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Budaörs választ

 POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSON INDULÓ BEMUTATKOZÁSA

Wittinghoff Tamás
Mennyiben más ez a mostani 
választás, mint az előző hat volt? 
A szabályok, a körülmények, az 
esélyek szempontjából.

Országosan egészen biztosan más a tétje, mint a 
korábbi önkormányzati választásoknak. Soha nem 
volt még a rendszerváltás óta olyan kormányunk, 
amely ekkora ellenőrizetlen hatalmat összponto-
sított volna a kezébe. És mielőtt a szokásos kritika 
érne riválisainktól, hogy miért politizálok, fontos 
leszögezni, hogy a legnagyobb önkormányzati szö-
vetség elnöke, aki kormánypárti polgármester már 
két éve óva intette a kormányt a további központo-
sításoktól. Rengeteg hatáskört és forrást vontak el 
az önkormányzatoktól. A normális demokráciákban 
jól működő korlátokat, a fékek és ellensúlyok 
rendszerét kiiktatták.  Az ezeréves történelmünk 
során gyakran a vármegyék töltötték be azt a 
szerepet, hogy a túlzottan megerősödött központi 
hatalmat féken tartsák. Most megint a települé-
sekre, kisebb-nagyobb városokra hárul az a szerep, 
hogy bebizonyítsák, nem lehet mindent egyetlen 
központból irányítani, mert akkor törvényszerűen 
születnek rossz döntések. (lásd oktatás, egészség-
ügy, szociális ellátó rendszer, szemétszállítás, stb.) 
Az emberek a saját sorsukról helyben tudnak a 
legjobban dönteni, ráadásul a településeknél ha-
gyott források felhasználása is sokkal hatékonyabb, 
mint ha felülről osztják vissza a pénzt különböző 
szempontok alapján. Röviden megfogalmazva, a 
demokrácia alapja az önrendelkezés.
A választási eljárási szabályok változása az önkor-
mányzati szinten nem jelentős. Azoknak a jogsza-
bály módosításoknak a hatását viszont nagyon is 
érezzük, amelyek megnehezítik a kampányolást. 
Ma senki nem tudja, hogyan lehet jogszerűen kam-
pányolni közterületen, a szabályozás ellentmondá-
sos, így bármikor felhasználható bárki ellen. 
A csapatom, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület (BFE) 
esélyeit jónak látom, és ennek egészen egyszerű 
oka van. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt öt év-
ben is, ez pedig meglátszik a városon. Az emberek 
remélhetően ez alapján döntenek majd. Fontos az 
is, hogy mi tényleg csapatként működünk. A buda-
örsiek tudják, megtanulták, hogy az önkormányzat 
csak akkor tud jó döntéseket hozni, ha a polgármes-
ternek stabil többsége van a képviselő-testületben. 
Ezért kérek mindenkit, hogy, ha rám szavaz, akkor 
egyéniben a BFE jelöltjeire adja a voksát.    

Mit tart az elmúlt öt év legnagyobb 
eredményének polgármesterként?

Természetesen azt, hogy mindenféle nehezítő 
körülmény ellenére, töretlen volt a városban a 
fejlődés. 

Az élhető település fejlesztésének minden elemére 
odafigyeltünk: a környezet megóvására, a kulturális 
és sportolási lehetőségek bővítésére, az oktatás 
színvonalának megőrzésére, a szociális és egész-
ségügyi intézményrendszer tökéletesítésére, a köz-
biztonság javítására is. Emellett számtalan fontos 
beruházást is megvalósítottunk. Közel 17 milliárd 
forint fejlesztést hajtottunk végre úgy, hogy ez jóval 
több, mint a település egy éves teljes bevétele!
A helyi közvélemény-kutatásaink azt mutatják, 
hogy a budaörsiek 96 százaléka elégedett és szeret 
a városában élni. Számomra ez a legfontosabb. 

És mi az, amit nem sikerült elérni?

A legtöbb nehézségünket a kormány okozta. Ren-
geteg energiánkat vitte el, hogy azokat az átgon-
dolatlan intézkedéseket, amelyekkel beavatkoztak 
az önkormányzatok életébe, képesek legyünk 
ellensúlyozni. Az iskolák államosítása vagy éppen a 
szemétszállítás ellehetetlenítése mind-mind plusz 
energiákat vont el tőlünk. Ezeket a kormányzati 
lépéseket nem tudtuk megakadályozni.  De a 
legnagyobb kárt természetesen az évi 2,2 milliárd 
forintos jogtalan, az itt keletkezett helyi adókból 
elvont pénz hiánya okozta.  Nem nehéz elképzelni, 
hogy mi mindent lehetett volna még megvalósíta-
ni, ha ez az évek óta elvett pénz, összesen több mint 
6 Milliárd forint nálunk marad.  

Egyetért-e az alábbi állításokkal? 
BUDAÖRS AZ EGYIK LEGFEJLETTEBB MA-
GYAR KISVÁROS

Szerencsére ebben az esetben lényegtelen az én 
véleményem. Hiszen objektív számok mutatják, 
hogy valóban mi vagyunk Magyarország egyik 
legfejlettebb települése. És erre nagyon büszkék a 
budaörsiek. 

Budaörsön magasabb az országos 
átlagnál az itt élők életszínvonala

Itt is a KSH és az adóhivatal adatai a mérvadóak. Én 
ezt csak örömmel megerősíteni tudom.  

Budaörsön kedvező a kis- és közép-
vállalkozások piaci környezete

Ha nem lenne így, akkor nem jönnének még mindig 
újabb és újabb vállalkozások Budaörsre. Az itt 
megtelepedett cégek száma nem csökkent ebben 
a választási ciklusban sem. Sőt, sok új fejlesztés 
valósult meg, elég, ha a világ legmodernebb Mer-
cedes szalonját emelem ki. Mindez egy tudatosan 
végigvitt helyi gazdaságpolitika pozitív eredménye. 
Fontos tudni, hogy a város ezen cégek adóforintjai-

ból tudja fenntartani azt a magas színvonalat, mely 
kiemeli a magyarországi települések közül.

A közlekedés sokszor nehézséget 
okoz a városban

A közlekedési nehézségeink egyrészt a település 
földrajzi adottságaiból következnek. A domborzati 
viszonyok is behatárolják a lehetőségeinket. Az 
is kétségtelen, és ez a városban élők magasabb 
életszínvonalából következik, hogy egy családra 
átlagban több autó esik. De a fő probléma az, hogy 
Budapest nyugati kapujaként, hatalmas forga-
lom megy át a városunkat átszelő autópályán. A 
kormány felelőtlen és ésszerűtlen intézkedése – az 
autópálya itteni szakaszának fizetőssé tétele – 
zúdított ránk még nagyobb forgalmat. A metró 
meghosszabbítása, vagy az elővárosi vasútvonal 
kiépítése egy felelősen gondolkodó kormányzat 
feladata lenne. Mi annyit tudunk tenni, hogy a 
saját eszközeinkkel igyekszünk tehermentesíteni a 
belső útjainkat. Ezt a célt szolgálja a most elkészült 
szervizút is.  
Sok európai település követi a mintánkat, azaz 
a városon belüli ingyenes közlekedést. Ha végre 
megoldódna a kötöttpályás elővárosi lehetőség 
itt, a nyugati agglomerációban, a fenti gondok 
megszűnnének. A külső települések forgalmának 
jelentős része nem a városon haladna át, mi pedig 
a buszjáratainkat úgy szerveznénk, hogy érdemes 
legyen azzal eljutni Budapestre.

A „csapatodban” három személy 
változott a jelenlegi testülethez 
képest. Miért?

Ennek egyszerű oka van. Van, aki kora miatt, van, 
aki elfoglaltsága miatt nem indul. Az új jelöltek 
esetében is a folyamatos megújulás hívei vagyunk. 
Fontosak az új arcok, a másfajta tapasztalatok, 
mint ahogyan az is, hogy egyszerre legyen jelen 
a csapatunkban az idősebbek rutinja és az ifjabb 
generációk lendülete. Ezért is indítunk most két 
fiatalt – Farkas Benedeket és Monostori Kalovits 
Márkot - egy-egy körzetben. Ők egyébként már az 
előző választás óta folyamatosan velünk dolgoztak, 
külsős bizottsági tagként is tudatosan készítettük 
fel őket erre a munkára. Minden tévhit ellenére az 
önkormányzati képviselőséghez sokfajta ismeretre 
van szükség, amit ők az elmúlt 5 év alatt megsze-
reztek. A harmadik új jelöltünk Laczik Zoltán, aki a 
városban jól ismert, tapasztalt közéleti ember. 
Meggyőződésem, hogy a Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület képviselőjelöltjei garanciát jelentenek 
arra, hogy megválasztásuk esetén településünk to-
vábbra is megőrizze azt a rangot, melyet az elmúlt 
évtizedekben kivívott magának.
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Budaörs választ

 POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSON INDULÓ BEMUTATKOZÁSA

 Czuczor Gergely
Mint régi budaörsi család sarját és 
mint iskolaalapítót ismernek sokan. 
Ennek ellenére kérlek 5-6 mondat-
ban mutasd be magad olvasóinknak! 

