem 
megtisztelő szavazataikat.

Dr. Varga Előd Bendegúz MSZP–DK–PM
Nős, 2 kisfiú édesapja vagyok. 
Nagyobbik fiúnk Előd Álmos 
8, a kisebbik Zsombor Huba 4 
éves. Születésem óta a kerület-
ben lakom. A Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban érettségiztem. 
Közgazdász diplomát a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán, 
majd jogi doktorátust a Pécsi 
Tudományegyetem Jogi Karán 
szereztem. 

1998 óta vagyok önkormány-
zati képviselő. Fontosnak tar-
tom a lokálpatriotizmust, és 
azt, hogy településrészünket 
olyan polgár képviselje, aki 
közöttünk él, ezáltal ismeri 
mindennapi életünket és az 
ezekkel kapcsolatos problé-
mákat. Javaslatomra indult 
el a kerület útjait megcsúfí-
tó roncsautók elszállítása. 

Gyermekeink egészségének 
megőrzése és védelme érde-
kében javaslatomra támogatja 
a II. kerület a Rota-vírus elleni 
védőoltást.
Kezdeményezője voltam a 
Vérhalom téri futópálya meg-
valósításának, illetve a Zöld-
lomb utcai kipusztult fasor 
pótlásának. Célom, hogy az 
előttünk álló négy évben is 

elősegítsem a kerület és azon 
belül szűkebb környezetünk 
fejlődését. Meg kell őriznünk 
zöldterületeink épségét, és 
megelőznünk az ezt veszélyez-
tető káros hatásokat. Az élhető 
jövő számomra először is él-
hető kerületet jelenti. A jövő 
a környezettudatosságé, ahol 
tiszteljük, megóvjuk a környe-
zet értékeit.

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával
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Solti Attila vagyok, II. kerületi 
lakos, nős, e szöveg írása ide-
jén egy, a választások napján 
remélhetően már két gyermek 
édesapja.

2009-ben Bajnai Gordon 
válságkezelő kormányzásáért 
dolgoztam, a 2014-es ország-
gyűlési választásokon Szelényi 
Zsuzsanna kampányfőnökeként.  

Zsuzsával olyan sikert értünk el, 
amit a jobboldalinak mondott 
kerületben baloldali, liberális 
jelölt talán még soha, vagy na-
gyon régen. Ennek talán legjobb 
bizonyítéka, hogy az európai 
parlamenti választások során a 
kerületben magasan az Együtt 
érte el a legjobb eredményt a 
„baloldali” pártok közül. 

Van alternatíva, van értelme 
nem a karosszékből okoskodni 
és mindenre csak legyinteni. 
Csinálom, dolgozom érte, mert 
hiszem, hogy előbb-utóbb csak 
ennek van eredménye. Ezért in-
dulunk önállóan az önkormány-
zati választásokon mi, fiatalok 
és régi motorosok, mert hisz-
szük, hogy az EGYÜTT-ben van 

remény, lehetőség arra, hogy 
kitartó munkával versenyké-
pes kihívói legyünk a jelenlegi 
„pártállamnak”.

Első feladatunk a helyi 
közösség megerősítése, az 
önkormányzati szinten való 
megmérettetés, mert ebből 
meríthetünk erőt, így lehetünk 
sikeresek országos szinten is.    

Solti Attila Együtt-A korszakváltók pártja

Dr. Varga-Bajusz Veronika Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Varga-Bajusz Veronika vagyok, 
a 6. számú választókerület ön-
kormányzati képviselőjelöltje. 
Harminckét éve, születésem óta 
lakom a II. kerületi Szeréna úton, 
férjemmel itt neveljük három 
gyermekünket is. Jogászként dol-
gozom a Design Terminál Nem-
zeti Kreatívipari Központban. 
Munkám mellett a Fidelitas helyi 
szervezetének elnöke vagyok. 

Fiatalként és édesanyaként is 
előremutatónak tartom azt a 
szemléletet, amely kerületünk 
vezetését az elmúlt időszakban 
jellemezte. A vagyonfelélés meg-
állítása, a gyermekintézmények 
színvonalas fejlesztése, az építési 
szabályok szigorítása mind az 
élhető jövőt szolgáló intézke-
dések. Ezért is volt nagy öröm 
számomra, amikor Dr. Láng 
Zsolt polgármester úr felkért, 

hogy a visszavonuló Gárdos Pál 
utódjaként én méressem meg 
magam a választókerületben. 
Ez az a környék, ahol felnőttem, 
amelynek ügyes-bajos dolgait 
leginkább magaménak érzem, 
és amelyet szeretnék legjobb 
tudásom szerint szolgálni. La-
kóhelyünk gyönyörű, ám sajnos 
nem mindenki vigyáz értékei-
re. Kiemelt figyelmet kívánok 
szentelni a Józsefhegyi-kilátó 

környezetének megóvására és 
a közlekedés biztonságosabbá 
tételére a Pusztaszeri út egyes 
szakaszain valamint a Szépvölgyi 
út–Zöldlomb utca–Zöldmáli lej-
tő találkozásnál. Feladatomnak 
tekintem a térfigyelő rendszer 
kiterjesztését választókerü-
letünkre, továbbá az út-, és 
járdafelújítási munkák folyta-
tását. Kérem, tiszteljenek meg 
bizalmukkal és támogatásukkal!

Zagyvai Péter MLP
Vegyészmérnök vagyok. 
2010-ig a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
temen dolgoztam, a Nukle-
áris Technikai Intézetben. 
Azóta egyetemi docensként 

oktatási feladataim megtar-
tásával az Energiatudományi 
Kutatóközpont Környezetfizi-
kai Laboratóriumában fog-
lalkozom sugárvédelmi és 
nukleáris környezetvédelmi 

kutatásokkal. 1994 és 2010 
között képviselő voltam a 
II. kerületi önkormányzat-
ban. Szakmai hátteremnek 
megfelelően az oktatásért, 
valamint a településfejlesz-

tésért és környezetvédele-
mért felelős bizottságokban 
dolgoztam. Ezeken a szakte-
rületeken szeretnék képvise-
lőként továbbra is dolgozni 
a II. kerületiekért.

Tóth Csaba LMP
1994-ben érettségiztem a Szi-
lágyi Erzsébet Gimnáziumban, 
2001 óta egyéni vállalkozóként 
dolgozom. Villanyszerelő és 
biztonságtechnikai rendszer 
szerelő képzések után 2011-
ben a Szegedi Tudományegye-
temen fizikus BSc. képzésen 
diplomáztam.

Képviselőként azon kívánok 
dolgozni, hogy a helyi politikai 
döntésekben megnyilvánuljon 
az itt lakók véleménye. Új irányt 
akarunk szabni, ahol nagyobb 
beleszólása van a II. kerületiek-
nek az őket közvetlenül érintő 
ügyekben. Ilyen például a költ-
ségvetés egy adott hányadának 

részvételivé tétele vagy a testü-
leti ülések online közvetítése.

Két legfontosabb felada-
tunk az lesz, hogy felügyeljük a 
közpénzek elköltését a kerület-
ben, és mindent megtegyünk 
azért, hogy a helyiek számára 
élhető, zöld kerületet teremt-
sünk. Megváltoztatnánk a 

kommunális adó szabályozását 
is, a jelenlegi sávos rendszer 
helyett az LMP négyzetmé-
ter-alapú kommunális adó-
rendszert javasol, amely több 
kerületben már jól működik. 
Így mindenki anyagi helyzete 
alapján tudna a közös költé-
sekhez hozzájárulni. 

Van-e lehetőség rontás esetén a szavazólap kicserélésére?
Igen. Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése előtt jelzi, hogy annak kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot 
a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott 
szavazólap helyett újat - személyenként - csak egyszer adhat ki.

VÁLAsZTÁsI KÉRDEZZ-FELELEK
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7.  Egyéni választókerület szavazókörei
010 Felvinci út 6-8. (Kollégium)
012 Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes
013 355-7419
015 Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes
055 355-7419
057 Érmelléki út 12. (Óvoda) 212-5525

7.  Választókerület VÉRHALOM • RÉZMÁL

7.  Egyéni választókerület szavazókörei
10. Felvinci út 6-8. (Kollégium)
12. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes
13. Pasaréti út 41., (Bölcsőde) 355-7419
15. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes
55. Pasaréti út 41. (Bölcsőde) 355-7419
57. Érmelléki út 12. (Óvoda) 212-5525

Kovács András Együtt-A korszakváltók pártja
Nyugdíjas okl. gépészmérnök 
(BME) vagyok, 66 éves. Egész 
életemben a II. kerületben 
laktam, 34 évig a Csalogány 
utcában, 32 éve a Garas utcá-
ban. A Medve utcai – ma Csik 
Ferenc – Általános Iskolába, 
majd a Rákóczi gimnáziumba 
jártam. További végzettségem 
okl. fővállalkozó, olaszul, né-
metül és angolul alapfokon, de 
folyékonyan beszélek, kevéssé 
értek spanyolul, franciául és 

oroszul is. Utolsó munkahe-
lyemről 13 év után a Magyar 
Posta vezérigazgatóságának 
beruházási főmunkatársaként 
4 éve mentem nyugdíjba. Nős 
vagyok, 3 gyermekem és két 
unokám van.

Többszörös magyar bajnok 
bridzsversenyző vagyok, e 
játéknak képesített oktatója. 
A Magyar Bridzs Szövetség-
ben közel ötven éve végzek 
társadalmi munkát.

