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Budapest XI. kerület szavazókörei

Budapest XI. kerület egyéni  
választókerületei

Az október 13-i önkormányzati választás előtt összegyűjtöttük a kerületi szavazással kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. Összeállításunkban olvasóink megtalálják az egyéni választókerületeket és a szavazóköröket, 
a főpolgármester-jelölteket és a XI. kerületi polgármesterjelölteket, az egyéni képviselőjelölteket, a települési 
kompenzációs listákat és a nemzetiségi jelölteket. A polgármesterjelölteket felkértük, hogy egyenlő feltételek 
mellett, azonos nagyságú felületen ismertessék programjukat és elképzeléseiket. A bemutatkozó szövegeket 
tartalmi változtatás nélkül közöljük, azok minden esetben a jelöltek véleményét tükrözik. (A szerk.)
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Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-ára, vasárnapra került kitűzésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,  

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása.

Kerületünkben a választópolgárok 17 egyéni választókerületben egy-egy képviselőjelöltre, egy polgármesterjelöltre, egy főpolgármester-jelöltre és – kérelem 
alapján a nemzetiségi névjegyzékben szereplők – 13 nemzetiség esetében képviselőjelöltekre szavazhatnak.

A polgármestereket, képviselőket ismét 5 évre választjuk.
A nemzetiségi szavazásra – a 2014-es választással ellentétben – nem egy szavazókör kerül kijelölésre, hanem a nemzetiségi választópolgárok is  

a lakcímük vagy átjelentkezés esetén a tartózkodási helyük szerinti szavazókörben szavazhatnak a nemzetiségi jelöltekre.
A választópolgárok szeptember 27-én 16 óráig nyújthatnak be kérelmet nemzetiségi választópolgárként való nyilvántartásba vételükre,  

amelynek alapján külön nemzetiségi névjegyzékbe kerülnek.
A nemzetiségi szavazáshoz zöld színű boríték és zöld színű szavazólapok állnak majd rendelkezésre.  

A zöld színű borítékot a szavazólapok behelyezése után le kell zárni, különben a szavazatok érvénytelenek lesznek.

Választási értesítő, névjegyzék
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig személyesen lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben. 

A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza, melyet postai úton minden szavazópolgár kézhez kapott. Aki 2019. augusztus 7-ét 
követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, arról a választópolgárt a Helyi Választási Iroda tájékoztatja választási értesítő átadásával vagy megküldésével.

A szavazóköri névjegyzék a Helyi Választási Irodában 2019. október 11-én (péntek) 16 óráig, munkanapokon 8–16 óra között megtekinthető.
Kérjük, hogy a választási értesítőn különös figyelmet fordítsanak a szavazás helyére, mert lehet,  

hogy a felkeresendő szavazóhelyiség címe az előző választás óta megváltozott.
Azoknak a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgároknak a szavazására, akiknek a lakcíme csak  

a Budapest XI. kerület megjelölést tartalmazza, a Bocskai út 47–49. alatti általános iskolában lévő 28. szavazókör került kijelölésre.

Átjelentkezés
A szavazás napján a választópolgár vagy a lakóhelyén, vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Utóbbira akkor van lehetőség,  

ha a tartózkodási hely a választás kitűzését legalább 30 nappal (június 26.) megelőzően bejelentésre került, és a választás napján még érvényes.  
Az átjelentkezési kérelem (valamint ennek visszavonása) leadható személyesen a Helyi Választási Irodában, beküldhető ugyanide levélben,  

illetve elektronikusan is benyújtható a www.valasztas.hu weboldalon keresztül 2019. október 9-én (péntek) 16 óráig.

Mozgóurna igénylése
A mozgásában korlátozott választópolgár (aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában,  

és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe) mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a következő módon és határidőkkel:
◦ online a www.valasztas.hu oldalon keresztül:
 • ügyfélkapus azonosítás nélkül október 9-én (szerdán) 16 óráig
 • ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12 óráig
◦ személyesen október 11-én (pénteken) 16 óráig
◦ postán október 9-én (szerdán) 16 óráig történő megérkezéssel
◦ írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján október 11-én (pénteken) 16 óráig a helyi választási 
irodához vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
◦ írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) október 9-én 
(szerdán) 16 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz

A kérelmet október 11-én (péntek) 16 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:

◦ a választópolgár
 • nevét
 • születési nevét
 • születési helyét
 • személyi azonosítóját
 • a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az magyarországi lakcímétől eltér
◦ a mozgóurna-igénylés okát
◦ a választópolgár vagy meghatalmazottja aláírását

Fogyatékossággal élő választópolgárok szavazása
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet személyesen vagy levélben a Helyi Választási 

Irodához, vagy elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül lehet benyújtani 2019. október 9-én (szerdán) 16 óráig.
 