Születésemtől, 1978 óta élek Budaörsön. Előbb 
a lakótelepen, majd az óvárosban nevelkedtem. 
Alapító igazgatóként, pedagógustársaimmal együtt 
hoztuk létre 2011-ben a budaörsi Szent Benedek 
Középiskolát, amely értéket teremtve működik 
Budaörsön. Boldog férjként, három gyönyörű 
kisgyermek édesapja vagyok. Jelenleg történelem-
tanárként dolgozom.

Mikor és miért kezdtél politizálni és 
miért pont a Fideszben, mely pártok 
támogatását élvezed, mint polgár-
mesterjelölt? 

Gyermekként néhai miniszterelnök Antall József 
1991. augusztus 20-i beszédét hallhattam sze-
mélyesen, ami annyira megindított, hogy 13 éves 
korom óta érdekel a politikai közélet. Jobboldali, 
konzervatív emberként így jutottam el egyetemista 
koromban barátaimon keresztül a budaörsi Fideli-
tasba, ahonnét egyenes út vezetett a helyi Fidesz 
szervezetébe. 
Idén tavasszal mindkét helyi jobboldali párt, a 
Fidesz és a KDNP tagsága támogatott polgármes-
terjelöltként, ami nagy felelősség is egyben. Nem 
kisebb feladatra vállalkoztam, mint Budaörsöt a 
győztesek közé vezetni.

Mi az a legfontosabb probléma 
ma Budaörsön, amire a jelenlegi 
polgármester és képviselők nem 
tudtak megoldást adni, és ti miként 
oldanátok meg?

Elsődleges célunk, hogy a következő polgármester 
a város érdekében tevékenykedjen és ne ideológiai 
alapon, személyes becsvágytól fűtve szóljon bele 
az országos politikába. Mi olyan várost szeretnénk, 
ahol az itt élő polgárok érzik, hogy értük és velük 
együtt cselekszik a polgármester, ahol a Budaörsiek 
akarata érvényesül a képviselőtestületben, ahol 
nem csinálnak minden kérdésből országos politikai 
hisztériát. A békességre törekvés többet használ 
városunknak, mint az állandó háború. 
Másodsorban az itt élőknek napi problémát, bosszú-
ságot okozó ügyek megoldása a feladatunk, mint az 
építési előírások, a közlekedésszervezés, az egészség-
ügyi ellátás, zajszennyezés, közterületeink állapota, 
stb. De hogy ezek közül melyek a legfontosabbak, 
arról kérdezzük meg egy városi konzultáció keretében 

kérdezzük az itt élő embereket. A konzultacio.
czuczorgergely.hu oldalon lehetősége van minden 
budaörsinek bejelölni a számára legfontosabbnak 
ítélt feladatokat, amelyek megoldását az új városve-
zetéstől várja. Éljenek a lehetőséggel!

Egyetértesz-e az alábbi állításokkal? 

BUDAÖRS AZ EGYIK LEGFEJLETTEBB MA-
GYAR KISVÁROS – A leggazdagabb talán igaz, a 
legfejlettebhez bizony rendezett közterek, teljesen 
kiépített infrastruktúra, átgondolt közlekedés-
fejlesztés kellene, hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. Ha csak a korábban beharangozott „okos 
város” programra gondolok, ahhoz bizony kellene 
a városszerte elérhető ingyenes wifihálózat, a 
városházi ügyeink intézésére alkalmas telefonos 
alkalmazás is. Konkrét példákon keresztül bemu-
tatva: jó lenne, ha végre egy telefonos alkalmazás 
segítségével be tudnám jelenteni, hogy merre 
van veszélyes kátyú Budaörsön; vagy hol találtam 
elhanyagolt, szemetes közterületet.

BUDAÖRSÖN MAGASABB AZ ORSZÁGOS 
ÁTLAGNÁL AZ ITT ÉLŐK ÉLETSZÍNVONALA 
– Igaz, mint a Budapest nyugati agglomeráció-
jához tartozó települések többségében, és nem 
utolsó sorban a 2010 óta tartó jó kormányzásnak is 
köszönhetően.
BUDAÖRSÖN KEDVEZŐ  
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI 
KÖRNYEZETE 
– Nézzük a tényeket! Sorra zárnak be a főút mentén 
a szolgáltatási szektorban próbálkozó kisvállalko-
zók. Több, a vállalkozásokat segítő intézkedésre van 
szükség. Becsüljük meg azt, aki helyben lakik, itt 
adózik, itt költi el bevételeit! 

BUDAÖRS TÚLZSÚFOLT 
– A város „élhetősége” sokat romlott az elmúlt évti-
zedben. Ami megmaradt a kisvárosi jellegéből, azt 
nagy becsben kell tartsuk. Meg kell akadályoznunk 
az újabb lakóparkok építését. A közintézményeink 
(óvodák, iskolák) évek óta teherbíróképességük 
határán vannak, és az új építkezésekkel együtt járó 
lakosságszám növekedés tovább nehezíti helyze-
tünket. A parkosítás, faültetési program és a zöld 
innovációs technológiák bevonása sokat javíthat 
Budaörs élhetőségén.  

BUDAÖRS A KEDVEZŐ LEHETŐSÉGEIHEZ 
KÉPEST LÁTVÁNYOSABBAN IS FEJLŐDHE-
TETT VOLNA
 – A város fejlődésének léptéke és iránya az 
utóbbi időben a koncepciótlanság, a hosszú távú 
elképzelések hiányát mutatja. Szükség lett volna a 

motorizáció ugrásszerű növekedésével együtt járó 
terhelés, közlekedési anomáliák kezelésére, ami az 
úthálózat fejlesztését, P+R parkolók létesítését, 
kötöttpályás tömegközlekedés elérhetővé tételét 
feltételezi. Budaörsiként számomra elfogadhatat-
lan, hogy a város hatalmas bevételeiből csaknem 
30 év alatt nem futotta önálló színházra, modern 
könyvtárra, méltó városközpontra, főtérre. Közös-
ségi tereink, művelődési házunk a Kádár-korszakot 
idézi, ide is friss levegő, jövőkép, koncepció, tenni 
akarás kell. Elég az elkényelmesedet, hétköznapi 
semmittevésből! Miközben számolatlanul folyik el 
a város, a budaörsiek pénze szakértők, tanácsadók, 
jogi irodák siserehadára, az alatt öt év teljhatalom 
sem volt arra elegendő a jelenlegi polgármester-
nek és csapatának, hogy befejezzék az Árok utcai 
futballpályát, vagy Budaörs minden lakójának 
értéket teremtő intézményt hívjanak életre a régi 
posta épületében. 

BUDAÖRSÖN A KÖZLEKEDÉS
 NEHÉZKES ÉS LASSÚ 
– Egyetértek. El kell érni, hogy a városunkban 
átmenőforgalomként jelentkező autósok ne 
menekülési útként, vagy napközbeni parkolóként 
használják Budaörs utcáit. Ezt csak regionális 
együttműködéssel, a környező településekkel 
összefogva tudjuk kezelni. Fontos célunk a vasút 
felé irányuló közlekedésszervezés lehetőségének 
felkarolása, a vasútállomás körüli parkolási lehető-
ségek megteremtése.  

VÉGÜL: MIÉRT JÁRNÁNAK 
 A BUDAÖRSIEK JOBBAN, HA TE LENNÉL 
A POLGÁRMESTER, MINTHA MARAD 
WITTINGHOFF TAMÁS? 
Személyemben egy fiatalabb, békességre törekvő, 
jövőbe tekintő embert állíthatnak Budaörs élére 
a választópolgárok. Munkámban is, a közéletben 
is, de magánemberként is konszenzuskereső 
vagyok. Szeretnék egy olyan városban élni, ahol 
az ideológiák mentén való szembenállás helyett, 
a megegyezést kereső városvezetés értünk és 
gyermekeinkért tevékenykedik, és nem országos 
politikai ambícióknak rendeli alá a helyi ügye-
ket. Nekem az itt élők érdeke az első. Budaörs 
boldogulása, élhetőbbé tétele a célom. Egykori 
iskolaigazgatóként kollégáimmal is a város hagyo-
mányaira, múltjára, közös értékeinkre alapozva 
hoztunk létre középiskolát. Vezetőként az elmúlt 
nyolc esztendőben a békesség, a hit, az egymás 
iránti tisztelet és szeretet értékeinek következetes 
képviseletével, munkatársaimmal együtt nagyszerű 
dolgot hoztunk létre. Ennek szellemében szeretnék 
Budaörs új polgármestere lenni, aki az itt lakók 
érdekeit képviseli minden cselekedetével. Mert 
nekünk Budaörs jövője az első!
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
OKTÓBER 13.

Dr. Czuczor Gergely

Az Ön polgármesterjelöltje
BUDAÖRSÖN

Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje

Nekünk számít az Ön véleménye. Városi konzultáció keretében, kíváncsiak vagyunk, hogy mit 
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Bővebben: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=189751#MIDDLE

Gyakorlati tudnivalók a választásokhoz
Átjelentkezés a tartózkodási helyre

Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 
2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is ren-
delkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási 
helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. 
Ehhez  átjelentkezési kérelmet nyújthat be online vagy 
papír alapon. A kérelemben feltüntetett adatainak meg 
kell egyezniük a lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet 
elutasítja.  Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási 
hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Benyújtási határidő: 2019. október 9.

Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tud 
megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 
ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény 
más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) 
nem vehető igénybe. 

A kérelem benyújtható online, illetve papír alapon is.