Nem vagyok párttag, de 
az Együtt szellemiségét teljes 
mértékben elfogadom, Bajnai 
Gordon felmutatott kormányfői 
tevékenységét kiemelkedőnek 
tartom. Politikai szerepet mind-
eddig nem vállaltam, de úgy 
munkámban, mint civil életem-
ben felléptem a közérdekért, 
a pénz leggazdaságosabb 
és legésszerűbb érdekektől 
mentes felhasználásáért – és 
a kerületben is elsősorban e cé-

lért dolgoznék. Kiemelt célom 
továbbá, hogy az átlagosnál 
jóval idősebb kerületben e kor-
osztály helyzetével kiemelten 
törődjünk.

Kényszerítve érzem maga-
mat, hogy a gyermekeink és 
unokáink jövőjét mára vésze-
sen bizonytalanná tevő, a csak 
a saját – az ország szempont-
jából végzetes – érdekei szerint 
működő hatalom ellensúlya-
ként lépjek fel.

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával
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Lánszki Regő Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Lánszki Regő vagyok, a 7. 
számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. Épí-
tészként és városfejlesztőként 
dolgozom, 2006-ban lettem a 
II. kerületi Önkormányzat kép-
viselő-testületének tagja. Vá-
lasztókerületünk lakóutcáinak 
sajátos hangulata, a lépten-
nyomon felpukkanó patinás 
épületek mind arra indíta-
nak, hogy tegyek értékeink 

megóvásáért, környezetünk 
szépségének megőrzéséért. A 
Kerületfejlesztési, Környezet-
védelmi és Településüzemel-
tetési Bizottság elnökeként 
különös figyelmet fordítottam 
arra, hogy az építési szabályok 
a lehető legnagyobb mérték-
ben támogassák a minősé-
gi fejlesztéseket és védjék 
zöldterületeinket. Az elmúlt 
időszakban a környék számos 
utcája kapott új járdát vagy 

útburkolatot, ennek folytatá-
sát elengedhetetlennek tar-
tom. Örvendetesen növekszik 
az igény a közösségi együttlét 
színhelyeinek fejlesztésére, 
ezért kezdeményezni fogom a 
kisebb, ám frekventált helyen 
lévő zöldfelületek rendezé-
sét, találkozási ponttá való 
átalakítását, valamint ke-
rékpártárolók kihelyezését a 
Torockó téren és a Vasas-pálya 
mellett. Az autólopások és a 

betörések visszatérő problé-
mát jelentenek a környéken, 
ezen a térfigyelő rendszer bő-
vítésével szeretnék segíteni. 
Megfontolandónak tartom 
egy állattartási rendelet ki-
dolgozását is, amely segítené 
a szomszédok és a háziállatok 
békés együttélését.

Kérem, támogassa október 
12-én munkám folytatását, 
városrészünk további fejlő-
dését!

Rácz Lőrinc LMP
1976-ban születtem Buda-
pesten. Tanulmányaim érdemi 
részét a kerületben végeztem: 
óvodába a Szemlőhegy utcá-
ba, általános iskolába a Mar-
czibányi téri Kodályba, zongo-
rázni a Fillérbe és a Margit 
körútra, hittanra és kórusra a 
Keleti Károly utcai templomba, 
lőni a Lövöldébe, szánkózni a 
Kapor utcára jártam. Később 

elvégeztem a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen a ma-
gyar és a szociológia szakot, 
tanári diplomát is szereztem. 
2006 óta vezetem saját vál-
lalkozásomat, mely főleg mú-
zeumi kiállítások tervezésével 
foglalkozik.

A kerület központi részén, 
a körzet határán lévő Lövölde 
területének múltját és jövőjét 

szeretném tisztázni. Képvi-
selőként kezdeményezem a 
7. TEVK területén található 
elhanyagolt, veszélyes, illet-
ve rossz minőségben felújí-
tott közterületek átgondolt 
rehabilitációját megfelelően 
hosszú garanciaidők megsza-
básával. Ilyen például a főleg 
télen életveszélyes Detrekő 
lépcső és a mellette húzódó 

bozótsáv, a Bimbó út Alsó-Tö-
rökvész út és Endrődi Sándor 
utca közötti szakasza, ahol a 
parkolási és gyalogosjárda-
káoszt még a beláthatatlan 
kanyar és a nagy sebességű 
átmenő forgalom tetézi, va-
lamint a Kapor utca, Balog-
vár utca, Lévay utca, melyek 
egyirányúsítása megfonto-
landó.

Budapesten születtem, a II. 
kerületben élek születésem 
óta. Felsőfokú külkereske-
delmi végzettségem van, 
jelenleg irodavezetőként 
dolgozom egy építőipari 
cégnél.

Nyitott szemmel járok a 
kerületben és az alábbi ja-
vaslatokat teszem a kerület 
élhetőségének javítására:

• a mellékutcákban nagyon 
rosszak a járdák, toldozva-foltoz-
va vannak, este életveszélyesek, 
mindenképp javításra szorulnak,

• a kis utcákban nagyon rossz 
a közvilágítás, zöldövezet lévén 
a fák sok helyen ránőttek a vil-
lanyoszlopokra, és így a lámpa 
fénye nem jut át rajtuk,

• mindenképp több szeme-
tesládát kellene kihelyezni, 

ezeket rendszeresen üríteni, 
több zöld szemetes kellene a 
kutyaürülék részére,

• létre kellene hozni egy 
állandó társulattal rendelke-
ző színházat, ahol idősek és 
fiatalok egyaránt megtalál-
nák a nekik megfelelő szín-
házi előadásokat, koncertek 
megtartására is alkalmassá 
kellene tenni,

• létre kell hozni a kerületben 
egy mozgókönyvtárat, hogy azok 
is hozzá juthassanak az olvasás 
öröméhez, akik bármilyen okból 
helyhez kötöttek,

• önkormányzati támogatás-
sal ki kellene alakítani egy ön-
kéntes csoportot, akik látogatják 
az idős, egyedül élő, rászoruló 
embereket, segítenek nekik a 
mindennapok megoldásában.

Gál Andrea MSZP–DK–PM

Mely okmányokkal igazolhatja a választópolgár
a személyazonosságát és lakóhelyét?
A szavazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak a személyazonosság igazolására: 
– a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány és - útlevél vagy 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

VÁLAsZTÁsI KÉRDEZZ-FELELEK
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8.  Választókerület TÖRÖKVÉSZ • PASARÉT

Perjés Gábor MSZP–DK–PM

A II. kerületben nőttem fel, 
most is itt élek. Gyermekkorom 
óta lelkes lokálpatrióta vagyok. 
Bölcsész diplomát szereztem, 
később kül- és belkereskedelmi 
cégeket vezettem.

2010-től a II. kerületi ön-
kormányzat képviselőjeként, 
valamint a Pénzügyi Bizottság 
elnökeként és az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság tagja-

ként szolgáltam a kerület pol-
gárait. A környezetvédelem a 
szívügyem, évekig a megújuló 
energia témakörében tartot-
tam előadásokat a világ szá-
mos pontján. 

Célom a kerületünk környe-
zetének innovatív és kulturált 
fejlesztése, alakítása, a közle-
kedés javítása. Ennek alapvető 
feltétele gyermekeink környe-

zettudatos nevelése, amelyből 
szintén kiveszem a részem.

2013-től a Párbeszéd 
Magyarországért párt kép-
viseletében tagja vagyok az 
MSZP–PM a II. Kerületért 
közös frakciónak. Célunk az 
igazi demokratikus átalakulás 
előmozdítása, ezen dolgoz-
tunk az elmúlt években, és 
ehhez kérünk felhatalmazást 

a következő önkormányzati 
ciklusra is.

Kerületünk sikeres jövőjéért 
örömmel vállaltam az Kerüle-
tünk az Otthonunk Egyesület 
felkérését a képviselő jelöltségé-
re. Tegyünk együtt a kerületért, 
a nyugodt, élhető környezetért!

Kérem, támogassa kerüle-
tünk fejlődését és környezetét, 
támogasson engem!

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával
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Mészárovits Antal Jobbik
Törzsgyökeres II. kerületiként 
itt éltem át a háború borzal-
mait, itt kezdtem el az isko-
lai pályafutásomat. (Fenyves 
utca, Városmajor utca, látsze-
rész ipari iskola) 1956-ban, a 
Széna téri metró építkezésnél 
dolgoztam, amikor kitört a 
forradalom. Több gyerekko-
ri barátommal fegyveresen 
küzdöttem a szabadságun-

kat eltipró szovjet csapatok 
ellen. A megtorlás elől nyu-
gatra kellett menekülnöm, 
Franciaországban beléptem az 
Idegenlégióba és gall földön 
éltem közel 40 évig. Alapító-
ja voltam a francia Nemzeti 
Frontnak. A rendszerváltásnak 
nevezett uralomváltás után 
visszajöttem hazámba, szü-
lőföldemre.

A kerület egyre több idős 
polgárának napi problémájá-
val azonosulva látom, milyen 
nagy szükség van a szociális 
rendszer javítására és az idő-
sebbeket egyre jobban sújtó 
bűnözés visszaszorítására. 
A helyieket kötelezően be 
kell vonni az őket is érintő 
döntések előkészítésébe. 
A  bizalmat kapó politiku-

sok kötelesek beszámolni 
az általuk végzet munkáról, 
döntéseiket megindokolni. 
Közbiztonságunk érdekében – 
terveim szerint – lomtalanítás 
idején felszámoljuk a „lomis 
maffiát” utcáinkon, és térfi-
gyelő kamerák kihelyezésével 
védeném értékeinket. Kérem, 
támogassa programomat ok-
tóber 12-én. 