A XI. kerületben lévő akadálymentes szavazókörök elhelyezésére szolgáló épületek:
Baranyai utca 16–18. (általános iskola)

Bartók Béla út 32. (B32 Galéria)
Bocskai út 47–49. (általános iskola)

Egry József utca 3–11. (Széchenyi gimnázium)
Mérnök utca 39. (Számalk)

Bikszádi utca 61–63. (általános iskola)
Bükköny utca 2–4. (Gamesz)

Bükköny utca 9. (óvoda)
Fogócska utca 4. (általános iskola)

Menyecske utca 2. (általános iskola)
Kamaraerdei út 16. (szociális otthon)

Érdi út 2. (általános iskola)
Csíkihegyek utca 13–15. (általános iskola)

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok  
a www.valasztas.hu oldalon találhatók, valamint a www.ujbuda.hu oldalról is elérhetők.

Részletesebb tájékoztatásért forduljon bizalommal az Újbudai Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához,  
melynek címe és nyitvatartása: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. földszint 1., munkanapokon 8–16 óra között

 
Budapest, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna,
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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Dr. Hoffmann Tamás
Fidesz–KDNP

Tisztelt 
Választópolgár!

Születésem óta Albertfal-
ván élek, abban a házban, 
ahol felnőttem, és ma már 
édesapaként is itt nevelem 
gyermekeimet. 1990-től 
kezdődően önkormányza-
ti képviselőként dolgoz-
hattam Újbudáért, 2010 
óta pedig polgármester-
ként. Lokálpatriótaként 
a kerülettel való törődés 
a szívügyem, a város-
vezetésre szolgálatként 
tekintek. Célom, hogy 
folyamatosan fejlődő ke-
rületünk minden újbudai 
számára otthonos lakó-
környezet legyen.

Október 13-án újra vá-
lasztunk. Megállunk egy 
pillanatra, végigtekintünk 
az elmúlt időszak eredmé-
nyein, és döntünk a foly-
tatásról. Megvalósult ter-
veink biztató alapot adnak 
a következő évek munkájához. Ugyanakkor sok elképzelésem van még, ehhez kérem 
az Ön támogatását.

Amire büszke vagyok

Közös munkával alakítottuk és korszerűsítettük köztereinket. Büszke vagyok arra, hogy 
a 2010 előtt még életveszélyes területekkel is rendelkező Bikás parkból mára egy csodás, 
kikapcsolódásra igazán alkalmas szabadidőpark lett. Sorra újítjuk meg útjainkat; elég 
csak a Madárhegy útépítő programjára gondolnunk, vagy arra a 16 új játszótérre és több 
mint 200 új játékra, amely a kisgyermekes családok kikapcsolódását szolgálja. Büszke 
vagyok a Móricz Zsigmond körtérre és a Gomba épületére, amely körül a Bartók Béla út 
és vonzáskörzete mára a főváros egyik legjelentősebb kulturális központja lett. A kortárs 
galériáktól a dizájnon át a színházi előadásokig széles a kínálat egészen a kiváló gasztro-
nómiáig, miközben a városrész csendesebb, polgári miliőjét is megőriztük.

Közel 120 helyszínen végeztünk beruházást az oktatás-nevelés területén. Új, korszerű 
óvodák várják a kisgyerekeket gyönyörű, teljesen felújított kertekkel és 180 új férőhely-
lyel. Iskoláinkban nagyon jól képzett pedagógusok tanítják a diákokat, miközben az okos-
tantermek létrehozatalával már a 21. századra készítjük fel gyermekeinket. A sportolás 
helyszíneit is megújítottuk, hogy minél több lehetőséget adjunk a mozgásra és az egészség 
megőrzésére. Számomra büszkeség, hogy a konkrét statisztikai adatok alapján is egyre 
több ember sportol a kerületben egyre szélesebb korosztályi skálán. Újbuda idősei is szá-
míthatnak ránk: a szociális és egészségügyi intézményrendszer mellett számukra hoztuk 
létre a 60+ Programot, hogy az időskort aktívan és teljesként élhessék meg. Használják is 
örömmel, hiszen 20 ezer résztvevőről tudunk beszámolni évente.

Az egészségügy területén kiszélesítettük a védőnői szolgálatot, jelentős fejlesztésen 
és eszközbővítésen esett át a Szent Kristóf Szakrendelő, miközben épül a Gyermekegész-
ségügyi Központ. Ennek köszönhetően rövidesen egy helyre kerül és szélesebb körű lesz 
a 14 év alatti gyermekek járóbeteg-szakellátása. Számos orvosi rendelőt újítottunk meg, 
hogy korszerű és akadálymentes körülmények között fogadhassák a betegeket. Kialakí-
tottuk az Alapellátási Centrumot, benne az Újbudai Egészségfejlesztési Irodával, mely 
az egészség megőrzésére és a megelőzésre helyezi a fő hangsúlyt. Három oldalról igye-
keztünk ugyanis erősíteni az egészségügyben: egészségmegőrzés, megelőzés és színvo-
nalas gyógyítás.