A mozgóurna igénylésének szabályai

ONLINE igénylés 
ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. 
napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be. 
ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 
óráig nyújtható be. 
SZEMÉLYESEN történő igénylés 
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 
óráig nyújtható be. 
POSTÁN történő igénylés 
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 
óráig kell megérkeznie. 
írásbeli meghatalmazással rendekező  
MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 
a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 
óráig a helyi választási irodához vagy 
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be. 
írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBE-
SÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
a szavazást megelőző negyedik napon 
 (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
 a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló 
 bizottsághoz nyújtható be. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés 
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos 
címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja a 
mozgóurnát a megadott címre viszi.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyo-
mányos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

forrás: valasztas.hu

A választásról további információk: 

https://budaorsinaplo.hu/helyhatosagi-
valasztasok-2019-oktober-13/
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budaörsi gazdakör civil szervezet
az összefogás jegyében

szavazatával támogassa a budaörsi gazdakört október 13-án!
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Tisztelt Választópolgár!
Egész életemet meghatározta az összetartó közösség 

gondoskodó szeretete, békessége. Ma is úgy érzem, hogy 
a legfontosabb a család, az egyház, népünk. Hozzájuk 

tartozunk. Életünknek így van értelme. Egymagamban 
csak levágott szőlővessző vagyok, melyet összeszednek 

és tűzre vetnek.
Húsz éve élünk Budaörsön feleségemmel, két gyerekünk-
kel, egy 19 éves fiúnk és egy 12 éves lányunk van. Nagy 
odafigyeléssel ápoljuk Budaörsöt híressé tevő telkünkön 

álló öreg őszibarack fáinkat és ősi szőlőtöveinket.
Marosvásárhelyen születtem. Gaál Mózesről és Baróti 
Szabó Dávidról elnevezett iskolákban tanultam, Erdő-
vidék kulturális központjában. Petrozsényben jártam 

egyetemre, itt az bányamérnöki diplomám megszerzése 
közben megtapasztalhattam a szórvány  

és kisebbségi létformát.

Meg vagyok győződve arról, hogy munkánk, a mi 
feladatunk alázatos odafigyeléssel, egymásra találva, 
eredményesen megoldani gondjainkat ahol élünk. Itt 
lakó emberként ismerem választókerületünk szépsé-

geit és javításra szoruló részleteit. A körzet természeti, 
építészeti adottságaiból és szintkülönbségeknek is 

köszönhetően, sokféle kérdéssel, problémával szembesül. 
Az életminőséget és rendezett élettereket javító intézke-
dések lendületüket veszítik a szintkülönbségek vonalán 

felfelé haladva. Meggyőződésem, hogy a közintézménye-
ink környezete, az épített örökségünk, köztereink is több 

gondoskodást érdemelnének.
Megválasztásom esetén ezeket a hiányosságokat 

kezelném segítőkészséggel és jóakarattal. Alapelvem 
demokráciát csak demokráciával szabad szolgálni, ez 

teszi lehetővé a legszélesebb rétegek számára a közérdek 
megértését és szolgálatát.

Szilágyi András Levente
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 1. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06205748877
polgarmester@fideszbudaors.hu

Tősgyökeres budaörsi családból származom. Itt nevel-
kedtem, tevékenykedem évtizedek óta. Őseim őszibarack 

őstermelők voltak, az ötvenes évekig mézeskalács 
boltjuk volt. Csaknem 25 éve az építőiparban dolgozom. 

Legnagyobb szakmai sikeremként a római katolikus 
templomunk sekrestye felújításában való részvételemet 

tartom. Szenvedélyem a műemléképületek, -tárgyak 
megmentése. Ezeket a munkákat kiemelten fontosnak 
tartom. Hiszek abban, hogy jövőt építeni csak a múltat 

ismerve, gondozva lehet.  
Ezt a szemléletet a civil életben is szem előtt tartom. 

Tizenöt éve vagyok a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület 
és 2014 óta a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány 

vezetője. Mindkét szervezetben fontos közösségépítő 
tevékenységet végzünk. Az Egyházak és az Önkormányzat 

bizalmából szervezzük a Budaörsi Adventet, a Kőhegyi 
Kápolna búcsút. Egyesületünk égisze alatt 

 működik a PostART.

Fő célkitűzésem: Budaörsnek legyen olyan belvárosa, 
amire méltán büszkék lehetünk! Fontos a modernitás, de 
a múlt tisztelete, és az élhető, emberi léptékű városarcu-
lat előtérbe helyezésével. Szeretném befejezni a Nefelejcs 

utcai temető rekonstrukcióját, szeretnék nyilvános 
vécéket a város több pontján. Fontosnak tartom az orvosi 

rendelő helyzetének és környezetének rendbetételét, 
további parkolók, közpark létrehozását, a Templom tér  

közbiztonsági  és köztisztasági rendbetételét, valamint a 
gyalogátkelők biztonságosabbá tételét. A város kulturális 

életéhez is szeretnék hozzájárulni ötleteimmel

Kovács Richárd
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 2. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06302218028
polgarmester@fideszbudaors.hu

Születésemtől, 1978 óta élek Budaörsön. Édesanyám 
tősgyökeres budaörsi sváb felmenőkkel rendelkezik, 

édesapám felvidéki rokonsággal. Előbb a lakótelepen, 
majd az óvárosban nevelkedtem. Szakközépiskolában 

magasépítő technikusként végeztem, majd egyetemi ta-
nulmányaim során történelemtanár, szociológus, jogász 

és közoktatási vezető végzettséget szereztem. Boldog 
férjként, három gyönyörű kisgyermek (Ányos, Zsolna, 

Flórián) édesapja vagyok. 
Csaknem húsz éve aktívan veszek részt városunk közéle-

tében. A Fidesz-KDNP frakciójában voltam önkormányzati 
képviselő 2010-2014 között. Hivatásomnak is köszönhe-
tően csaknem 15 éve külsős- vagy rendes képviselőként 

tagja vagyok Budaörs közoktatási bizottságának. A 
budaörsi Fidesz Csoport elnökévé választottak  

2019. április 24-én.
Alapító igazgatóként, pedagógustársaimmal együtt 

hoztuk létre 2011-ben a budaörsi Szent Benedek Középis-
kolát, amely a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi 

Főapátsága fenntartásában értéket teremtve működik 
Budaörsön. Jelenleg történelemtanárként dolgozom.

Mint a körzetünkben élő, gyermeket nevelő tanárember, 
ismerem az itt élők problémáit, vágyait. Legfontosabb 

célom, hogy megőrizzük, óvjuk a családiházas, nyugodt 
kertvárosi hangulatát körzetünknek, amihez változtatni 

kell a túl engedékeny építési szabályokon, valamint a 
közlekedési anomáliákon. Legyen ismét általános iskolája 

a körzetünknek! Segíteni kell a Frankhegyi részönkor-
mányzat munkáját. Körzetünk elhanyagolt utcáinak terv-

szerű felújítására, rendbetételére van szükség. Szűnjön 
meg a pazarló pénzügyi gazdálkodás városunkban! 

Számítok Önre! Kérem, támogasson október 13-i 
szavazatával az önkormányzati választáson, mint az 
Ön polgármesterjelöltje és egyben önkormányzati 

képviselőjelöltje. 

Dr. Czuczor Gergely
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 3. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06205963306
polgarmester@fideszbudaors.hu

facebook.com/czuczorg
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Tisztelt Választópolgár!
Születésem óta Budaörsön élek családommal. Szeretem 

ezt a várost, szeretem a választókerületünket, ezért fontos 
számomra Budaörs és lakókörnyezetünk jövője.

Törekszem munkámmal hozzájárulni városunk fejlődésé-
hez. Előbb bizottsági tagként, majd 2014-től képviselő-
ként veszek részt a város vezetésében. Nem csak itt élő 

lakosként, hanem döntéshozóként is tudom, hogy meny-
nyire fontos a megfelelő kommunikáció az önkormányzat 
és a lakosság között. Kiemelten fontosnak tartom, hogy 
körzetünknek olyan képviselője legyen, aki rendszeresen 

tájékoztatja a lakosságot az aktuális ügyekről 
 és közben mindig elérhető.

Weboldalamon (loflerdavid.hu) keresztül követhetőek 
a várost érintő ügyek. A körzet leendő képviselőjeként 

továbbra is szeretném rendszeresen online és lakossági 
fórumokon személyesen is tájékoztatni Önöket  

minden eseményről.
Budaörs harmincezres várossá nőtte ki magát. Az 

előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata, hogy 
meg kell védenünk lakókörnyezetünk szerethető és élhető 

kertvárosias jellegét.
Számomra nem közömbös, hogy milyen lesz Budaörs és 
a választókerületünk tíz, harminc vagy ötven év múlva. 

Azon fogok dolgozni, hogy gyermekeink, unokáink is 
ugyanolyan örömmel élhessenek városunkban, ahogyan 

mi most. Nekünk Budaörs jövője az első! Ehhez kérem 
bizalmukat, támogatásukat.