Hardi Richárd MLP
21 éves főiskolai hallgató vagyok, turizmus-vendéglátás szakon 
tanulok a BKF-en. Nagycsaládban élek, négy testvérem van. Kicsi 
korom óta versenyszerűen sportolok, jégkorongozom. Többször 
nyertem magyar bajnokságot, tagja voltam az ifi, illetve a junior 
válogatottnak is. Célom, hogy minél szélesebb körben és nemcsak 

a fiatalok körében, hanem az idősebb korosztálynál is népsze-
rűsítsem az egészséges életmódot, a sport szeretetét. Mindent 
megteszek majd azért, hogy olyan közterületi sportlehetőségeket 
biztosítsak a II. kerület lakóinak, ahol ingyen, jókedvvel, kortól 
függetlenül hódolhatnak a sportnak, mozgásnak.

Dr. Biró Zsolt Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Biró Zsolt vagyok, a 8. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltje. Előbb tanári, 
majd jogi diplomát szereztem, 
három gyermek édesapja va-
gyok. Hiszem, hogy mindannyi-
an felelősek vagyunk egymásért, 
és minden siker alapjának a 
kölcsönös együttműködést, a 
közös célokért történő együttes 
erőfeszítést tartom. Ezért volt 

öröm számomra, amikor dr. Láng 
Zsolt polgármester úr felkért: 
folytassam az önkormányzati 
feladatoktól családi kötelezett-
ségei miatt visszavonuló Dömök 
Lászlóné munkáját. Az elmúlt 
években kerületünk és benne 
választókerületünk is sokat fej-
lődött. Körforgalom épült a Kapy 
utca–Törökvész út– Csatárka út 
kereszteződésében, járdák épül-
tek, utcák kaptak új burkolatot, 

korszerűbb és tágasabb lett a 
Fillér utcai iskola és megszépült 
a Fenyves park, és hamarosan 
átadásra kerül a kiszélesített híd 
is a Kelemen László utca végén. 
Képviselőként azon szeretnék 
dolgozni, hogy a közterületek 
folytatódó rendezése mellett 
nagyobb hangsúlyt kapjon a 
közbiztonság és az időseket 
érintő szolgáltatások fejlesz-
tése. Kezdeményezem a térfi-

gyelő rendszer kiterjesztését és 
a gyalogos járőrök létszámának 
növelését. Kiemelt feladatnak 
tartom, hogy az önkormányzat 
csak olyan fejlesztéshez járul-
jon hozzá az egykori katonai 
akadémia területén, amely 
összeegyeztethető a környék 
lakóinak érdekeivel, és közös-
ségi célokat is szolgál. Kérem, 
október 12-én tiszteljen meg 
támogatásával!

Balogh Mihály LMP
24 éves diák vagyok. 2009-
ben érettségiztem a Kiss János 
altábornagy utcai Gimnázium-
ban. Ezt követően a Zsigmond 
Király Főiskolán hallgattam 
szabadbölcsészetet. Jelenleg 
az ELTE filozófia szakos hallga-
tója vagyok. Ezzel párhuzamo-
san már több mint 3 éve egy 

projekten dolgozom, melynek 
keretén belül műveltségi vetél-
kedőeket szervezünk.

Bár a II. kerületet zömében 
jó anyagi körülmények között 
élő emberek lakják, a kapi-
talizmus igazságtalanságai 
ide is elérnek. A szegénység, 
elszegényedés, leszakadás 

jelensége itt is része a min-
dennapok történéseinek – 
banki hitelcsapdák, szaporodó 
munkanélküliség, állásukat 
önhibájukon kívül elvesz-
tők, stb. A  II. kerületben is 
tömegével vannak ilyen és 
hasonló problémákkal küsz-
ködő fiatalok és idősek, akik 

úgy érzik, nem részei a tár-
sadalomnak, haszontalanok. 
Jelöltként fontosnak tartom 
az egyes emberek gondjainak 
közösségi mederbe terelését 
intenzíven együttműködve 
civil szervezetekkel, egyhá-
zakkal, nyitott vállalkozókkal, 
gazdasági egységekkel.

8.  Egyéni választókerület szavazókörei
14. Fillér u. 70-76. (Ált. Isk.) 326-6616 akadálymentes
19. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.) 394-4965
20. Fenyves u. 1. (Ált. Isk.) 394-3924
22. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.) 394-4965
28. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887
30. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016
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9.  Választókerület PASARÉT • KURUCLES

Paksiné Péteri Júlia MSZP–DK–PM
Itt születtem a II. kerületben, 
ugyanabban a lakásban, ahol 
nagyszüleim és egész csalá-
dom élt. Dolgoztam kereske-
dőként, majd a könyv kerített 
hatalmába. Sokáig dolgoztam 
a TÉKA könyvértékesítőnél, 
a OMIKK gyönyörű Múzeum 
utcai épületében, majd a Mű-
szaki egyetem könyvtárában 
könyvtárosként. Időközben 

szociális munkás képesítést 
is szereztem.

Pasarét, Hűvösvölgy és 
Rózsadomb számomra igazi 
otthon, egész életemet itt töl-
töttem. Jól ismerem problémá-
it, és tudom, hogyan tehet-
nénk jobbá környezetünket. 
A legfontosabb a közlekedés 
fejlesztése. A jelenleg meglé-
vő P+R parkolók elégtelenek, 

további parkolókra lenne szük-
ség, hogy csökkenjen a forga-
lomterhelés. Egy „négylábú” 
igazi társ lehet mindennapja-
inkban. Hosszú évek óta prob-
lémát jelent az „Akadémia” 
előtti kutyafuttató állapota, 
mivel a Fidesz által vezetett 
főváros és a kerület egymásra 
mutogat megoldás helyett. 
Ezen mindenképp változtat-

nunk kell. Megválasztásom 
esetén, én valóban a választó-
kerület, Pasarét és Hűvösvölgy 
képviselője leszek. Elérhető 
leszek és maradok, valódi 
érdekvédőjeként, szószólója-
ként az itt élőknek a belvárosi 
önkormányzati épületben is. 
Tegyünk együtt térségünk 
valódi képviseletéért! Támo-
gasson engem!

Halmi Rebeka Jobbik
Tisztelt Választó!
Budán nőttem fel, itt végeztem 
az általános iskolát, majd a Bu-
dai Nagy Antal Gimnáziumban 
szereztem meg az érettségit. 
Ifjúságsegítő végzettséget 
szereztem, és jelenleg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
politológia szakára járok.

2006-tól foglalkozom köz-
élettel, hat évvel később ala-

pítója lettem az Észak-Budai 
Jobbik Ifjúsági tagozatnak, 
jelenleg alelnökeként szerve-
zem munkáját. A kerület egyik 
legnagyobb problémájának a 
zöld területek csökkenését 
látom. Az Akadémia építése 
a beruházó üzleti szempontjai 
alapján történt, a szerződésben 
foglalt park, közösségi tér ki-
alakítása elmaradt. Ezt a hiányt 

szeretném elsőként pótolni. 
Több száz éves hagyománnyal 
rendelkező kerületünk emléke-
inek, építészeti értékeinek, az 
itt élő művészek alkotásainak 
rendszeres megjelenést bizto-
sítanánk a helyi művelődési 
központokban, médiában. Tá-
mogatási alapot hozunk létre 
a fent említett értékek megőr-
zésére-újjászületésére. Az Ön-

kormányzat tulajdonában lévő 
lakások egy része romos álla-
pota miatt nem hasznosítha-
tó. Ezeket felújításért cserébe 
fiatal családosoknak adnánk 
ki, akik a felújítás összegét 
lelakhatják és biztonságban 
nevelhetnék, gyermekeiket 
saját otthon megvásárlásáig. 
Kérem, támogassa programo-
mat szavazatával!

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával

9
31
31
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9.  Egyéni választókerület szavazókörei
27. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887 akadálymentes
31. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk.és Gimn.) 394-3887
51. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177
52. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177
53. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3177

Rékasi Eszter Együtt-A korszakváltók pártja
‘89-ben születtem, a Budapesti 
Corvinus Egyetemen végeztem, 
nemzetközi tanulmányok, majd 
közgazdálkodás és közpolitika 
(közgazdász) szakon. Jelenleg 
egy magyar nagyvállalat ala-
pítványánál dolgozom, oktatási 
területen.

Az EGYÜTT-tel azért vettem fel 
a kapcsolatot, mert azt tapasztal-
tam, hogy nagyon sok felelőtlen, 
szakmailag megindokolhatatlan 
döntés születik az államappa-

rátusban, ami végzetesen rossz 
hatással van a társadalmunkra. 
Ezzel szemben az egyedüli helyes 
magatartásnak azt tartottam, 
ha megpróbálok a magam esz-
közeivel küzdeni egy felelősebb 
vezetésért. Az Együtt ez irányú 
törekvéseit előbb gazdasági 
elemzésekkel, később aktivista-
ként kezdtem támogatni.

A II. kerületben azért vál lal-
koz tam a kép vi se lő je lölt ség re, 
mert ez a kerület az otthonom, 

és hiszem, hogy az embernek 
kötelessége felelősséget vállalnia 
a szűkebb környezetéért.

Ha képviselővé választanak, 
a helyi lakosok döntéshozatalba 
való mélyebb bevonását és az 
eljárások tisztességes voltának 
biztosítását tekinteném elsődle-
ges feladatomnak. Ennek jegyé-
ben minden olyan önkormányzati 
dokumentumot elérhetővé ten-
nék interneten, amelyet nem 
tilt a törvény, és szigorúan el-

lenőrizném az önkormányzati 
eljárások tisztaságát. A szakmai 
hátteremből fakadóan erősíteni 
tudnám az önkormányzat ésszerű 
döntéshozatalát, legyen szó a ke-
rületi közösségi közlekedés vagy 
a közutak javításának kérdéséről. 
Emellett kiemelten fontosnak 
tartom az oktatás területét, és 
tudom, hogy az önkormányzat 
– a fenntartói jogosultságainak 
elvesztése ellenére is – sokat 
tehetne a kerület iskoláiért.