Tervek és feladatok

Polgármesterként vallom, hogy Újbuda fejlesztésének záloga a közös gondolkodás: a he-
lyiek érdekei és szempontjai szerint, a véleményüket meghallgatva fejleszthetjük érdem-
ben a kerületünket. A kerület számomra minden, otthon, kihívás, hivatás, kötelesség. 
Innen indultam, és a célom is Újbuda fejlesztése, folyamatos erősítése. Ezért indítottuk 
útjára az Újbudai Konzultációt, ezért indítottunk el számos közösségi tervezést, ezért 
igyekszem minden fórumon folyamatosan tájékoztatni Önöket az önkormányzat döntése-
iről, lépéseiről. Így teszünk 2010 óta, és így folytatjuk a következő öt évben is.

2017-ben megszületett a klímastratégiánk, az intézkedéseink erre épülnek a jövőben; 
a környezettudatosság kell, hogy vezérelje a tetteinket. Növeljük a zöldfelületeket, bővít-
jük a zöldsávokat, a szilárd burkolatokat pedig csökkentjük. 10 ezer fát és 50 ezer cser-
jét ültetünk még a meglévők mellé a következő időszakban. A klímastratégiánk szerint 
2030-ra 40 százalékkal tudjuk csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, ami igen jelentős 
szerepnek és feladatnak mondható. Terveim között szerepel, hogy az átmenő forgalom 
csillapításával együtt mélygarázsokat tervezzünk a kerületben, így az új parkolók kiala-
kításával nem csökken a zöldfelület sem. Fejleszteni kell a kötöttpályás közlekedést, aho-
gyan a kerékpárosokat is kötelességünk segíteni további kerékpárutakkal. Ez mindössze 
néhány elem mindabból a munkából, amit el szeretnénk végezni. Ez azonban csakis Ön-
nel, Önökkel összefogva megy. Együtt építhetjük igazán jól közös otthonunkat. Elkötele-
zetten Újbudáért!

Kérem, tiszteljen meg bizalmával és támogasson szavazatával, hogy együtt folytathas-
suk a megkezdett munkát.

Görög Krisztián
Független

Tisztelt Újbudaiak!

Közelről ismerem Újbudát, itt születtem, és ezer szállal kötődöm hozzá. Tudom, hogy 

milyen jó itt élni, s azt is, hogy melyek azok a problémák, amik még megoldásra várnak, 

hogy kerületünk még jobb hely lehessen.

Úgy vélem, függetlenként tehetünk a legtöbbet a kerületért, mivel így nem kötnek fel-

sőbb pártkötelezettségek a döntések meghozatalában. Sajnos sokszor pártvillongások 

jellemezték az önkormányzati üléseket, pártközponti utasítások befolyásolták Újbuda jö-

vőjét. A kerületi polgárok képviseletét egy független, szociálisan érzékeny, progresszív, 

a változásokra nyitott, a környezetvédelemért küzdő és a klímaváltozás elleni összefogás-

ban tevékenyen részt vevő vezetés szolgálhatja igazán, aki képes globálisan gondolkodni, 

de helyben cselekedni.

Az elmúlt évek megmutatták, ha Újbudát pártok vezetik, akkor nem a kerület és az ott 

lakók érdekei érvényesülnek. Eljött az idő, hogy olyan valódi függetlenek vezessék a ke-

rületet, akiknek valóban 

Újbuda a legfontosabb! 

2010 óta láthatjuk, hogy 

a jobboldal nemcsak or-

szágosan, de helyben sem 

tudta megoldani a legfőbb 

problémákat. Mi készen 

állunk arra, hogy valódi 

válaszokat adjunk, és va-

lódi segítséget nyújtsunk.