Löfler Dávid
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 4. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06203147014
polgarmester@fideszbudaors.hu

Budaörs az otthonom 1972-es születésem óta. Életem 
meghatározó alappillére a város. Itt vezettem a vállalko-
zásaimat. Műszaki és pénzügyi tanácsadással, valamint 

online tartalomszolgáltatással foglalkozom. 
Három gyermeket nevelünk feleségemmel, aki a három-
száz éve, Budaörsöt újjáépítő német családok egyikéből 
származik. Érdekképviselettel 2005-ben kezdtem foglal-
kozni, amikor egy hivatali ügyintézés során tapasztaltak 

fordítottak a helyi politika irányába. 
Tizenhárom éve vagyok tagja az önkormányzat különböző 

szakbizottságainak, és öt éve vezetem a Keresztényde-
mokrata Néppárt budaörsi szervezetét. Szeretném, ha 
olyan városvezetés működne Budaörsön, ami valóban 
a közösség érdekeit szolgálja, és nem csak a választá-
sok alkalmával venné figyelembe az itt élők gondjait. 
Környezetünk védelme, a fenntarthatóság, hagyomá-

nyaink tisztelete és megőrzése, a belváros fejlesztésében 
meghatározó szerepet kell, hogy kapjanak.

Fő célkitűzésem, hogy azoknak az embereknek is a képvi-
seletét elláthassam, akik nem érezhetik saját életükben 

a város fejlődését. Szebbé, élhetőbbé kell tennünk a 
belvárost. A jelenlegi lepusztult állapotokat fel kell 

számolnunk. Képviselői irodát kívánok működtetni a bel-
városban, ahol napi kapcsolatban lehetek a lakossággal. 

Általános problémája Budaörsnek és ezen belül az 5. 
számú körzetnek, a környezetvédelmi beruházások 
elmaradása. A közlekedési anomáliák felszámolása 

nem várhat tovább. Megoldást kell találni a zsúfoltság 
megszüntetésére, amire sajnos a jelenlegi városvezetés 

nem tudott kielégítő válaszokat adni. Hiába ígérték 2014-
ben, hogy ez lesz az egyik legfontosabb kérdés amivel 

foglalkozni akarnak, sajnos úgy tűnik, hogy ebbe beletört 
a bicskája a BFE-nek.  A belváros kifejezetten kárát látja 

az ötlettelenségnek. Ebből a „kátyúból” ki kell  
mozdítani Budaörsöt.

A helyi vállalkozások támogatásában szintén megállt 
az idő 2014-ben. A BFE akkori választási programjában 
az olvasható, hogy ezen a területen előrelépés várható. 

Előrelépést sajnos nem, hátralépést viszont annál inkább 
tapasztaltunk. Adócsökkentés és támogatás helyett, az 

iparűzési adó emelésével szembesülhettünk. Az iparűzési 
adót vissza kell állítani az eredeti szintre, nem növelhet-

jük tovább a helyi vállalkozások terheit.
Hosszú távú elképzeléseinkben szerepel egy olyan 

versenyképes tudást és végzetséget adó felsőoktatási 
intézmény kialakítása, amely a helyi vállalkozásokat és 
a kutatás-fejlesztést helyezi előtérbe. A BFE ilyen irányú 

ígérete sajnos szintén kudarcba fulladt.
Fenntarthatóság, értékein védelme és a jövőnkben vette 

bizalom, ezt kell szem előtt tartanunk.

Kapitány Gábor
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 5. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06703320237
polgarmester@fideszbudaors.hu

   Budapesten születtem 1957-ben. Édesapám dr. Luntz 
Ottokár kertészmérnökként, szőlőnemesítőként rengeteg 

szakmai segítséget nyújtott a helyi kertbarátoknak, 
munkája elismeréseként halála után felvették a nevét. 
Budaörsön élek, itt jártam iskolába és voltam egykor 

igazolt ifi focistája a BSC-nek. Az úgynevezett „régi buda-
örsiek” közé tartozom. Nagymamámmal ifjú koromban 
sokat jártam piacra az itt termett barackkal, szőlővel.  

Iskolai végzettségem egyetemi szakközgazdász turizmus 
szakon a Közgázon szereztem. Munkámat folyamatosan a 
turizmusban végeztem, többnyire magyar szállodák veze-

tőjeként. Az utóbbi évtizedben turizmus szakértőként 
idegenforgalmi projektek megvalósításával foglalkoztam. 

Budaörs napi problémáin szeretnék változtatni. Ilyen 
például a közlekedés, amely gyakran keseríti életünket. 

Fő célkitűzéseim között szerepel, egy élhető, kisebb 
forgalmú, közösségi funkciókat, magas színvonalon 

ellátó belváros létrehozása. Szeretném a turizmusban 
megszerzett vezetési és szervezési, gazdaságfejlesztési 
tapasztalataimat a város szolgálatába állítani. Választó-
körzetemben napi kapcsolatot szándékozom kialakítani 

az itt élő emberekkel, akiknek problémáit, gondjait 
hatékonyan fogom kezelni; érdekeiket képviselni. 

Régóta húzódó elmaradt fejlesztések megoldása lenne 
szükséges választókörzetemben. Kulturális, kereskedelmi, 
közlekedési, környezetvédelmi és egyéb területeken (pl. 

a szlömösödés felszámolása) változtatnék az itt élők élet-
minőségének javítása érdekében, ezáltal méltó körzetévé 
válhatnánk az ország egyik leggazdagabb településének.

Luntz Péter
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 6. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06209372615
polgarmester@fideszbudaors.hu
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Tisztelt Választópolgár!
Születésemtől, 1978 óta élek Budaörsön. Édesanyám 
tősgyökeres budaörsi felmenőkkel rendelkezik. Édes-
apám Heves megyéből származik. Előbb az óvárosban 

nevelkedtem, majd 10 évig a lakótelepen éltem az 
Ifjúság utcában. Előbb a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi 
Általános Iskolába, majd a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázi-
umba jártam. Főiskolai és egyetemi végzettségeim során 
művelődésszervező, humán szervező és online marketing 

manager képesítéseket szereztem. A Budaörsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnál voltam 2004-2006 között 
rendezvényszervező. Itt jelentős tapasztalatot szereztem 

városunk kulturális életéről. 

Gyermekét boldogan nevelő anyukaként jól ismerem a 
körzetünk problémáit, szépségeit. Célom a közbiztonság 
elősegítése okán térfigyelő kamerák kihelyezése, a ját-
szótereink megvilágítása, nyáron kihúzható napvitorlák 
kihelyezése, parkjaink, járdáink szépítése, a Lévai utcai 

közösségi ház modernizálása, a környezettudatos nevelés 
előmozdítása.

Számítunk Önre, ezért kérem, hogy október 13-án 
támogasson bennünket szavazatával.

Czigla Katalin
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 7. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06205963306
polgarmester@fideszbudaors.hu

Születésemtől fogva, 1995 óta élek Budaörsön családom-
mal. Általános iskolába itt jártam, és 2005-től kezdve 

éveken át ministránsként részt vettem a budaörsi római 
katolikus egyházközség életében is. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen történelem alapszakot, majd azt 
követően a Budapesti Corvinus Egyetemen nemzetközi 
tanulmányok mesterszakot végeztem. Tanulmányaimat 

történelemtudományi doktori iskolában folytatom 
tovább. Az egyetem mellett voltam gyakornok az 

Országgyűlés Hivatalánál. Több mint három éve vagyok a 
Fidelitas tagja, amelyen keresztül rengeteg tapasztalatot 
szereztem a közéleti munkában és a helyi közösségekkel 

való együttműködésben.
A társadalmi folyamatok ismerete és a nemzetközi poli-
tika elemzése mellett fontosnak tartom, hogy dolgozzak 

lakóhelyem fejlődése érdekében is, és mint helyi lakos 
alakítója legyek szűkebb környezetemnek. Ezért is sze-

retnék Budaörs önkormányzati képviselőjeként a jövőben 
minél többet tenni a városért. Szeretek itt élni Budaörsön, 
ami jelentősen befolyásolt abban a döntésemben, hogy a 
helyi Fidesz felkérését elfogadva, a következő öt évben a 

körzet képviselőjeként dolgozzak. Támogatom egy élhető, 
rendezett, emberi léptékű Budaörs fejlődését.

Célom a városrész lakosainak hiteles és fiatalos friss 
lendülettel teli képviselete az Önkormányzatban. A 

tapasztalatok alapján körzetem egy nagy problémájának 
tartom az itt élőkkel való kommunikáció hiányosságait. 

Helyi szinten elengedhetetlennek tartom, hogy ismerjem 
azokat az embereket, akik a választókörzetben élnek és 

tisztában legyek a problémáikkal. Ezért fontosnak tartom 
az itt élők igényeinek, elképzeléseiknek a felmérését és 
meghallgatását. Fontos, hogy mindannyian részese le-

gyünk azon döntések előkészítésének, amelyek közvetlen 
környezetünket, Budaörsöt érintik. Számítok Önre, ezért 
kérem, hogy támogasson aláírásával, október 13-án pe-
dig a szavazatával. Bízom együttműködésünk sikerében.

Keller-Deák Kristóf 
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 8. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06203613967
polgarmester@fideszbudaors.hu

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal! Felvidéki, ke-
resztény polgári családból származom, erős vallásos elkö-
telezettséggel felvértezve, ami alapvetően meghatározza 
politikai hitvallásomat. Feleségem mesterpedagógus. Las-
san ötven éve élünk boldog házasságban, két gyermekünk 
és négy unokánk van. Az ő jövőjükért aggódva igyekszem 

aktív közéleti tevékenységet folytatni lakóhelyünkön, 
Budaörsön. Személyes indíttatásom, hogy a bal-liberális 

eszmék közös keresztény identitásunkat veszélyeztető 
céljainak megvalósulását megakadályozzam. 