Görög Zsolt LMP
Mérnökgeológus, környezet-
védelmi szakmérnök vagyok, 
jelenleg projektvezetőként 
dolgozok egy környezetvé-
delemmel foglalkozó cégnél. 

Számomra személyesen 
nagyon fontos kérdés a 300 
négyzetméteres felszín alatti 
Molnár János-barlang sor-

sa, amely a rózsadombi nagy 
barlangrendszerek ötödik, de 
egyetlen aktív képviselője. 
Nemcsak hazánk legnagyobb 
víz alatti üregrendszere, de a 
főváros alatti elhelyezkedé-
sével világviszonylatban is 
egyedülálló. A fő probléma 
a Malomtó étterem és a bar-

lang kapcsolata – melyben 
oknyomozás szükséges ezen 
egyedülálló természeti érté-
künk védelmében.

A kerületben 2000 óta je-
lentősen növekszik a szüle-
tések száma, ami örvendetes 
tény. Az eddigieknél nagyobb 
léptékben kell építeni újabb 

gyermekintézményeket, il-
letve tovább kell bővíteni 
a férőhelyek számát. Nem 
szabad elfeledkezni az LMP 
által kiharcolt lehetőségről, a 
családi óvodák rendszerének 
kiépítéséről.

Gór Csaba Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Gór Csaba vagyok, a 9. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője. Születésem óta a 
II. kerületben, Pasaréten élek - 
korábban szüleimmel, két éve 
pedig feleségemmel. Ügyvéd-
ként dolgozom, 2010 óta vagyok 
a II. kerületi képviselő-testület 
tagja. Választókerületünket 
két irányban is nagy forgalmú 
főutak szelik át, amelyek jobb 

átjárhatósága jelentősen képes 
csökkenteni a környező lakóut-
cák forgalmi terhelését. Nagy 
eredménynek tartom ezért, hogy 
elkészült a Kapy utca–Törökvész 
út–Csatárka út találkozásánál az 
új körforgalom, és hamarosan 
átadásra kerül a kiszélesített híd 
is a Kelemen László utca végén. 
Kitartó közbenjárásunknak 
köszönhetően sikerült elérni 
a közlekedési társaságnál, 

hogy ismét a régi megállóban 
lehessen felszállni a buszokra a 
Pasaréti téren. Együttműködési 
megállapodást kötöttünk a 
Széher úti Szent Ferenc Kór-
házzal, így hamarosan új 
játszótér nyílik az intézmény 
kertjében, amelyet a környék 
lakói szabadon használhatnak. 
A következő évekre célként 
tűztem ki a megkezdett út- és 
járdafelújítások folytatását, a 

Csévi utcai játszótér bővítését, 
a Budenz József Általános Iskola 
és Gimnázium épületének továb-
bi korszerűsítését, az „Internet 
kortalanul” program folytatását, 
a Lipótmezei úti háziorvosi ren-
delő méltó helyre történő átköl-
töztetését, épített és természeti 
környezetünk megóvását.

Kérem, október 12-én támo-
gasson Ön is megkezdett mun-
kám folytatásában!

Pomázi Mariann MLP
36 éves cégvezető, pénzügyi tanácsadó, három gyermek édesanyja 
vagyok. Gyermekimet liberális szellemben nevelem, magamat 
is liberálisnak vallom: hiszek a szabadságban, az egyenlőség-
ben, a piacgazdaságban, a szabad választás lehetőségében. 

Édesanyaként rendkívül fontos számomra, hogy gyermekeink 
megfelelő oktatást kapjanak, melyet nem befolyásol semmilyen 
mértékben sem politikai akarat. Képviselőként tenni akarok a 
tiszta közterületekért és játszóterekért, a szabad oktatásért.
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10.  Választókerület

10.  Egyéni választókerület szavazókörei
24. Pitypang u.17. (Óvoda) 325-7830 akadálymentes
25. Pitypang u.17. (Ált. Isk.) 325-8827 akadálymentes
26. Törökvész út 67. (Ált. Isk.) 325-6580
32. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887
33. Völgy u. 1-3. (Óvoda) 200-0547 akadálymentes

Pödör Tamás Attila LMP
Vállalkozó vagyok, II. kerületi lakos. Az LMP új irányt szabna a II. 
kerületi önkormányzat működésének. Nagyobb beleszólást kívánunk 
biztosítani a helyben lakóknak: a költségvetés egy adott hányadának 
részvételivé tételével, a zárt ülések számának csökkentésével, illetve 

a testületi ülések online közvetítésével. Megváltoztatnánk a kom-
munális adózás jelenlegi szabályozását: az LMP négyzetméter alapú 
rendszert javasol, amely több kerületben már jól bevált. Így mindenki 
anyagi helyzete alapján tudna a közös költésekhez hozzájárulni.

SZÉPVÖLGY • CSATÁRKA
NYÉK • HŰVÖSVÖLGY

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával
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Dr. Tompa Ferenc MoMa
Tisztelt Kerületi Választók!
Egy vagyok Önök közül. 25 
éve lakom a kerületben, táv-
közlési szakember vagyok, 
jogi végzettséggel. Kerületi 
képviselőként azt szeretném 
elősegíteni, amit beszélgeté-
seink során Önök is fontos-
nak tartottak.

A kerületben lakók véle-
ményét figyelembe vevő, át-
tekinthető döntéshozatalt, a 
közügyeinkben való részvétel 
bátorítását, a fejlesztési és 
javítási munkák hatékony-
ságának javítását.

A civil közösségek és a he-
lyi önkormányzatok jelentik 

a valódi demokrácia alapját. 
Tárgyalás, egyeztetés és meg-
egyezés – ez a demokrácia 
kultúrája, az európai kultú-
ra. A Modern Magyarország 
Mozgalom Párt egyik legfőbb 
célkitűzése, hogy hazánkban 
a helyi demokrácia, a valódi 
önkormányzatiság helyreáll-

jon, ehhez állandó ellenőrzés-
re, átlátható döntéshozatalra 
és teljes nyilvánosságra van 
szükség.

Több évtizedes sokirányú 
szakmai tapasztalat birtoká-
ban szeretnék és tudnék tenni 
ezekért a célokért.

Dankó Virág Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Dankó Virág vagyok, a 10. 
számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. Har-
minckét éves vagyok, három 
gyermek édesanyja. Nyolc éve 
dolgozom a II. kerület alpol-
gármestereként. Szépvölgy, 
Csatárka és Szalonkavölgy a 
kerület talán legszebb részei, 
de évtizedes gondjuk volt a 
csatornázottság hiánya. Óriási 
eredmény ezért, hogy idén vég-

re sor kerülhetett a régen várt 
beruházásra. Sajnos kerületünk 
a lebonyolításban nem vehe-
tett részt, de jelentős pénz-
ügyi támogatással segítette 
a csatornaépítés megvalósu-
lását. A kivitelezés a vártnál 
nagyobb mértékben tette és 
teszi próbára a környék lakóit, 
de a munkálatok befejezése 
után új lendületet kaphat a 
kerületrész közterületeinek fej-
lesztése, rendbetétele, hiszen 

már nem kell tartani a burko-
latok jövőbeni felbontásától. 
Körforgalom épült a Kapy utca 
– Törökvész út – Csatárka út 
csomópontban, újra megnyi-
tottuk az egykori Rádió Óvodát 
a Völgy utcában, számos utca 
kapott új burkolatot, és sikerült 
elérni a fővárosnál a Szépvölgyi 
út felújítását is. Október 1-jétől 
a 65-ös busz meghosszabbított 
útvonalon, a Szépvölgyi-dűlő-
ig közlekedik, amely szintén 

régi igénye a környék lakói-
nak. A megkezdett munkák 
mellett újból kezdeményezni 
kívánjuk a rakparti lehajtó 
megépítését a Szépvölgyi út 
alsó torkolatánál, és térfigyelő 
kamerák üzembe helyezésével 
szeretnénk védeni közterüle-
teink rendjét és tisztaságát, 
valamint természeti értékein-
ket. Október 12-én ezen célok 
megvalósításához kérem meg-
tisztelő támogatását!

Dr. Oláh Zsigmond MSZP–DK–PM

1953-ban születtem. Jelenleg 
tanárként dolgozom, négy 
lánygyermek édesapja vagyok. 
1982-ben szereztem bölcsész-
doktori címet. Kutatói munká-
mat a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumban kezdtem. Aktívan 
kivettem a részem a rendszer-
váltás időszakából, számos 
országos lapban jelentek meg 

cikkeim ebben az időszakban. 
Akárcsak a rendszerváltás 
idején, most is lelkiismereti 
kérdésnek tartom a politikai 
tevékenységet. Vannak idősza-
kok, vannak pillanatok, amikor 
politizálni, szerepet vállalni, 
felemelni a hangunkat nem 
választás kérdése, hanem mo-
rális kötelességünk. Megvédeni 

mindazt, amit közösen elértünk: 
szabadságunkat, biztonságun-
kat, nyitottságunkat. A Fidesz 
ma olyan politikát folytat, ami 
minden más alternatíva fel-
számolására, elsorvasztására 
irányul. Ahogy egyik 2013-ban 
a Népszavában megjelent cik-
kemben írtam: most a több párti 
demokráciát fenyegeti veszély. 