Az eddigi vezetések 

példátlan módon elha-

nyagoltak két kiemelten 

fontos társadalmi csopor-

tot: az időseket és a fiata-

lokat is. Éppen ezért, mi 

a nyugdíjasok számára 

rendszeres gyógyszer- 

és élelmiszer-támogatást 

vezetünk be, a fiataloknak 

pedig „0–35” kártyákat 

biztosítunk. A Függetle-

nek a Kerületért fontos-

nak tartja, hogy a XI. kerület életébe még inkább bevonjuk a fiatalokat, ezért a polgár-

mester mellett felállítjuk a „Fiatal Bölcsek Tanácsát”. Hisszük, hogy ezek a lépések is 

közelebb visznek ahhoz, hogy Újbuda egy XXI. századi kerület legyen, csakúgy, mint 

egy helyi Európa-pont létrehozása. Elengedhetetlen, hogy a fenntarthatóságért is érdemi 

lépéseket tegyünk, mert a hatalmon lévők eddig csak látszatintézkedéseket hoztak. Éppen 

ezért a Zöld Város Koncepció keretében anyagilag ösztönözzük a társasházak környeze-

tének zöldítését, valamint foglalkozunk a kerületi egészségügyi ellátás helyzetével is: 

racionalizáljuk, több pénzt fordítunk a szakellátásra, és megszüntetjük a sorban állást 

a szakrendelőkben.

A XI. kerület rengeteg, jelenleg még kihasználatlan lehetőséggel rendelkezik. Úgy hisz-

szük, létre kell hozni egy olyan új szabadidőközpontot, ahol koncerteket, nagyobb szabad-

téri rendezvényeket látogathatnak az újbudaiak. Jól tudjuk, Újbudán az egyik legfonto-

sabb kérdés a közlekedés helyzete, nemcsak az átmenő forgalom okozta problémákat kell 

megszüntetni, de a kerékpárosok számára is több lehetőséget kell teremtenünk.

Se egy falu, se egy nagyváros, se egy kerület nem működhet igazán jól az ott élők be-

vonása nélkül. Éppen ezért mi olyan rendszert alakítunk ki, ahol a kerületiek internetes 

felületen véleményezhetik a vezetés munkáját és döntéseit, beleszólást kapnak az Újbudát 

érintő beruházások tervezésébe.

Magyarország közel 3200 településén a képviselők körülbelül 95 százaléka független 

a pártoktól. Elég volt a pártok parttalan viaskodásából, mi a valódi függetlenséget, a ke-

rületért való teljes elköteleződést szeretnénk képviselni az önkormányzatban. Akik igazi 

változást akarnak, minket választanak!

A problémákra igazi megoldásokat csak függetlenek adhatnak! Igazi változást a kerü-

letben!
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Kubinyi Tamás 
Mi Hazánk–MIÉP–FKGP

Mielőtt a Szent Imre 
Városfejlesztési Progra-
munkból ízelítőt adunk, 
szögezzük le: három 
komoly választási le-
hetőség van a XI. kerü-
letben, mi után három 
párt(szövetség) tud-
ta csak összegyűjteni 
a szükséges ajánlásokat 
minden választókerület-
ben: a Fidesz, a balliberális 
összefonódás és a Mi Ha-
zánk–MIÉP–FKGP har-
madik utas összefogása. 
Más képviselőjelöltek 
csak elvétve indulnak 
itt-ott Újbuda egyes ré-
szein, a rájuk adott sza-
vazat elvész, hiszen még 
töredékszavazatként sem 
tud hasznosulni úgy, mint 
a Mi Hazánk Mozgalom 
esetében, mely mind a 17 
választókerületben sike-
resen indulva állított listát 
(melyre az egyéni képvi-
selőjelöltek töredékszava-
zatai gyűlnek, tehát aki közülünk nem nyer egyéniben, az is bejuttathatja az önkormány-
zatba, akár a mérleg nyelveként a Mi Hazánkat). Köszönjük a mintegy kétezer újbudai 
ajánlást, így önkormányzati képviselete lehet itt a Mi Hazánknak! Íme a harmadik út!

Kubinyi Tamás, a nemzeti összefogás (Mi Hazánk–MIÉP–FKGP) újbudai polgármes-
terjelöltje párton kívüli szakember, médiakutató csoport irányítója, televíziós műsorveze-
tő, értelmiségi támogatóival készített programot a XI. kerület megmentésére, illetve a ko-
rábbi, szószegő polgármesterek ígéreteit lajstromba vette, és elszámoltatná őket Novák 
Előddel, a Mi Hazánk újbudai elnökével karöltve.

Jó példa a gazdagréti tanuszoda ígérete, amely öt évvel az alapkőletétel után sehol nem 
tart, benőtte a gaz, pedig egy éven belül ígérte az elkészültét az előző választási kam-
pányban a Fidesz. A baloldalon pedig most a hatalom minden áron való megszerzése ér-
dekében elvtelenül egyesülnek bizonyos pártok. A DK és csatlósai (köztük immár sajnos 
a Jobbik is) Gyurcsány emberét, a DK-s országgyűlési képviselő László Imrét támogatják 
itt, aki tavaly még Somogy megyében indult a választáson. Sokan azonban se Orbán, se 
Gyurcsány helytartóját nem fogadják el, nekik mi kínálunk harmadik utat!