Környezetvédelmi, jogi szakokleveles gépészmérnök 
vagyok. Rövidesen az arany diplomámat is átvehettem.

Négy éve a budaörsi Fidesz csoport külsős szakértője 
vagyok az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizott-
ságában, ahol az építési beruházások majd minden 

területén szerzett ötven éves tapasztalataimat igyekszem 
hasznosítani. Ezek közül szeretném kiemelni több, mint 
húszéves gyakorlattal rendelkezem az ingatlanfejlesztés 

területén. Minden esetben szem előtt tartottam a meglévő 
értékek megőrzését szerves egységben az újjal. Ennek 
egyik legsikerültebbjeként 2002-ben egy nemzetközi 

pályázaton FIABCI díjjal - a szakzsargon építész Oscarként 
is emlegeti - jutalmazták munkánkat, aminek előkészítő 

mérnöke voltam. 
Változtatni szeretnénk az építési szabályokon, városunk 

egyedülállóan szép környezetéből adódóan a tájépítészet 
szabályainak kidolgoztatásával, érvényesítésével, a nem 

tájba illő építkezések korlátozásával, minél több zöldfelü-
let megtartásával, létrehozatalával, Budaörs hagyománya-

it kiemelő városközpont kialakításával.
A város jelenlegi menedzsmentje megbékélni látszik a 

fővárosi agglomerációt sújtó közlekedési káosszal, nincs 
elképzelésük a változtatásra. A 9. számú választókörzet 

lakosai is sokat panaszkodnak az ország egyik leggazda-
gabb városához nem méltó napközbeni erősen hiányos 

tömegközlekedése miatt. 
Országos, vagy nemzetközi pályázat kiírásával már régóta 

el kellett volna kezdeni ezzel a kérdés körrel komolyan 
foglalkozni, és nem az országos politikát előtérbe helyezni, 

mert ezen Budaörs polgárai csak veszíthetnek. 
Fentiek alapján számítok október 13-i szavazatukra az 

önkormányzati választásokon.

Tomory Géza
Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 9. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06207750747
polgarmester@fideszbudaors.hu
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Tisztelt Választópolgár!
Török István vagyok, 53 éves. Születésem óta Buda-

örsön élek. Nős vagyok, három fiam van. Általános és 
középiskolai tanulmányaimat Budaörsön végeztem, majd 
a Miskolci Egyetemen szereztem BA diplomát, illetve MA 

mesterdiplomát politikatudományi szakon. 
Bizalmukat szeretném kérni, hogy Kamaraerdő ne legyen 

ismét a „város mostohagyermeke”  – mint 2010 előtt, 
illetve az elmúlt öt éves ciklusban. Kamaraerdőn 2010-
2014 között  több száz millió forint értékben végeztünk 

fejlesztéseket. Az elmúlt öt évben szinte semmi nem 
történt. Őszintén bízom benne, hogy idén októberben 
nem „politikai színezet alapon”, hanem racionálisan, a 

korábban elvégzett munkát mérlegelve születik döntés 
Kamaraerdő képviseletéről. Itt helyi ügyekről, érdek-
érvényesítésről, kell szóljon a történet, nem országos 

pártpolitikáról! Továbbra is figyelni kívánok arra, hogy, az 
új park tovább szépüljön. (Ebből egy négyzetmétert sem 

szabad elvenni - 2019 októbere után sem!) Általános-
ságban is kiemelten fontosnak tartom a környezetvé-
delmet, és a (maradék) városi zöldterület megőrzését. 
Kamaraerdő zajterhelését radikálisan csökkenteni kell!  

Nem megengedhető, hogy a Kolozsvári utcai önkormány-
zati tulajdonú telkeken – jelentős forgalmat generáló, 

többszintes – magán egészségügyi intézmény épüljön, 
- amit a helyiek nem, vagy csak korlátozottan vehetnének 
igénybe. Gátat kell szabni a soklakásos társasházak, „mini 
lakóparkok” építésének! Ezen építkezések elviselhetetlen 

forgalmi, és egyéb terhelést generálnak. A buszvégál-
lomás környékének biztonságosabbá tétele kiemelten 

fontos mindannyiunk számára.  Megoldandó probléma 
és ezzel járó feladat bőven akad Kamaraerdőn. Legfőbb 
célom, hogy maradjunk nyugodt, élhető szigete, családi 

házas övezete Budaörsnek!
Első képviselői teendőm az lesz, hogy újra felvegyem a 
kapcsolatot a Kamaraerdeiekkel, - hogy végre ne Önök 
ellenében – hanem Önökért szülessenek a döntések a 
városban. A 2010-2014 közötti években én igyekeztem 

segíteni Önöknek, - most én szeretném kérni támogatá-
sukat, szavazatukat, hogy végre (újra) VALÓDI képviselete 

legyen Kamaraerdőnek a budaörsi Testületben.  
Köszönöm!

 
Török István

Az Ön önkormányzati képviselőjelöltje
Budaörs, 10. választókerület

Elérhetőségeim:
2040 Budaörs, Templom tér 20.

telefon: 06209857679
polgarmester@fideszbudaors.hu

Bartha Károlyné
A városi nyugdíjas klub vezetője és rendszeres külföldi 

kirándulásokat szervez. 2009-ben, ’véletlenül’ elkezdett 
egy bolhapiacot szervezni, ami 3 és fél éven keresztül 
üzemelt, ámbár sajnos helyhiány miatt abba kellett 

hagynia. Ezek után sok éven keresztül törekvése volt az, 
hogy Budaörsön megvalósulhasson egy piac, ami így 

a Budaörsi Gazdakör által meg is valósult. Céljai között 
szerepel, hogy az idősek több figyelmet kapjanak, illetve 

egy komolyabb rendezvényhelyszín létrehozása, ahol 
több célcsoport is megtalálhatná a számításait

Albeker László
Nyugdíjas, szabadidejét túrázással és olvasással tölti. 

Anno tagja volt az MDF-nek, amit a belviszályok miatt 
otthagyott, azóta nem is foglalkozott politikával. Most, 
a Budaörsi Gazdakör programját kifejezetten szimpati-
kusnak találta és közel is állnak hozzá ezek a célok, így 

örömmel fogadta el a képviselőjelölti lehetőséget. 

Jelen Károly
Nyugdíjas honvédtiszt, a közelmúltig biztonsági területen 
is dolgozott. Sokoldalú politikai tapasztalatokat szerzett, 

s ezzel a tudással a Budaörsi Gazdakör sorait szerette 
volna erősíteni, főképp a zöld politika okán. A Bobák 

Bálint Nyugdíjas Országjáró Egyesület vezetője több mint 
10 éve, így folyamatosan értesül a nyugdíjas lakosság 
problémáiról, nehézségeiről. Továbbá a nyugdíjasok 

számára minden évben buszos kirándulásokat is szervez, 
egy-egy szezonban a részvétel meghaladja az 500 főt. 

Utcai szociális munkásként volt lehetősége megismerked-
ni a város legszegényebb rétegével. Széleskörű rálátása 

miatt a Budaörsi Gazdakör képviselőjelöltjeként szeretné 
tovább segíteni a város fejlődését.

Bartos Dávid
Tősgyökeres budaörsi, fiatal korától kezdve pedig a 

természet és az állatok szerelmese. Gimnáziumi évei alatt 
katasztrófavédelmi képzéseken vett részt. Szíve szerelme 
a gasztronómia, aminek 2017-ig a székesfehérvári Vörös-
marty Színházban hódolhatott, mint éttermi üzletvezető. 

Az itteni tapasztalatai erősítették meg abban, hogy a 
minőségi élelmiszerek és a kistermelők munkája elenged-

hetetlen. Így került közelebb a Budaörsi Gazdakörhöz is, 
ahol úgy érzi elképzelései ennek javítására megvalósítha-

tóak, a természetvédelem terén úgyszintén. 

Premecz Enikő
A természet- és környezetvédelem elkötelezett híveként 

tevékenykedik Budaörs és szűkebb lakókörnyezetének 
szépüléséért és jobbátételéért. 2011 februárjától a helyi 

önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságának tagja, 2018 szeptemberétől pedig függet-

len képviselő. A választókerületben található lőtér és a 
tervezett Bauhaus ellen mindig kiállt a hatásterületeken 
élők érdekeit képviselve. Így a célja a Budaörsi Gazdakö-
rön belül is ugyan ez. Nem meglepő, hogy összefonódott 

az útja a civil szervezet útjával.
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Közgazdászként végeztem, a Közgazdaságtudományi 
Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) 

külkereskedelmi szakán, majd újságíró szakképesítést 
szereztem. Az egyetemet követően a Konjunktúra- és 

Piackutató Intézetben helyezkedtem el, majd a médiában 
dolgoztam sokáig, újságíróként, szerkesztőként, 

kommunikációs igazgatóként. Voltam a hannoveri 
világkiállítás magyar sajtófőnöke, a Magyar Atlanti Tanács 

főtitkára, és a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző 
Testületének munkájában is részt vettem. Jelenleg saját 

kommunikációs vállalkozásomban dolgozom.
2010 és 2014 között már voltam önkormányzati 

képviselő Budaörsön, a jelenlegi ciklusban külsős tagként 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság munkáját segítem, 

párhuzamosan a Pest Megyei Közgyűlés képviselője is 
vagyok. Budaörsön sokan ismerhetnek, hiszen alapítója 

és 9 éve vezetője vagyok a helyi Közéleti Klubnak.
Számomra Budaörs nem csupán egy lakóhely, hanem 

egy életérzés, ahol a hagyományok, a kultúra és a fejlett 
szolgáltatások harmonikus egységet alkotnak. 