Ezt a hatalomgyakorlást lépés-
ről lépésre, a helyi demokráciák 
védelmével, az érdemi alterna-
tíva megteremtésével tudjuk 
megállítani. Ezért indulok az 
önkormányzati választáson 
az ellenzéki együttműködés 
keretében. Támogassa, hogy 
Magyarország újra fejlődő, 
demokratikus útra térhessen!

Rigó Áron Együtt-A korszakváltók pártja
27 éves közgazdász vagyok, 
itt élek a kerületben. Bajnai 
Gordon és Szelényi Zsuzsan-
na neve jelentette számom-
ra a garanciát, ezért csatla-
koztam egy éve az EGYÜTT 
politikai közösségéhez. Na-
gyon kevés dologgal tudok 
azonosulni, ami ebben az 
országban jelenleg történik, 

ezért döntöttem úgy, hogy 
tevékenyen veszem ki a ré-
szem az ellenzék munkájában.  
Az ajánlásgyűjtés időszakában 
sok választóval sikerült szemé-
lyesen találkoznom, az önkor-
mányzat képviselő-testületébe 
kerülve sem felejteném el, hogy 
nem csak a választások idején 
képviselem választókörzetem 

lakóit. A fontos döntések előtt 
a lehető legtágabb körben kér-
ném ki választóim véleményét. 
Azért dolgoznék, hogy javuljon 
a kerület tetejének megköze-
líthetősége a 29 es 65 buszok 
sűrítésével, valamint rendez-
ném a gyakorlatilag lakóöve-
zetként használt külterületek 
státuszát. Fontosnak tartom 

az önkormányzati munkát, 
annak ellenére is, hogy fel-
adatait elvonta az állam, ezzel 
csökkentve annak lehetőségét, 
hogy az állampolgárok saját 
környezetükben dönthessenek 
saját sorsukról. 

Kérem, szavazzon bizalmat 
a korszakváltásnak és október 
12-én szavazzon az EGYÜTT-re!
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11.  Választókerület
11.  Egyéni választókerület szavazókörei

21. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016 akadálymentes
29. Hűvösvölgyi út 12/B. (Bölcsőde) 376-6016 akadálymentes
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Legény Béla Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgárok!
Legény Béla vagyok, a 11. 
számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. A 
Köztársasági Elnöki Hivatal 
technikai vezetőjeként dolgo-
zom, nős vagyok, egy felnőtt 
leányom van. 1998-ban lettem 
a II. kerületi képviselő-testület 
tagja. Választókerületünkben 
az utóbbi években egyre több 
fiatal család telepedett meg, 
és egyre több kisgyermek 

született. Igényeikhez iga-
zodva nyitotta meg kapuit a 
Budagyöngye Bölcsőde és a 
Labanc utcai Óvoda, s idén 
nyáron korszerű szigetelést 
és napkollektort kapott a Bu-
dakeszi úti Óvoda épülete is. 
A szülői közösség és az ön-
kormányzat együttműködé-
sének köszönhetően megújult 
a Budenz József Általános 
Iskola és Gimnázium udva-
ra, és folyamatosan zajlik az 

épület belső korszerűsítése is. 
Az önkormányzat pénzügyi 
hozzájárulásával – de sajnos 
a beruházás koordinálásának 
jogosultsága nélkül – végre 
megépülhetett a csatorna a 
Szakadék utcában. Hamaro-
san új játszótér nyílik a Szent 
Ferenc Kórház kertjében, és 
megújult a Fenyves park is. 
A következő időszak kiemelt 
feladatának tekintem a Lipót-
mezei úti háziorvosok megfe-

lelő körülmények között való 
elhelyezését, a közterületek 
folyamatos megújítását és 
karbantartását, valamint az 
egykori katonai akadémia 
fejlesztésének lakossági ér-
dekekkel és közcélokkal való 
összehangolását.

Szeretném továbbra is tá-
mogató együttműködésüket 
kérni, hogy egyre szebbé és 
élhetőbbé tehessük lakóhe-
lyünket!

Andóczi-Balogh Mária MSZP–DK–PM
Jövünk, megyünk, tesszük a dol-
gunkat, családozunk, dolgozunk, 
halad az élet.

Időnként bosszankodunk, 
hogy megint megáll a víz a 
kátyúban, hogy a busz, meg a 
villamos hol jön, hol meg nem, 
hogy bokát törünk a rissz-rossz 
járdán, ha meg valaminek ne-

kiállnak, az biztos, hogy újabb 
kényelmetlenséggel jár. 

Zúgolódunk, hogy más lett az 
utcánk neve, de halad az élet… 
Mert attól, hogy csak magunk-
ban mormogunk, minden ma-
rad a régiben. Szép, látványos 
szólamok és ígéretekben nem 
lesz hiány. 

Ezen bizony változtatni kell! 
De ez a változás nem attól lesz, 
hogy csak beszélünk róla, hanem 
attól, ha olyan emberekre bízzák 
a kerület vezetését, akik támasz-
kodnak az itt élők véleményére, 
akik ígérgeteiket betartják, akik 
tetteikkel bizonyítják rátermett-
ségüket. 

Ez a kerület nekünk szív-
ügyünk. Budapest legszebb 
kerülete. 

Rajtunk és személyesen Önön 
is múlik, hogy teszünk-e annak 
érdekében, hogy a változást 
akarók többségbe kerüljenek! 
Minden egyes ember, aki hisz 
a győzelemben, a partnerünk.

Bathó Zsófia MLP
Jelenleg szülésznőnek tanulok. Gyermekkoromban még csak 
az egészségügyi pálya volt nagy vágyam, mára egy élhető 
Magyarország, egy működő egészségügyi-és oktatási rendszer 
az álmom. Olyan helyen szeretnék élni, ahol az embernek nem 
kell rettegni attól, hogyha beteg lesz, ki segít majd rajta. Én 
hiszek abban, hogy minden ember egyenlő bánásmódban kell, 

hogy részesüljön, hogy az alapvető emberi jogok mindenkit 
megilletnek, hogy az egészség nem lehet luxus, hogy a fiatalok 
az iskolapadban nem rosszak, vagy kezelhetetlenek, hanem 
csiszolatlan kis elmék, akiknek a képzése hivatás, nem pedig 
munka. Én ezek szellemében élem az életem, és tenni is ezekért 
az elvekért szeretnék.

Várhelyi Georgina Együtt-A korszakváltók pártja
A második kerületben élek pá-
rommal. Napjaim nagy részét a 
kerületben töltöm, hisz lakóhe-
lyem mellett a munkahelyem is 
itt található, gyógytornászként 
dolgozom az emberek egész-
ségéért. Szeretem a kerületün-
ket, minden ideköt, szeretek 
hétvégenként a Hárs- vagy 

Hármashatár-hegyen sétálni, 
futni, a Fény utcai piacon be-
vásárolni, munka után a 61-
es villamoson hazafelé utazni. 
A szép dolgok mellett azonban 
számos problémát is látok, az 
olyan apróságokkal kezdve, 
mint a régóta rossz minőségű 
bicikliút a Budagyöngyénél, 

az olyan súlyosabb kérdése-
kig, minthogy, a legközelebbi 
kórház környékünkön, a hírhed-
ten botrányos állapotban lévő 
János Kórház. Az elmúlt évek 
során nagy szomorúságomra 
számos fiatal környékbeli ba-
rátom külföldre költözött. Én 
is több évet éltem, dolgoztam 

külföldön, azonban a honvágy 
hazahívott, és most a változá-
sért szeretnék dolgozni, hogy 
vonzó legyen itthon maradni. 
Úgy gondolom, hogy a változ-
tatást itt helyben, közvetlen 
lakókörnyezetünkben is el lehet 
kezdeni, ez is egy esély, amit 
Együtt meg kell ragadnunk.
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Langowski Judith LMP

Gimnazista korom óta érde-
kelnek a politikai és a szociális 
ügyek, fontos része az életem-
nek, hogy kiálljak a társadal-
mi szolidaritásért, a zöldebb 
jövőért és a toleranciáért. 
Ezért is tanultam nemzetközi 
kapcsolatokat, és folytatom 
most a tanulmányaimat mes-

terképzés szinten a nemek 
közti esélyegyenlőségről. 

Kiemelten fontos, hogy 
a kerület létrehozza az inf-
rastruktúrát ahhoz, hogy 
minden gyereknek legyen 
férőhelye az óvodában, 
bölcsődében, és a családi 
napközik rendszere tovább 

épüljön. Külföldi és belföldi 
tapasztalataim alapján azt 
szeretném, hogy Magyaror-
szágon is nőjön a fiatalok 
politikai tudatossága. 

Képviselőként azért kívá-
nok dolgozni, hogy megma-
radjanak és nőjenek a II. kerü-
let zöld övezetei és közösségi 

terei. Kiállok amellett, hogy 
újabb pláza és irodaépület 
helyett parkok létesüljenek, 
illetve olyan építési projektek 
valósuljanak meg, amelyek 
a kerületben élők igényeit 
szolgálják kényelmesebbé 
és hangulatosabbá téve kör-
nyezetünket.

Dr. Csabai Péter Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Csabai Péter vagyok, a 12. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője. Közlekedésmérnöki 
és gazdasági mérnöki diplomát, 
valamint műszaki doktorátust 
szereztem. Évtizedeken át a köz-
úti közlekedés különböző terüle-
tein dolgoztam. Közel harminc 
esztendeje élek Pesthidegkúton.