A Szent Imre Városfejlesztési Programunk önkormányzati bérlakásépítést tervez, rács-
program helyett a bűnözőket zárnánk rács mögé. Visszaszorítanánk a lomtalanítások fel-
forgatóit, és a segélyekért Újbudára beköltözőket is kitessékelnénk. Rendet, nyugalmat, 
tisztaságot, ivókutakat, pontosabb buszjáratokat szeretnénk rögtön, illetve az M0-s au-
tópálya újra ingyenessé tétele mellett hosszabb távon egy új Duna-híd is kell a Rákóczi 
hídtól délre, valamint a metró meghosszabbítása Budaörsig és Gazdagrétig.

A XI. kerületbe tervezett, 120 méteres Mol-torony miatt az UNESCO a fővárosi Du-
na-part világörökségi címének elvételét is kilátásba helyezte. Az önkormányzati döntés-
hozók a választók érdekei helyett pénzügyi érdekeket szolgálnak, és fejlesztésnek nevezik 
a befolyással üzérkedést. Joggal minősítette rémületesnek az UNESCO, hogy a Mol 120 
méteres székháza építési engedélyt kaphatott – ez ugyanis jelentősen átalakítja a városké-
pet, belerondít a világörökségi panorámába is, tájsebet ejt. Ez a XI. kerület bal- és jobbol-
dali képviselőinek közös bűne, ahogy a parkolási maffia is.

A XI. kerületi önkormányzat is veszteségesnek hazudja a parkolási rendszert, melyben 
„rendszerüzemeltetés” címén már nemcsak a díjbevételeket lopják el, hanem százmil-
liós nagyságrendben tesz bele még adófizetői pénzt is az újbudai önkormányzat, mely 
most a parkolási maffiával karöltve 1356 újabb parkolóhelyet foglal el, tesz fizetőssé. 
Ezért a Mi Hazánk Mozgalom a polgári engedetlenség eszközéhez is nyúlva próbálja 
megakadályozni a parkolóórák működtetését, az önkormányzatba jutva pedig véget vetne 
a parkolási maffiának, visszamenőleg is elszámoltatva a felelősöket. Nem fogadhatjuk el 
a „veszteséges” parkolási rendszert!

Bár Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének feljelentésére nemrég jog-
erősen elítéltek egy fideszes önkormányzati képviselőt korrupció miatt, a nagyobb po-
litikusbűnözők elszámoltatása még várat magára. Értelmiségi holdudvarunk újbudai 
előadás-sorozatának legutóbbi rendezvényén dr. Gaudi Nagy Tamás nemzeti jogvédő 
„a Mi Hazánk Mozgalom lehetséges küldetéseként említette, hogy megalkuvásmentes, 
kőkemény, a közpénzek felhasználását elszámoltató embereket juttassanak be a helyi 
képviselő-testületekbe, hangsúlyozva, kifejezetten ezt diktálja a nemzeti érdek is” – így 
tudósított az MTI és számos médium, az Újbuda újság azonban szokás szerint elhallgatta 
a Mi Hazánkat, ahogy augusztus 20-án is hiába volt országos MTI-hír is a Bikás parkban 
több mint ezer résztvevővel tartott családi napunk, melyen előadást tartott Kubinyi Ta-
más polgármesterjelölt is: az Újbuda újság azt is elhallgatta. A közpénzből kiadott lap Fi-
desz-szócső lett (a legutóbbi számban is 11 fénykép volt Hoffmann Tamásról, míg a többi 
jelöltről egy sem), így valódi tájékozódáshoz kövesse oldalunkat: fb.com/mihazankujbu-
da. A legtöbb Facebook-követője (már több mint ötezer) a Mi Hazánk Mozgalomnak van 
Újbudán! Támogassa szavazatával Ön is az új erő képviselőjelöltjeit!

Kubinyi Tamás elérhetőségei: 06-30-517-4828, kubinyitamas001@gmail.com. Novák 
Elődé: 06-30-358-2723, ujbuda@mihazank.hu.

Új erő, zöld jövő! A harmadik út: Mi Hazánk!

Dr. László Imre
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP

A polgármesterség nem hatalmat,  
hanem szolgálatot jelent

Nemcsak természetesnek, de szükségesnek is tartom, hogy megismerjék a társadalmi elkö-
telezettségről vallott elveimet, hiszen szándékaim szerint ez év őszétől Újbuda érdekeinek 
képviseletére és annak szolgálatára kívánok szerződni Önökkel. Orvosként, kórházigaz-
gatóként mindig a beteg emberek érdekeit képviseltem, ahogy Önök ezt közvetlenül is ta-
pasztalhatták akkor, amikor tíz éven át kerületünk kórházát vezettem. Ugyanakkor a beosz-
tásaimat és az azzal járó 
címeket soha sem hata-
lomként, hanem szolgá-
latként éltem meg. Nálam 
a kórház sohasem a fő-
igazgatói irodánál, hanem 
a betegágynál kezdődött 
– mert szerintem ez így 
helyes.