Kiemelten fontos számomra a természet, ezért is 
célom, hogy az 1. számú választókerületben segítsem a 
természeti értékek megőrzését, beleértve a közlekedési 

terhelés csökkentését. 
Azért szeretnék dolgozni, hogy Budaörs továbbra is 

élhető, otthonos kisváros maradjon. Fontosnak tartom 
oktatási intézményeink színvonalának megőrzését és 

hogy Budaörs egyre színesebb kulturális kínálatot tudjon 
nyújtani az itt élőknek. 

Nagyon örülök, hogy az elmúlt 5 évben a város és 
ezen belül az 1. számú választókerület is folyamatosan 
fejlődött, így többek között megtörtént a Kálvária utca 

átépítése, a Kisfaludy utcában a vízvezeték- és csatorna-
rekonstrukció, új burkolatot kapott a Panoráma út,  
és az illyéses diákok ill. a sportolni vágyók birtokba 

vehették az Aramis Futsal Csarnokot.  
Mindebben fontos szerepe volt a Budaörs Fejlődéséért 

Egyesület valamennyi képviselőjének.
Szeretném, ha az 1. számú választókerület a következő öt 

évben is fejlődne, szépülne, épülne.  
Fontosnak tartom a Som utca és több más közterület 

felújítását, a Máriavölgy és a Víztorony utca közötti 
gyalogoshíd újranyitását, a közvilágítás megújítását a 

városszéli területeken. Szeretném felgyorsítani a víz- és 
csatornaépítéseket a hegyvidéken. Igyekszem figyelni a 
lakosság igényeire, ezért is tervezem, hogy forgalomcsil-
lapítást alakítsunk ki a Máriavölgy és a Szüret utcákban. 

Ha képviselőjükké választanak, mindenek előtt  
a Kisfaludy utca felújításának mielőbbi befejezését 

kívánom elérni.

1. választókerület 

 Laczik Zoltán

Tisztelt Választópolgár!
Káhn János

24 évnyi önkormányzati tapasztalat mellett 2010-14 kö-
zött városüzemeltetési tanácsnok is volt. Ezzel egyidőben 

ráadásul a BTG felügyelő bizottság elnökeként is tevé-
kenykedett. Ennyi tapasztalat mellett, illetve a Budaörsi 

Gazdakör vezetőjével már évek óta tartó jó viszony és 
közös célápolás meghozta eredményét: ő is beállt a képvi-
selőjelöltek sorába, hogy segíthesse a Budaörsi Gazdakör 

programjainak megvalósulását. 

Kovalik Sándor
24 éve budaörsi lakos, 2006 óta van a közéletben. Egy éve 

a Településfejlesztési Bizottság tagja. Szeretné tovább 
folytatni a munkáját a városban élő lakosok érdekeit kép-
viselve egy szép és élhető Budaörsért. Budaörsi Gazdakör 
programját megismerve, csatlakozott ő is képviselőjelöl-

tek soraiba, hogy az elképzeléseit és terveit a lakosság 
megelégedettségére véghezvigye.

Nagyné Németh Adrienn
Két gyermekes édesanya, a Nőgyár megvalósítója, ami-

nek kapcsán rengeteg édesanyának próbál plusz bevételt 
teremteni. Egyik gyermeke halmozottan sérült, így sajnos 

találkoznia kellett azokkal a nehézségekkel, amik ellen 
most küzd. A gyermekek mellett a szülőkre is figyel, 

társadalmi szinten a rengeteg megoldatlan problémára 
keresi a megoldásokat. Úgy érzi, nőként színt vihet a 

politikai életbe is, mint független civil szervezeti tag, s 
ezzel erőteljesebben küzdhet azért is, hogy megfelelő 

ellátásban részesüljenek a sérült gyermekek, így növelve 
szüleik munkaerőpiaci lehetőségeit is. 

Némeczki János
Nyugdíjas, a barkácsolást pedig felsőfokon űzi. Mindent, 
ami már-már használhatatlan vagy éppen kidobás lenne 
a sorsa azt megjavítja. Ezt kívánja a közéletbe is átültetni. 

1992 óta az MDF tagja, majd később elnöke, így került 
a közéletbe. A céljai egybevágnak a Budaörsi Gazdakör 

céljaival, így bátran állt a képviselőjelöltek sorába. Többek 
között szeretne létrehozni egy hulladékudvart, illetve 
bővítené a kerékpárút hálózatot is. A város zöldebbé 

tétele neki is szívügye.

Kisberk Balázs
A Budaörsi Gazdakör alapítója és elnöke. Itt nőtt fel, itt is 
kezdett el komolyabban tevékenykedni, édesapjával, aki-
vel társasházi képviseleteket látnak el. Így az emberekkel 
közelebbről is meg tudott ismerkedni, látva problémáikat 

és nehézségeiket tudott reagálni. Rengeteg sikeres 
társasházfejlesztési pályázatot tudhat maga mögött. 

Önerőből létrehozta a Budaörsi Gazdapiacot is, ami a mai 
napig sikeresen üzemel, s a Gazdakör alapjait is ezzel 

egyidőben tette le. Célja az, hogy a Budaörsi Gazdakör 
eddigi munkásságát folytathassa, sokkal erőteljesebben 

és sokkal több eredményt felmutatva. 
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Tisztelt Választópolgár!
Budaörsön nőttem fel, előbb a Kesjár Csaba Általános 
Iskolába, majd az Illyés Gyula Gimnáziumba jártam. 

Ezt követően a Budapesti Corvinus egyetemen 
folytattam a tanulmányaimat, ahol az ország 

legjobb környezetpolitikai és környezet-gazdaságtani 
szakembereitől tanulhattam. Ez nagy hatással volt rám, 

azóta is alapjaiban meghatározza gondolkodásomat. 
Fontos az életemben a mozgás, 18 évig versenyszerűen 

sportoltam, előbb a budaörsi futball-, majd atlétikai 
egyesületekben.

Alapítója és kidolgozója voltam az első magyar 
csomagolásmentes boltnak, illetve mentora több másik 
bolt létrehozásának. Nagy büszkeség számomra, hogy 

ezért 2015-ben Ozone Zöld-díjat kaptam Az év zöld 
magánszemélye kategóriában. 

Jelenleg marketingszakemberként dolgozom, ahol élve-
zem a kreatív, építő, újító és jövőbe mutató koncepciók 

kialakítását és megvalósítását.
Az elmúlt öt évben az Önkormányzati Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság külsős tagjaként már belekóstoltam 
az önkormányzati munkába, amelybe – ha bizalmat 

kapok Önöktől következő öt évre –, szeretnék alaposan 
elmélyedni, és a lehető leghatékonyabban dolgozni 

Budaörs fejlődéséért. Nagyon inspirál, hogy tehetek a 
városomért, hiszen rengeteget adott nekem ez a város, és 

szeretnék legalább ennyit visszaadni az itt élőknek.
A 2. választókerület központja a Kőhegy, városunk 

emblematikus helyszíne, amely az elmúlt választási 
ciklusban is sokat fejlődött. Játszótér épült, földbe 

kerültek a városképet csúfító légvezetékek, megoldódott 
a csapadékvizek elvezetése. Hatalmas beruházás volt a 

fővárossal közösen megvalósított csatornarekonstrukciós 
projekt (BKISZ), amely keretében választókerületünkben 
is több utca megújult. Ezt az irányt szeretném a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület képviselőivel, polgármesterével 

közösen továbbvinni.
A következő választási ciklusban fontos feladat a 

közvilágítás további fejlesztése, az úthálózat karbantar-
tása, fejlesztése, járdák és parkolók építése, felújítása, 
és hogy további lépéseket tegyünk a vízelvezetés teljes 
megoldása érdekében. Az Egészségügyi Központban is 
számos fejlesztés történt az elmúlt években, de a váró-
listák csökkentése továbbra is fontos prioritás. Emellett 
szeretném a bérlakásállományt növelni, elhagyott épü-
letek felújításával. Képviselőként budaörsi inkubátorház 
létrehozását és fenntarthatósági beruházásokat fogok 
szorgalmazni, így többek között elérni, hogy a városi 

buszokat elektromos buszokra cseréljük, hogy növekedjen 
az elektromos töltőállomások száma a városban, illetve 
hogy az eddigiek mellett további önkormányzati intéz-

ményeknél jöjjenek létre energiahatékonyságot szolgáló 
napelemes rendszerek.