Nyolc éve kaptam először bi-
zalmat a kerületrész polgáraitól, 

azóta veszek részt a II. kerületi 
képviselő-testület munkájában. 
A Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat elöljárójaként és a 
Pénzügyi Bizottság tagjaként is 
azon munkálkodtam, hogy minél 
hatékonyabban képviseljem ke-
rületrészünk érdekeit. Büszke va-
gyok arra, hogy végre van önálló 
mentőállomásunk, és megújuló 
városközpontunk. Az elmúlt 
időszakban minden eddiginél 

nagyobb út- és járdafelújítási 
programot indítottunk el, amely-
nek folytatása egyik fő célom 
a következő évekre. Megnyi-
tottuk a Hidegkúti Rendészeti 
Központot, amely megteremtette 
a lehetőséget a helyi térfigyelő 
rendszer kialakítására. Erre az 
infrastruktúrára építve kezdemé-
nyezni fogom, hogy Adyliget ki- 
és belépőpontjain is telepítsünk 
kamerákat, megnövelve ezzel 

a bűnmegelőzés és a felderí-
tés hatékonyságát. Szeretném 
folytatni a megkezdett munkát 
a gyermek- és egészségügyi in-
tézmények korszerűsítése terén 
is, hogy mind a kisgyermekes 
családok, mind az orvosi ellá-
tásra szorulók magas színvona-
lú ellátásban részesülhessenek. 
Kérem, október 12-én tiszteljen 
meg újból bizalmával és támo-
gatásával!

Kollár Tamás MLP

1956-ban születtem, egy fiúgyermek édesapja vagyok. Célom, 
hogy a liberalizmust úgy ismertessem meg az emberekkel, 
hogy lássák az önrendelkezés, az egyén szabadságának 
fontosságát a magán és a közéletben is. Vallom, hogy a 

konzervatív világnézet is lehet liberális, és hiszek abban, 
hogy a kerület életében is megjelenhet a felszabadultság és 
önrendelkezés anélkül, hogy a hagyományok, konzervatív 
értékek sérülnének.

Flórián Endre MSZP–DK–PM
Több mint 25 éve II. kerületi 
lakos. Mivel nagymamám itt 
élt, gyerekkoromban gyakran 
előfordultam Pesthidegkút és 
Máriaremete környékén is.

Több ország, több egyete-
mén tanultam, majd idegen 
nyelvszakos tanulmányaim 
befejezése, és a diploma meg-
szerzése után a Magyar Tele-

vízióban kezdtem el dolgozni. 
Olyan népszerű és ismert multi-
nacionális koprodukciók össze-
hozásán tevékenykedtem, mint 
például a Sándor Mátyás vagy a 
Játék határok nélkül. A Magyar 
Televízióban eltöltött évtizedek 
után a Mafilm-hez kerültem 
mint kereskedelmi igazgató, 
majd vissza a televíziózásba. Az 

MTV-n kívül, több kereskedel-
mi televízióban is dolgoztam, 
mindmáig alternálva a filmes és 
televíziós produceri munkát és 
a különböző filmfesztiválok zsű-
rijében történő tevékenységet.

A rendszerváltás táján, 
1989 novemberében MTV ve-
zető munkatársaként léptem 
át a frissen alakult MSZP-be. 

Aktív pártmunkát azóta vég-
zek, mióta az MSZP II. kerületi 
szervezetéhez csatlakoztam, 
illetve az MSZP Kulturális Ta-
gozatába is bekerültem. Cé-
lom, hogy kerületünk és minden 
körzete a következő években 
fejlődjön dinamikusan, legyen 
még szebb, zöldebb, lakhatóbb, 
szerethetőbb!
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Biró Barna Jobbik
Hidegkúti lakosként nap mint 
nap megtapasztalom lakóhe-
lyünk szépségét és előnyeit, 
ugyanakkor gyakran talál-
kozom olyan problémákkal, 
amelyeknek nincs helyük Bu-
dapest legszebb kerületében. 
Ezeket a negatívumokat csak 
az önkormányzati munkába 

nem „belefásult”, nem be-
lekényelmesedett emberek 
veszik észre, azaz mi, hideg-
kúti lakosok. Lakóhelyünknek 
új lendületre van szüksége, 
a kerületi önkormányzatnak 
pedig új arcokra.

Pesthidegkutat kiemelt 
területként kellene kezelni, 

ezért is fontos, hogy lak-
helyünk autonómiájának 
növelésével egy valóban a 
városrésszel foglalkozó és 
az itt élők érdekeit megva-
lósítani tudó új Városrészi 
Önkormányzat jöjjön létre 
megalkuvás nélküli új arcok-
kal, új mentalitással.

Itt élő fiatalként kellő el-
szántsággal, de ugyanakkor 
higgadtan szeretném meg-
valósítani céljainkat, küzdve 
egy még élhetőbb, fejlődő 
városrész megteremtéséért.

Hajrá, Hidegkút!

Dr. Pusztai Erzsébet MoMa
Pesthidegkúton lakom, orvos vagyok és 
coach. Országgyűlési képviselőként és 
államtitkárként széles körű tapasztalatot 
szereztem a demokrácia működésében, 
a megoldások feltárásában és egyez-
tetésében. Tudom, hogy az érintettek 
megkérdezése nélkül nincs jó döntés.

A civil közösségek és a helyi önkor-
mányzatok jelentik a valódi demokrácia 

alapját. Tárgyalás, egyeztetés és meg-
egyezés – ez a demokrácia kultúrája, 
az európai kultúra.

A Modern Magyarország Mozgalom 
Párt egyik legfőbb célkitűzése, hogy 
hazánkban a helyi demokrácia, a valódi 
önkormányzatiság helyreálljon, ehhez 
pedig állandó ellenőrzésre, átlátható 
döntéshozatalra és teljes nyilvánosságra 

van szükség. Szakértelem és sokirányú 
tapasztalat, tisztességes, lelkiismeretes 
döntések – ez kell a jól működő önkor-
mányzathoz.

Mi, a MoMa képviselői sokat tud-
nánk tenni azért, hogy környezetünk 
rendezettebb és tisztább legyen, az utak 
állapota javuljon, Pesthidegkút ottho-
nosabb lakóhelyünk legyen.

Dr. Mihalik Péter Együtt-A korszakváltók pártja
1944-ben születtem. 24 éve 
lakom a II/a-ban, itt a 12. sz. 
választókörzetben. Több mint 
20 éve a kerület egészségügyi 
szolgálatában dolgozom a Kapás 
utcai Szakrendelőben, Tüdőgon-
dozóban, az ügyeletben, jelenleg 
háziorvos-helyettes vagyok.

Pártszínekben nem poli-
tizáltam, de elfogadtam az 
Együtt felkérését, így tovább 
segíthetem a korszakváltás 
ügyét, Szelényi Zsuzsát és 
Bajnai Gordont. Nem „meg-
élhetési politikus” vagyok. 
Független, szolidáris, de-

mokratikus, baloldali szel-
lemiségűnek vallom magam. 
Önkormányzati képviselő 
jelöltségemet azért vállal-
tam el, hogy alternatívát 
nyújthassunk a választók-
nak, hogy ne „csak a Fidesz” 
legyen.

Az Önkormányzati lehe-
tőségek megismerésével, a 
mindenkit érintő egészségügyi 
ellátás és idősek helyzetének 
javításában tudnék segíteni 
elsősorban. Remélt választóim, 
és a hidegkúti-kerületi Polgárok 
érdekeit szeretném szolgálni.

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 kezdődjön.

Érvényes-e a szavazólap, ha nincs lebélyegezve?
Nem. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal látja el a sza-
vazólapot, máskülönben a szavazólap nem érvényes.

Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?
Igen. A szavazatszámláló bizottságnak azonban a szavazólappal együtt külön kérés nélkül át kell adnia a borítékot a vá-
lasztópolgárnak.

VÁLAsZTÁsI KÉRDEZZ-FELELEK



2014 – szeptember 25. 13. VÁLAsZTÓKERÜLET 39. OLDAL

45
, 4

7

38

44
, 4

6

38

46

44

45

47

13.  Választókerület
13.  Egyéni választókerület szavazókörei

38. Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. Isk.) 397-4468
44. Szabadság út 23.(Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn) 397-4569 akadálymentes
45. Máriaremetei út 185., (Óvoda) 376-5034
46. Szabadság út 23.(Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn) 397-4569 akadálymentes
47. Máriaramatei út 185. (Óvoda) 376-5034

MÁRIAREMETE
SZÉPHALOM • KŐVÁR

JELMAgYARÁZAT A TéRKéPHEZ

Választókerület száma

Szavazókör száma

Szavazóhelyiség a hozzá tartozó 
szavazókör számával

13
44

44



40. OLDAL 13. VÁLAsZTÓKERÜLET BUDAI POLGÁR

13.  Választókerület MÁRIAREMETE
SZÉPHALOM • KŐVÁR

Szüleim az Országút, illetve 
Lágymányos-negyedekben 
nőttek fel, jelenleg két lá-
nyommal és feleségemmel II. 
kerületi lakos vagyok. Gimná-
ziumi tanulmányaimat köve-
tően az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karára jártam, ahol 

1995-ben végeztem. Az ELTE 
ÁJTK kebelén belül politológi-
ából 2001-ben abszolváltam 
tanulmányaimat. Tizennégy 
éve saját ügyvédi irodámban 
dolgozom.

Bármilyen elcsépeltnek 
hangzik, a közélet kérdései 

kamaszkorom óta változatlan 
hőfokon érdekelnek, s úgy lá-
tom, hogy az LMP jelenléte a 
hazai politikai palettán nem 
nélkülözhető. A  körzetben 
égető probléma a közleke-
dés, amelyet P+R parkolók 
építésével enyhítenénk. 