2001-ben, amikor 
a Szent Imre Kórház ve-
zetője lettem, egy kiváló 
szakemberekből álló kór-
házi kollektíva várt. Kö-
zös munkával a korábbi 
vezetők, így Korondi Ist-
ván, Lépes Péter, Farsang 
Csaba és Péteri Miklós 
tevékenysége révén ma-
gas színvonalú szakmai 
munkát még tovább tud-
tuk fokozni és az intéz-
mény ennek eredménye-
képpen a főváros egyik 
legjobb gyógyintézetévé 
vált. A célom most is ez: 
csapatmunkával létrehoz-
ni a főváros egyik legél-
hetőbb kerületét, amely 
egyszerre szól minden itt 
élőről.

Az önkormányzatoknak – a mai gyakorlattal ellentétben – az adott terület polgárainak 
érdekeit kellene képviselniük. Nem szabad, hogy a polgármesteri poszt holmi politikai 
tisztséggé silányuljon: ez nem hatalom, nem befolyás, hanem szolgálat! Ennek szelle-
mében én a mögöttem álló hat párt (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP és Jobbik) 
támogatásával Újbuda lakosságának érdekében, a 11 pontban megfogalmazott és köz-
readott programunkat kívánom megvalósítani és szolgálni. Az összellenzéki támogatás 
ugyanakkor kizárja azt is, hogy az önkormányzat hivatalba lépő új vezetése egy párt felé 
köteleződjön el. Újbuda nem lehet egyetlen párté sem, ez a mi közös kerületünk kell le-
gyen, mindannyiunké egyformán!

Természetesen sok múlik a kerület vezetésén, így a polgármesteren is. Személyemtől 
nagyon távol áll, hogy valamikor azt hallhassák tőlem: „hagyjátok a dolgokat, lehetne 
ennél még rosszabb is”. Nem! A dolgoknak sokkal jobban kellene menniük, én pedig 
a tettek embere vagyok. Sok emberrel beszélgetek a kerületben, nem csak érzem, hanem 
tudom is, hogy együtt képesek vagyunk egy biztonságos, mégis fejlődő kerületet létrehoz-
ni. Igenis képesek leszünk arra, hogy csökkentsük a kerületünkön áthaladó autóforgalmat 
és a vele járó szmogot. Képesek leszünk arra, hogy új parkok építésével megtisztítjuk 
a kerület levegőjét és lehűtjük a kerületet a nyári forróság hónapjaiban. Képesek leszünk 
rendbetenni a szakrendelőt és csökkenteni a várólistákat. Ahogy képesek leszünk arra 
is, hogy a közvetlenül az EU-nál megpályázható fejlesztési pénzekből újraindítsuk a pa-
nelprogramot.

Ezeknek a dolgoknak nem kellene nagy dologként hangozniuk, csak talán már hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy az újbudaiak hangja nem ér el a polgármesteri irodáig. Mi, újbu-
daiak most be fogjuk bizonyítani, hogy a közösséget szolgáló várospolitika nem egy „úri 
huncutság”, hanem a normalitás; az egyetlen lehetőség, hogy jobbá tegyük a kerületünket.

Egy 17 tagú, Újbudáért tenni akaró, meghatározóan fiatalokból álló csapat van mögöt-
tem és segíti a munkámat. Én csapatban gondolkodom, ahol mindenki szabadon kifejtheti 
az enyémtől akár eltérő véleményét is – de a közösen megszületett döntés ránk nézve már 
kötelező érvényű. Ugyanakkor tartózkodom a folyamatok lelassítását, adott esetben an-
nak megállítását szolgáló felesleges központosításoktól és bürokráciától. Ez annak a ve-
zetési módszernek felel meg, amit sikeresen alkalmaztam kórházigazgatóként, aminek 
hasznát és sikerességét a mindennapokban közvetlenül a kerület lakossága is érzékelhet-
te. Polgármesterségem alatt nem kaphatnak teret a törekvéseikben és megnyilvánulása-
ikban agresszív, önző elveket valló, hirtelen meggazdagodott vállalkozói csoportok, de 
természetesen támogatni fogok minden olyan közösséget, akik tehetségükkel és elkötele-
zettségükkel segíteni kívánják a közös céljaink elérését.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy Újbuda jövője nagymértékben a választott tisztségvi-
selőktől, illetve az ő személyiségüktől függ. Én Újbudának olyan polgármestere kívánok 
lenni, akit nem a beszéd, hanem a cselekvés jellemez, pontosan úgy, ahogy ez egész ed-
digi életemben volt. Kórházigazgatóként, a Fővárossal folytatott érdekérvényesítő vitáim 
eredményeképpen azt a Szent Imre Kórházat tudtuk létrehozni, amely Budapest egyik 
legjobb intézményeként, minden szempontból a beteg emberek érdekeit szolgálta. Most 
parlamenti képviselőségemet kívánom feladni azért, hogy ismét szűkebb hazámnak,  
Újbudának a szolgálatába állhassak.