2. választókerület 

M. Kalovits Márk

Büszke vagyok arra, hogy noha a költségvetésünkből 
milliárdokat vont el az állam, a városi szolgáltatások 

színvonalából mégsem engedtünk. A választókerületet 
érintően pedig arra, hogy az elmúlt öt évben kiemelkedő 
mennyiségű forrás érkezett ide, arányaiban sokkal több, 
mint eddig bármikor az elmúlt évtizedekben, így számos 

fejlesztés megvalósulhatott.  
A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában még 2014-

ben létrejött egy új épület, 2018-ban pedig az itt található 
régi is megújult, és napelemek kerültek a tetejére. Így egy 
XXI. századi elvárásoknak maximálisan megfelelő épület-
komplexummal gazdagodott a város és a választókerület.
Mivel a felszíni vízelvezetés ebben a városrészben kiemel-

kedő fontosságú, ezért a Tűzkőhegyi árok rendezése is 
nagy jelentőségű beruházás volt. Megújult a Semmelweis 

és Átlós utca közötti szakasz, ahol egy nagy áteresz is 
épült, illetve a Farkasréti út – Bányász utca közötti sza-

kasz. Így az árok a nagy esőzések idején lezúduló nagyobb 
vízmennyiséget is el tudja vezetni.

A Thököly utcában a BKISZ-projekt keretében előbb a 
csatornahálózatot rekonstruáltuk, majd saját forrásból az 
egész utcát megújítottuk, és a 20 KV-os légvezetékek is 
földkábelbe kerültek az Akácfa utcától a Farkasréti útig. 

Hasonlóan nagy jelentőségű volt az Alma utca felújítása is. 
A körzet fejlesztése során személyesen is igyekeztem ma-
ximálisan szem előtt tartani az ottlakók érdekeit, igényeit. 

Sokat beszélgettem az érintettekkel, ki mit szeretne a 
háza előtt, milyen megoldásokat alkalmazzunk, legyen-e 

parkoló stb. A választókerületen belül igyekeztem a 
fejlesztéseket úgy koordinálni, hogy a Farkasréti út feletti, 
ill. az az alatti mávagkerti részre egyenlő arányban jusson. 

Sok utca újult meg az elmúlt években, az olyan kicsiktől 
kezdve, mint pl. a Gyöngy utca az említett nagyokig. Az 
alsó részen a Harmat utca teljes felújítását és a Fém utca 

első ütemét fontos megemlíteni. 
BKISZ-projekt keretében a Farkasréti úton is megvalósult 

a csatornahálózat rekonstrukciója, ráadásul, mivel ez 
nagyon érzékeny terület, egy egészen speciális, béleléses 

megoldást alkalmaztak a felújítás során. 
A következő időszak feladata mindenek előtt a Fém utcai 
rekonstrukció második ütemének megvalósítása, a Tűz-
kőhegyi árok második ágának rendbehozatala, illetve az 
útfelújítások ill. a járdaprogram folytatása, és a 20KV-os 

vezetékek földbehelyezése, ahol ez még nem történt meg. 
A következő ciklusban célom a Pagony óvoda megújítása 

is, illetve a Frankhegy átgondolt fejlesztésének folytatása.
Mivel benne vagyok a közbeszerzési bizottságban, nagyon 

jó érzéssel tölt el, hogy a közbeszerzések maximális 
átláthatóság és tisztesség mellett valósultak meg, ami 

mutatja, hogy közpénzekkel becsületesen is lehet bánni, 
ahogy itt Budaörsön történik.

Ha a választók megtisztelnek bizalmukkal, továbbra is 
az itt élők igényeinek maximális figyelembevételével 

végzem a munkámat!

3. választókerület 

HauserPéter 

Már működnek a jelzőlámpák a Riedl patika előtti zebrá-
nál a nagy forgalmú Budapesti úton, ami az autósok és 

a gyalogosok számára is sokkal biztonságosabbá teszi itt 
a közlekedést. A telepítés költségeit Budaörs állta annak 

ellenére, hogy a főút nem városi kezelésben áll.
Jó hír az is, hogy a nyáron átadtuk az új kutyafuttatót az 

Aradi és a Budafoki utca végén, folyamatosan  egyeztetve 
a kutyatulajdonosokkal. 

Megépült a szervízút újabb üteme, így már akadálytala-
nul lehet eljutni Budaörs nyugati részéből a főút érintése 
nélkül a Shell-kútig. Ezáltal tehermentesülnek a belső kis 

utcák valamint a főút is.
A Temesvári utcában útépítés zajlik, miután befejeződtek 
a csatornaépítési munkálatok. Az itt lakók több mint húsz 

éve vártak arra, hogy lakóhelyük megszépüljön, most 
október körül ez is megvalósul.

A szomszédos Fodros utcában a szennyvízcsatorna-felújí-
tást követően lezárultak a csapadékcsatorna, valamint az 

útépítési munkálatok. Már csak apró 
 javítások vannak hátra. 

Az elmúlt öt évben megújult az Árnyas utca is, a Kikelet 
utcában pedig járda épült.

Mindezek is hozzájárultak ahhoz, hogy Budaörs még 
korszerűbb, komfortosan élhető település legyen, s jó 

érzéssel tölt el, hogy ebben a folyamatban aktívan részt 
vehettem az elmúlt öt évben.

Ha ismét  bizalmat kapok Önöktől, a következő öt évben 
azon leszek, hogy megvalósuljon a szervizút folytatása, 
az Egér útba történő bekötése, valamint a szervizút új 

szakaszán rendszámfelismerő térfigyelő kamerákat 
helyezzünk ki. Fontos feladat az Alsóhatár út – Budapesti 

úti körforgalom megépítése, a Hajnal utca felújítása, 
vízelvezetésének megoldása egészen az Őszibarack 

utcai átereszig. Elengedhetetlen a Budapesti út teljes 
aszfaltszőnyegezése az Alsóhatár és a Csillag utca 

közötti szakaszon valamint a kopott zebrák folyamatos 
újrafestése. Prioritásnak tartom a zöldfelületek növelését, 
faültetések kezdeményezését, a játszóterek fejlesztését, 
több szemetes kihelyezését. Új zebrákra is szükség van, 

így mindenek előtt a Kesjár utcai iskolánál a Föveny utca 
magasságában, illetve a forgalom csillapítása érdekében 

is lépéseket fogok tenni, ahol az szükséges. 
Képviselői munkám során folyamatosan nagy hangsúlyt 

fektettem arra, hogy kapcsolatot tartsak a budaörsi 
lakosokkal, felmérjem igényeiket, meghallgassam és 

megoldjam a problémáikat, valamint tájékoztassam őket 
a fejlesztésekről, újdonságokról a helyi médiumokon 
keresztül, amit a következő választási ciklusban is így 

szeretnék folytatni.
Képviselőként első feladatomként felmérést készíttetek 

a választókerületben szükséges forgalomcsillapítási 
igényekről és lehetőségekről, és azon leszek, hogy ezek a 

következő időszakban sorra meg is valósuljanak.

4. választókerület 

 Dr. Tóth Ferenc



 Budaörs választ

AZ EGYÉNI VÁLASZTÁSI KÖRZETEKBEN INDULÓK BEMUTATKOZÁSA

Tisztelt Választópolgár!
Az 5. számú választókerület Budaörs központja, így a 

városfejlesztési feladatok jelentős része is itt összponto-
sul: az elmúlt 5 évben a városi költségvetésből több, mint 

900 millió forint fejlesztési támogatást kapott. 
Ezek közül a legjelentősebbek:

• Út- és csatornaépítés 
(Törökbálinti utca, Stefánia utca, Hársfa utca)

• Tűzoltó laktanya bővítése
• Nyugdíjas klub megépítése

• Régi posta épület átalakítása, homlokzatfelújítása
• Uszoda-sportcsarnok világításkorszerűsítés, beléptető 

rendszer, öltözőszekrény-csere, szaunaház-építés
• Jókai Művelődési központ/Latinovits Színház akadály-

mentesítés, vizes blokk felújítása, parkoló építés
• Városi Ifjúsági Klub klimatizálása, nyílászárócsere, 

villámvédelem
• Könyvtárfelújítás

• Gyalogátkelőhelyek létesítése, járdaépítések
• Zichy-major felújítása

Emellett megújult számos járda, parkolók jöttek 
létre, szépen karban vannak tartva a zöldterületek a 

választókerületben: egy valódi európai kisváros képét 
mutatja Budaörs belvárosa. Örömmel és büszkeséggel 
tölt el, hogy a terület önkormányzati képviselője, és az 
itteni fejlesztések aktív elmozdítója lehettem az elmúlt 

öt évben.
A következő választási ciklusban, ha ismét bizalmat 

kapok Önöktől, fontosnak tartom a közterületek – utak, 
járdák – további rekonstrukcióját, a régi postaépület és a 
Zichy-major megkezdett felújítási munkáinak folytatását. 

Célom, hogy a városi uszoda kültéri medencéje télen 
is használható legyen, ezért gondoskodni fogunk a 

mobil befedéséről, amennyiben a város költségvetése 
lehetővé teszi. Az 1. számú Iskola udvarának bővítését 

és sportudvar kialakítását is tervezem, valamint a tűzoltó-
laktanya előtti vízelvezető árok lefedését és a tetején 

parkolóhelyek kialakítását. Terveim között szerepel 
továbbá a Stefánia utcai játszótér rekonstrukciója, vala-
mint az Ifjúsági klub felújításának folytatása is. Emellett 
szorgalmazni fogom a rászoruló családok fűtéstámoga-

tását, ezzel is csökkentve a körzet légszennyezettségét, a 
szociálisan rászoruló családok tájékoztatását a támogatási 

lehetőségekről, illetve a hagyományos technológiával 
épült házak energiatakarékos átalakításához pályázati 

segítség nyújtását.
Első intézkedéseim között azt tervezem, hogy felmérés 

alapján áttekintem, mely utak és járdák igényelnek 
leginkább felújítást a választókerületben, és azon leszek, 

hogy ezek rendbehozatala mielőbb meg is történjen.