A helyi politika, még inkább 
a helyi közügyek megvitatá-
sa és ellenőrzése vitán felüli 
jelentőséggel bír. Ez az, ami 
elfoglalt emberként, család-
apaként arra indított, hogy 
képviselőjelöltként megmé-
ressem magam.

A kerületben nőttem fel, a 
családi fészek mintegy 15 éve 
Hidegkúthoz köt. Korábban a 
XII. kerületben éltem, a Budai-
hegyek jelentik számomra az 
otthon hangulatát. Jól isme-
rem a II. kerület miliőjét, és 
közvetlenül tapasztalhattam 
meg annak problémáit is.

A II. kerület sok tekintetben 
elhanyagolt, látszatintézkedé-

sek, a közterek, játszóterek 
minimális felújítása vélemé-
nyem szerint nem valódi fej-
lesztéspolitika; bár rengeteg 
lehetőség rejlik a kerületben, 
ezek gyakran kiaknázatlanul 
maradnak. Nem látszik valódi 
koncepció, az utak és járdák 
állapota, a belvárosba ve-
zető utak túlterheltsége, a 
tömegközlekedés alacsony 

színvonala – továbbra is meg-
oldatlan maradt.

Korábban néhány évig Lon-
donban éltem, egy hasonló 
zöldövezetben laktam. Ott 
megtapasztalhattam, milyen 
egy egymásra vigyázó, a ke-
rületért és a környezetéért 
együttműködő közösség 
tagjának lenni. Ezen tapasz-
talataim és a londoni UCL 

egyetem városfejlesztési 
szakán tanultak, világossá 
tették számomra, hogy a vá-
rospolitika önálló hivatás. Egy 
kerület vezetéséhez hozzáértő 
szakemberek és az érintett 
polgárok bevonására egy-
aránt szükség van. Ebben a 
munkában szeretnék szerepet 
vállalni az Önök támogatá-
sával.

Vegyészmérnök vagyok, egész 
eddigi életemben a gyógyszer-
iparban dolgoztam. 43 éve élek 
a II. kerületben, most Pesthi-
degkúton. 1990–1998. között 
már voltam kerületi képviselő, 
ezért a II. kerület működését, 
ügyeit belülről ismerem. Lakás-
ügyekkel foglalkoztam. 

Meggyőződésem, hogy az 
önkormányzatban, a testületi 
munkában kompromisszumok-
ra kell törekedni.

A Modern Magyarország 
Mozgalom Párt egyik legfőbb 
célkitűzése, hogy hazánkban 
a helyi demokrácia, a valódi 
önkormányzatiság helyreáll-

jon. A jelenlegi gúzsba kötött 
önkormányzatiság közepette 
is a négy alapvető érték érvé-
nyesítése javíthatja a fejlődés 
esélyeit és a helyi társadalom 
közérzetét: a minőség, a ha-
tékonyság, a tisztakezűség 
és a nyilvánosság. Érdemi 
feladatokra, számon kérhető 

munkára van szükség, melyet 
a helyi adóbevételek, a stabil 
és kiszámítható szabályok 
tesznek lehetővé.

Abba kell hagyni a meg-
bélyegzést és a kirekesztést, 
az önkormányzatok legyenek 
kiindulópontjai a társadalmi 
szolidaritás újjáépítésének.

31 éves mérnök vagyok. Az 
Óbudai Egyetemen végeztem, 
könnyűipari mérnök szakon. 
Mindig is érdekelt a környe-
zetünk, mindaz, ami körülvesz 
minket. Egyetemista éveim alatt 
indítottam kertfenntartással 
foglalkozó vállalkozásomat, 
már akkor tudtam, hogy ez az 
a hivatás, ami engem egy életre 

megfogott. Munkaterületünk 
a II. kerület, de legfőképpen a 
festői szépségű Hidegkút, Buda 
barátságos lankái. Jól ismerem 
a kerület utcáit, lakóit.  Az él-
hető környezet, a zöld, felüdü-
lést, nyugalmat, pihenést adó 
II. kerület jelenti számomra a 
mindennapokat. Biztos vagyok 
benne, hogy önkormányzati 

képviselőként, az itt megszer-
zett sajátos tudással és ismere-
tekkel még többet tehetek majd 
környezetünkért. Kollégáimmal, 
képviselőtársaimmal azért dol-
gozunk majd, hogy megfelelő 
szervezéssel, P+R parkolók fej-
lesztésével és a közösségi köz-
lekedés hatékonyabbá tételével 
enyhítsük a bejutás problémáit. 

Emellett szeretnénk, ha meg-
maradna Pesthidegkút egyedi 
hangulata, amelyre a kerületi 
önkormányzat is több figyelmet 
fordítana. Megválasztásommal 
Hidegkútnak igazi képviselője 
lesz a belvárosi Mechwart liget-
ben, az önkormányzat testületi 
ülésein. Olyan képviselő, akinek 
Hidegkút jövője számít.

Káldi Miklós MoMa

Pataki Árpád MSZP–DK–PM

Dr. Kussinszky Péter LMP

Nógrádi Nóra Együtt-A korszakváltók pártja
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Tisztelt Választópolgárok!
Makra Krisztina vagyok, a 
13. számú választókerület 
önkormányzati képviselője. 
Közgazdászként végeztem, 
jelenleg az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
Nemzetközi Főosztályán dol-
gozom. Közel húsz éve élünk 
férjemmel Pesthidegkúton. 
2012-ben időközi választá-
son nyertem egyéni képviselői 
mandátumot, azóta igyek-
szem minden erőmmel vá-

lasztókerületemet szolgálni. 
Az elmúlt időszakban számos 
fejlesztésnek örülhettünk. 
Először a Klebelsberg Kuno 
Általános Iskola és Gimnázi-
um akadálymentesítésének, 
majd a Gyermekek Háza új 
épületszárnyának. Közben 
megszépült a Máriaremetei 
Bazilika előtti Templomkert, 
amelynek rendjét a Hidegkúti 
Rendészeti Központ átadása 
óta térfigyelő kamerák mű-
ködése is óvja. A környékbe-

liek nagy örömére nyitotta 
meg kapuit nemrégiben 
a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpont, amelynek 
része egy olyan közösségi tér 
is, amely teljes egészében 
a helyi polgárok javaslata 
alapján került kialakításra. 
Megújult a Községház utcai 
szakrendelő jelentős része, és 
számos utca kapott új burko-
latot. A megkezdett munka 
folytatásaként a következő 
években szeretnék mindent 

megtenni az Ökumenikus 
Általános Iskola bővítése, 
a további útfelújítások és 
járdaépítések, valamint az 
egészségügyi ellátás és az 
idősgondozás színvonalának 
emelése érdekében. Különö-
sen szeretném, ha valóra 
válhatna régi álmunk, és sike-
rülne megtalálni a megfelelő 
konstrukciót a Szabadság úti 
uszoda megépítésére. Ehhez 
kérem október 12-én további 
megtisztelő bizalmukat!

Tisztelt Pesthidegkúti Válasz-
tó! Zay Anna Egészségügyi 
és Informatikai szakiskolában 
végeztem tanulmányaimat 
és szereztem gyermekorvosi 
asszisztensi képesítést. Első 
munkahelyem a világhírű Ori-
on gyár volt megszűnéséig, 
később egy hidegkúti cégnél 
helyezkedtem el ékszerkészí-
tőként. 

Életem felét Hidegkúton töl-
töttem és látom mit lehet javíta-
ni, hogy élhetőbb legyen környe-
zetünk. Képviselőként szeretném 
elérni, hogy közútjainkat ne csak 
a kampányidőszakban újít-
sák fel, hanem folyamatosan 
gondoskodjanak állapotukról. 
Önökhöz hasonlóan magam 
is azzal szembesültem, hogy 
problémáinkra-felvetéseinkre 

sokszor nem kapunk választ. 
A helyieket be kell vonni az őket 
is érintő döntések előkészítésé-
be, a bizalmat kapó politikusok 
pedig kötelezően számoljanak 
be az általuk végzet munkáról, 
döntéseiket indokolják. A Pes-
thidegkúti Készenléti Szolgálat 
tagjaként fel akarom számolni a 
lomtalanítás idején ide költöző 
„maffiát” biztonságunk érdeké-

ben. Kerékpározó gyermekeink 
védelmében az általános isko-
lákban ingyenes KRESZ oktatást 
vezetnék be a diákoknak, „jo-
gosítvány” adunk sikeres vizsga 
esetén. Nem utolsó sorban pedig 
a lehető leghamarabb elkészí-
tenénk egy valódi közösségi tér 
kiépítését Pesthidegkúton. Ké-
rem támogassa programunkat 
október 12-én.

Makra Krisztina Fidesz–KDNP

Torma Tibor Jobbik

Mikor érvénytelen a szavazólap, a szavazat?
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Jelöltre/listára szavazni a jelölt/lista 

neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amely

• nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,

• a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet

• érvénytelen szavazólapon adtak le,

• nem tollal a jelölt/lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe írt két, egymást metsző vonallal adtak le,

• kiesett jelöltre adtak le.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést 

tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

VÁLAsZTÁsI KÉRDEZZ-FELELEK
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Képesítésem az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi karán szerez-
tem, jelenleg a Közép-európai 
Egyetem ösztöndíjas hallgatója 
vagyok. 

2012-ben azért csatlakoztam 
a Haza és Haladás Alapítvány-
hoz – majd később az EGYÜTT-
höz –, mert hittem abban, hogy 

közösen egy normális országot 
építhetünk, amelyben mindenki 
otthon érezheti magát, és ahon-
nan nem elmennek az emberek, 
hanem szívesen tanulnak, dol-
goznak és alapítanak családot. 
Ezt az álmot nem adtam fel, és 
bár a kormány mindent elkövet, 
hogy megnehezítse a dolgun-
kat, hiszem, hogy kemény mun-

kával komoly eredményeket 
lehet elérni.