Ehhez kérem az Önök támogatását. Október 13-án kérem szavazzanak rám és a vál-
tozást biztosítani képes csapatomra! Vegyük vissza közösen a kerületünket a Fidesz– 
KDNP-től, és gyűrjük fel az ingujjat, mert sok teendő és közös siker vár ránk!
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Egyéni képviselőjelöltek  
a XI. kerületben

egyéni név jelölő szervezet
választók.  
1. Barabás Richárd Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Boros József Független
 Lengyel Domokos Bernát Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Merha Attila Mi Hazánk 
 Dr. Molnár László József Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Sajó Roland Munkáspárt
  
2. Árendás Mónika Mi Hazánk 
 Farkas Attila Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Németh Gyöngyvér Valéria Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Szabó András Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
  
3. Szigethy Tibor Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Szkaliczka Nikolett Mi Hazánk
 Tóth Márton Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Turbók Jánosné Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
  
4. Jankó István Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Kreitler-Sas Máté Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Milák Hajnalka Mi Hazánk
  
5. Gyorgyevics Miklós Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Orosz Anna Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Schuszter Henrik Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Somogyi Eszter Kinga Munkáspárt
 Szecsődi Patrik Mi Hazánk
 Vandrus Andrea Független
  
6. Cseh László Mi Hazánk
 Daám Alexandra Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Dr. Haidar Norbert Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Herendi Rebeka Rozália Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Himmer Réka Független
 Printschler Viktor Munkáspárt
  
7. Dr. Bács Márton Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Mészáros György Munkáspárt
 Nagyné Antal Anikó Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Némethi Zoltán Mi Hazánk
 Zaránd Péter Állampolgárok a Centrumban Egyesület
  
8. Benkóczyné Mácsai Kornélia Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Budai Miklós Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Hanga Bence Mi Hazánk
 Tasnádi András Csaba Állampolgárok a Centrumban Egyesület
  
9. Kozma Dávid János Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Németh Gáborné Mi Hazánk
 Varga Gergő Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
  
10. Bencsik Béla Mi Hazánk
 Csernus László Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Himmer Enikő Független
 Kalo Márk Vendel Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Kürti Julianna Demokrata Párt
 Rádi Károly Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
  
11. Görög András Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Horváth Dávid Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Jakab Lajos Bernát Mi Hazánk
  
12. Bacsó Katalin Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Erhardt Attila Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Farkas Krisztina Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Hajdu Kristóf Független
 Kemenár Zoltán Mi Hazánk
  
13. Dr. Al-Rashed Ahmed Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Bába Szilvia Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Jakab Árpád Mi Hazánk
 Mészáros Ádám Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
  
14. Bedő Dávid Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Onódi Ákos Mi Hazánk
 Tóthné Vonsik Vivien Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
  
15. Fülöp Levente Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Hollay Norbert Független
 Junghausz Rajmund Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Lánszkiné Kisgyörgy Enikő Mi Hazánk
 Szőke Zoltán Állampolgárok a Centrumban Egyesület
  
16. Bakai-Nagy Zita Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Balogh Péter Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Kósa Sándor Demokrata Párt
 Kubanek László Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 Kubinyi Tamás Mi Hazánk
  
17. Görög Krisztián Független
 Horváth Katalin Eszter Állampolgárok a Centrumban Egyesület
 keller zsolt Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik
 Kerékgyártó Gábor Fidesz–KDNP–Összefogás Újbudáért
 Zákány Zoltán Mi Hazánk

Lengyel Domokos Bernát 
Állampolgárok a Centrumban Egyesület

Tisztelt Választópolgár!

A Sétáló Budapest csapatával mi is megméretjük magunkat az őszi önkormányzati vá-
lasztáson. Októberben Újbuda tizenhárom választókörzetében tudtok minket segíteni 
egy-egy szavazattal.

Célunk a parkolási maffia, a NER korrupt rendszere és a hasonlóképp korrupt, Lakos 
Imre–Molnár Gyula-féle rendszer mellett harmadik, civil utat kínálni a választóknak. 
Szeretnénk, ha az újbudai választópolgárokat nem kényszerítenék bele ismét a harminc 
éve zajló, örökös Gyurcsány kontra Orbán dilemmába.