A korszakváltást kicsiben 
kell elkezdeni, itt az ideje, hogy 
megmutassuk, mit is jelent jól 
kormányozni, és a bizalmon 
keresztül egy virágzó, gazda-
godó közösséget létrehozni. 
Jómagam Hidegkúton nőttem 
fel, itt jártam iskolába, és szin-

te minde nap szembesültem a 
helyi problémákkal és kihívá-
sokkal. Azért fogok küzdeni, 
hogy a valós problémákra va-
lódi megoldások szülessenek, 
és ehhez viszont a polgárokat 
kell megkérdezni. Önöket. 

Kérem, szavazzon bizalmat 
a korszakváltásnak és október 
12-én szavazzon az EGYÜTT-re!

Harminc éve lakom a kerületben, Pesthidegkúton. Közlekedési 
mérnök vagyok, ezért nagy tapasztalatom van a városok 
közlekedési problémáinak megoldásában.

Azért fogok dolgozni, hogy a közműépítések után az 
előírás szerint állítsák helyre Pesthidegkút útjait.

El kívánom érni, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben 
jóval több facsemetét ültessenek közterületekre. 

Utcáinkat nem takarítják, képviselőként mindent elköve-
tek, hogy az önkormányzat ellenőrizze a saját rendeletében 
előírtak betartását.

Több évtizedes sokirányú szakmai tapasztalat birtokában 
sokat tudnék tenni azért, hogy környezetünk rendezettebb 
és tisztább legyen, az utak állapota javuljon, Pesthidegkút 
otthonosabb lakóhelyünk legyen.

A Modern Magyarország Mozgalom Párt egyik legfőbb 
célkitűzése, hogy hazánkban a helyi demokrácia, a valódi 
önkormányzatiság helyreálljon, ehhez pedig állandó ellen-
őrzésre, átlátható döntéshozatalra és teljes nyilvánosságra 
van szükség.

Kedves ófalui, budaligeti, 
gercsei és erzsébetligeti 
választó!
Az elmúlt 4 évben képviselő-
ként, a Költségvetési és a Köz-
beszerzési Bizottság tagjaként 
képviseltem az Önök érdekeit. 
Segítettem közterületeink meg-
tisztításában, a Pesthidegkúti 
Készenléti Szolgálat tagjaként 
segíthettem a közbiztonság 

megőrzését, támogathattam 
a helyi általános iskolák nevelő 
munkáját és helyi civil szer-
vezet tagjaként értesülhet-
tem az Önöket foglalkoztató 
problémákról. A következő 5 
év feladatait a hidegkútiak tűz-
ték elém, ennek ismeretében 
dolgoztuk ki programunkat. 
Pesthidegkút sajátos problé-
máit helyben kell megoldani, 

ezért a VÖK-nek a jelenleginél 
nagyobb hatáskört kell bizto-
sítani helyi ügyekben. A régi 
bánya által generált teherau-
tó-forgalom csökkentése évek 
óta csupán ígéret, miközben 
útjaink, házaink folyamatosan 
pusztulnak. Visszaszorítjuk a 
forgalmat! A Véka utcai temető 
megnyitása a Templom utca 
forgalmának növekedésével 

nem járhat, ezért a Hidegkúti 
útról oldanám meg. A Hármas-
határhegyi reptér megőrzése 
közös érdek, nem engednék 
meg semmiféle változtatást. 
Az utak javítására nem csak 
kampányidőszakban kell pénz 
áldozni, folyamatos karban-
tartással kell használhatósá-
gát biztosítani. Én erre teszek 
ígéretet, és kérem bizalmukat.

Bodor Zoltán Jobbik

Járai Zoltán MoMa

Hradszky Zoltán Együtt-A korszakváltók pártja

14.  Egyéni választókerület szavazókörei
39. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes
40. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes
41. Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0872 akadálymentes
42. József A. útja 68. (Dettó bisztró) 06/30 791-4974
43. Hímes u. 3. (Cserkészház) 06/30 791-4975
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Őrsi Gergely MSZP–DK–PM
Életem minden szakasza 
Budához kötődik. 2006 óta 
dolgozom a II. kerületi Ön-
kormányzat képviselőjeként. 
Kezdeményezője és szervezője 
vagyok a parlagfű ellenes civil 
kezdeményezésnek, illetve az 
egyre népszerűbb „Veszélyes 
hulladékért virágpalántát” ak-
ciónak. Kiemelten fontosnak 
tartom a kerület átlátható 

működését, amiért ellenzéki 
képviselőként számos alka-
lommal felléptem. A kerületi 
önkormányzatban kezdemé-
nyezője voltam az MSZP–PM 
a II. Kerületért-frakció létrejöt-
tének, amely az ország első 
demokratikus pártokat tömö-
rítő képviselőcsoportja lett. 
Javaslatomra került a költ-
ségvetésbe az iskolai szelektív 

hulladékgyűjtés koncepciója, 
és szorgalmazom egy kerületi 
háztartási veszélyes hulladék-
átvevő udvar megvalósítását. 

Pesthidegkút a II. kerüle-
ten belül is egy különleges 
sziget. Úgy gondolom, hogy 
a térség speciális problé-
máira célzott válaszok kell 
szülessenek. Meg kell oldani 
az autós közlekedés hatéko-

nyabbá tételét, a közösségi 
közlekedés továbbfejlesz-
tését. A kerület egészében 
meghatározó kell legyen az 
odafigyelő környezetpolitika: 
szelektív hulladékgazdálko-
dás a közintézményekben, 
iskolákban, és az Ördög-
árok revitalizációja. Kérem 
támogasson, válasszon valódi 
képviselőt Hidegkútnak!

Pluhár Pál MLP
Édesanyám révén félig orosz származású vagyok, így számomra 
teljesen természetes a különböző népek, nemzetiségek, be-
vándorlók elfogadása, befogadása. Hiszem, hogy a nyitottság 
képes feloldani még a régi, a múltból táplálkozó ellentéteket is. 

A polgári életben áruházvezetőként dolgozom 45 ember 
vezetőjeként. Feleségemmel közösen működtetünk egy köz-

hasznú gyermekjóléti egyesületet, elkötelezettjei vagyunk 
az egészséges életmódnak. Számomra fő értékek a közös-
ségépítés, az elfogadás és a tenni akarás.  Képviselőként az 
új felé való nyitásban és a folyamatos fejlődésben látom 
a követendő irányt, ezek érdekében képes vagyok komoly 
erőket megmozgatni.

Fülöp Gergely LMP
22 éves mérnökhallgató va-
gyok. Középiskolámat itt a 
kerületben, a Budenz József 
Gimnáziumban végeztem, de 
egy kisebb kitérő alkalmával 
Drezdában is tanultam. Közel 
anyanyelvi szinten beszélek an-

golul és németül, de franciául 
sem tudnak eladni. A II. kerület-
ben lakom, már végigköltöztem 
a kertvárost kezdve a rózsa-
dombi panelektől a solymári 
elágazásig. Tanulmányaimat 
idén a Pécsi Tudományegyetem 

Pollack Mihály Mérnöki és In-
formatikai Karán villamosmér-
nök szakon végzem.

A kerületben és a körzetben 
prioritásnak tartom a bölcsődei 
és óvodai férőhelyek számának 
növelését, valamint az éjsza-

kai buszközlekedés javítását. 
Véleményem szerint ezeket a 
hiányosságokat civil kezdemé-
nyezések felkarolásával lehet 
javítani, ilyen például az LMP 
által a parlamenten is átvitt 
családi napközi program is. 

Skublicsné Manninger Alexandra Fidesz–KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Skublicsné Manninger Ale-
xandra vagyok, a 14. számú 
választókerület önkormány-
zati képviselője. Születésem 
óta lakom a II. kerületben, 21 
éve Pesthidegkúton. Agrár-
mérnökként szereztem dip-
lomát, férjem építőmérnök, 
hat közös gyermekünk van. 
Nyolc éve vagyok Ófalu és 
Budaliget önkormányza-
ti képviselője. Ez idő alatt 

városrészünk rengeteget 
változott. Fejlődött az inf-
rastruktúra, hiszen önálló 
mentőállomásunk és ren-
dészeti központunk épült, 
vízelvezető rendszer készült 
Budaligeten, saját sport és 
szabadidőközpontunk nyílt 
és gyermekintézményeink 
is folyamatosan fejlődnek, 
bővülnek. Régen várt intéz-
kedés volt Budaliget utcá-
inak csatornázása, ahol az 

önkormányzat a kivitelezés 
lebonyolításába sajnos nem 
szólhatott bele, de pénzügyi 
támogatással tudta segíteni 
a beruházás megvalósulását. 
A képviselő testület legfris-
sebb döntésének értelmében 
a csatornaépítéssel érintett 
utcák túlnyomó többsége a 
részleges helyreállítás helyett 
teljesen új – betonszerkezet-
tel alátámasztott – útburko-
latot kap. Az előttünk álló 

években szeretném elérni a 
megkezdett fejlesztési mun-
kák folytatását, de dolgozni 
fogok azért is, hogy olyan 
új feladatok is megvaló-
suljanak, mint a városrész 
óvodáinak felújítása, az 
Ökumenikus Iskola bővíté-
se, és az itt élők igényeinek 
megfelelő temetkezési em-
lékhely kialakítása. Kérem 
ehhez további bizalmukat 
és támogatásukat!