Célunk üresen csengő ígéretek helyett egy szakmai alapokon nyugvó jövőképet, olyan 
radikális zöld alternatívát kínálni a kerületnek, ami ténylegesen megvalósítható.

Célunk a fővárosi programunkkal összhangban a belső Bartók Béla út környékén, 
az egyetemek körül egy összefüggő sétálózónát létesíteni, ezzel tényleges kulturális vá-
rosközpontot adva Újbudának. Szeretnénk, ha a lakótelepek körül helyi közösségi sétá-
lózónás közösségi központok létesülnének például Őrmezőn, Albertfalván vagy Gazdag-
réten.

Célunk a kerületet újra-
tervezni autóról emberre, 
mert kerületünk fuldoklik 
az agg lomerációs (érdi, 
törökbálinti, budaörsi, di-
ósdi) lakosok kipufogógá-
zától. A behajtási díj beve-
zetésével és P+R parkolók 
kialakításával, bővítésé-
vel enyhíteni kell a kerü-
letre nehezedő átmenő-
forgalmat és csökkenteni 
a kerületben parkoló agg-
lomerációs lakosok szá-
mát. Prioritásunk, hogy 
a sétáló övezetek kapcsán 
megszüntetett parkhelyek 
számának megfelelően 
bővüljenek a P+R lehető-
ségek.

A kötöttpályás közle-
kedés fejlesztése elenged-
hetetlen a kerületen belül 
és kívül egyaránt. Újbu-
dán mindenképp szük-
séges villamosvonalak 
a dunaparti–infoparki–

Kopaszi-gáti vonal, ezzel párhuzamosan parkolóház létesítése a Műegyetem rakpart alatt, 
valamint a jövőben Bocskai úti villamosvonal kiépítése. Programunk egyik legfontosabb 
pontja keretében a négyes metrót szeretnénk kivinni Budaörsig, elővárosi vasúti vona-
lat létrehozva, ezzel enyhítve a bevásárlóközpontokba ingázó autósforgalmat. Jelenleg 
a 240-es busz ezt a feladatot nem képes ellátni. Szeretnénk a buszhálózatot is fejleszteni 
új vonalakat létesítve a budaörsi P+R-ként is hasznosítható áruházi parkolókból a belvá-
rosba, Kelenföldre és a Széll Kálmán térre. Minden külvárosi önálló buszvonalon minden 
időszakban legfeljebb húszperces követés.

Agglomerációs társulás keretében Érd, Budaörs és Törökbálint helyi közlekedése, vala-
mint az elővárosi járatok is átkerülnének BKK-s hatáskörbe. Fontosnak tartjuk az éjszakai 
közlekedés javítását is. Elfogadhatatlan, hogy jelenleg a fiataloknak általában Kelenföl-
dön kell éjszakáznia az első járatokig.

Fontosnak tartjuk, hogy az új lakóparki bővítések ne járjanak jelentős zöldövezeti pusz-
títással és a lakóépületekkel párhuzamosan a környéki infrastrukturális beruházások se 
maradjanak el.

Kiemelt fontosságú egy összefüggő kerületi bicikliúthálózat kiépítése, üdvözöljük a ke-
rületben ennek érdekében tett lépéseket, de kevésnek tartjuk. Mindenképp szükségesnek 
tartjuk végigvezetni a kerékpárutat a Fehérvári úton, a külső Bartók Béla úton. Az ere-
deti, a Mol Bubihoz beígért, a beruházáshoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések, például 
a Karolina úti, Villányi úti bringasáv létesítése. Kezdeményezzük ivókutak létrehozását 
a főbb csomópontokon, ezzel csökkentve a PET palackok jelentette környezetterhelést.

A Gellérthegyen, a Feneketlen-tónál rendszeres szemétszedési kampányt tervezünk, 
ezek a legintenzívebben használt, legszemetesebb és szemléletformálásra legalkalmasabb 
zöldterületek. Ezzel együtt elengedhetetlen a pénteki és szombati bulik után maradt kör-
téri szeméthegyek kezelése és további szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése.

Legyen átlátható a városházi ügymenet, különösen minden szerződés, minden közbe-
szerzés, a döntéselőkészítés. A kerületi önkormányzat gondoskodjék a külső szereplők 
(leginkább kormányzati szervek) fejlesztési, döntéselőkészítési anyagainak is az össze-
gyűjtéséről, kereshetőségéről. A társulások keretében szorosabb együttműködés a XXII. 
kerülettel, illetve Érddel, Diósddal, Törökbálinttal, Budaörssel.

A teljes programunk elolvasható a setalobudapest.hu weboldalon, kérdéseikkel keres-
senek bátran.

Üdvözlettel,
Lengyel Domokos és a Sétáló Budapest csapata

Állampolgárok a Centrumban Egyesület