5. választókerület 

 Molnár Gábor

A jelenlegi, az októberig tartó választási ciklus első beru-
házásaként a Kincskereső Óvoda egy új és egy felújított 

épületét adtuk át, amelynek több mint 400 millió forintos 
költségét az önkormányzat saját forrásból állta. Közel 
ekkora beruházás volt az Árpád utcai iskola felépítése 
is, amely mintegy ötszáz négyzetméteren XXI. századi 

körülményeket biztosít az értelmileg enyhe fokban sérült 
és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak.

Nagyon fontos, hogy nyáron megkezdődött a Budaörsi 
Egészségügyi Központ Kossuth Lajos utca épületének 

teljes körű felújítása, amely jelenleg is zajlik. Ezt a szol-
gáltató önerőből finanszírozza, így az önkormányzatnak 
nem kell erre költenie. Az elmúlt években folyamatosan 

fejlődött az egészségügyi ellátás az egészségközpontban: 
új gasztroenteorológiai rendelő nyílt, a szakrendelők új 

épületrészt vettek birtokba a Farkasréti úton, modern esz-
közt szereztek be a szemészeti vizsgálatokhoz, beindult a 
legkorszerűbb, artroszkópos vállsebészeti eljárás, az egész 
közép-kelet-európai régióban elsőként itt vált elérhetővé 
a jóindulatú emlődaganatok műtét nélküli eltávolítása, 

most szeptembertől pedig beindult a gyermekorvosi 
ügyelet is. Az itt folyó szakmai munka elismerése, hogy 

szakrendelőnk gyermekortopédiai központtá vált. Mindez 
orvosként és az önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
bizottságának elnökeként is örömmel vegyes büszkeség-

gel tölt el.
Komoly út- és csatornaépítések is történtek a választó-
kerületben, így mindenek előtt a József Attila utca és a 

Széles utca újult meg, zárt szelvénybe helyeztük a Csata 
utcai csapadékvíz csatornát, több helyen földbe kerültek a 

20 KV-OS légvezetékek és a járdaprogram is folytató-
dott. A buszmegállóknál pedig várókat helyeztünk el, a 

Garibaldi és a Baross utcánál.
Szeretem ezt a városrészt, az itt élő embereket, akik 
közül sokakat orvosként is gyógyítok. Amennyiben 
a következő évre ismét bizalmat szavaznak nekem, 

önkormányzati képviselőként további lépéseket teszek 
az egészségcentrumban tapasztalható előjegyzési idők 
lerövidítése, a háziorvosi rendelők további fejlesztése 

érdekében. Kezdeményezni fogom, hogy a Garibaldi utca 
– Rákóczi utca – Ady Endre utcai kereszteződésben

körforgalom épüljön. Fontosnak tartom a Petőfi Sándor 
utca ill. a Baross utca választókerületbe eső részének 

felújítását is, amelyre célom, hogy forrást találjak. Terve-
zem továbbá a volt tüzéptelephely rendezését is, a városi 

buszmegállóhállózat bővítését, felújítását.
Önkormányzati képviselőként mindenek előtt azon 

leszek, hogy az egészségközpont informatikai rendszere 
mielőbb megkezdhesse működését, lecsökkenjenek a 
felesleges vizsgálatok a háziorvosok és a szakrendelők 

összekötésével, így csökkenjen az előjegyzési idő.

6. választókerület 

Dr Ritter Gergely

A 7. számú választókerület, a lakótelep, sűrűn lakott vá-
rosrész, így nagyon sokan használják az utakat, járdákat, 

parkolókat, játszótereket. A körzet képviselőjeként az 
elmúlt választási ciklusban – akárcsak a korábbiakban is 
– azon dolgoztam, hogy ezek mindig rendben legyenek, 
mihamarabb megtörténjenek a szükséges karbantartási 
és felújítási munkák, amit sikerült is elérni. Felújítottuk a 
Patkó utcai épületek környékét, az Ifjúság utcában pedig 
a belső utat és az ottani 92 db parkolót. Idén egy 30 férő-
helyes új parkolót alakítottunk ki a Patkó utca végében. 
Megújítottuk a Szabadság úti OTP-házak szigetelését, 
javítottuk a zebrák megvilágítását, és új gyalogátkelőt 

alakítottunk ki a Patkó utcánál, felújítottuk a játszóteret 
az Iskola téren.

Az elmúlt ciklus eredménye, hogy sikerült két kutyafutta-
tót is nyitni a lakótelep két pontján, valamint elkészült az 
Ifjúság utcai park, ahol egy európai színvonalú közösségi 

szabadidős terület jött létre, sétányokkal, padokkal, 
párásító-vízjátékkal.

Intézményeink is korszerűbbé váltak, karbantartásukra 
minden évben sok millió forintot áldoztunk. 250 millió 

forintot fordítottunk a Csillagfürt óvoda teljes felújítására 
és bebútorozására, több óvodában és a Százszorszép 

bölcsődében pedig a játszóudvarok újultak meg.
Az emeletráépítést követően felújítottuk a Herman Iskola 
sportudvarát és a futópályát is, napelemek kerültek az is-
kola tetejére, valamint mindenki megelégedésére felnőtt 

fittneszparkot alakítottunk ki az iskola sportudvarán. 
2018-ban adtuk át a felújított Lévai utcai orvosi rendelőt 

és védőnői szolgálatot. Az intézményben megújultak 
és akadálymentessé váltak a belső terek, vidám, színes 

burkolatok kerültek a falakra és a padlózatra. 
Az idei évnek, de a választási ciklusnak is a legnagyobb 
beruházása a lakótelepen a buszvégállomás folyamat-
ban lévő átépítése. A beruházás novemberre készül el, 
a buszmegállók megújítása, biztonságosabbá tétele 

azonban már meg is történt, iskolakezdésre visszaállt a 
régi közlekedési rend a Szivárvány utcában.

Köszönöm, hogy megtiszteltek eddig bizalmukkal, és 
remélem, hogy a következő ciklusban is folytathatom a 

megkezdett munkát az Önök támogatásával. Ez esetben 
tervezem a lakótelepi fűtésrendszer teljes felújítását, a 

parkolóépítések és a járdaprogram folytatását, valamint 
az épületek körüli parkok, zöldfelületek felújítását. Célom 

a Lévay utcai Közösségi Ház megújítása, valamint az 
Ifjúság és a Patkó utcában található két nagy játszótéré. 
Újraválasztásom esetén utóbbiakkal szeretném kezdeni 

képviselői munkám. 

7. választókerület 

Stiff Nándor
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Tisztelt Választópolgár!
Az elmúlt öt év fontos fejlesztése volt a Bleyer Jakab 
Általános Iskolában a tornacsarnok felújítása, és egy 

külső, könnyűszerkezetes tornacsarnok építése. Emellett 
megtörtént az intézményben a nyílászárók cseréje, a 

tornacsarnok épületrész külső hőszigetelése és tetőszi-
getelése. Bővítettük az iskola udvarát és a játszóudvart, 
amelynek második üteme folyamatban van, rövidesen 

befejeződik. A Mákszem Óvoda udvarát is felújítottuk, itt 
az első ütem készült el.

A Szivárvány u. 3. alatt található korábbi postaépületbe 
költözött az Esély Szociális Társulás, Szociális és Gyermek-
jóléti Intézmény, amely egyrészt méltó elhelyezést kapott 
ezzel, hiszen előzőleg felújítottuk az épületet, másrészt a 
lakótelep közelébe kerülhetett a város egyik fontos köz-

szolgáltatása. Rengeteg út és járda újult meg az elmúlt öt 
évben is a lakótelepen és környékén, legutóbb a Puskás 

Tivadar utcában történt teljes burkolatcsere, de az U alakú 
rész belső udvarán is kicseréltük a teljes aszfaltburkolatot.
A parkolóhely a város fejlődésével párhuzamosan sosem 

elég, ezen a helyzeten enyhített a Patkó utca végében 
épült 30 férőhelyes parkoló. Javítottuk a gyalogátkelő-
helyek megvilágítását, és folyamatosan fejlesztettük, 

karbantartottuk a körzetben lévő parkokat, játszótereket. 
Mindennek köszönhető, hogy a budaörsi lakótelep az 

egyik legélhetőbb panelnegyed az országban.
Az egész várost érinti az autóbusz-végállomás jelenleg 
folyamatban lévő átépítése, amelynek eredményeként 
biztonságosabbá, komfortosabbá és modernebbé válik 

ez a fontos közlekedési csomópontunk. A fedett utasváró 
épülettel – benne vizesblokkal, üzletekkel – bővített 

buszvégállomás várhatóan novemberre készül el.
Közel negyven éve élek a lakótelepen, és nagyszerű érzés 

látni, és részt vállalni abban, ahogy évről évre fejlődik 
ez a negyed, szinte város a városban. Ha a következő öt 
évre is bizalmat szavaznak nekem, újabb fejlesztéseken 

fogok dolgozni mindannyiunk érdekében. Mindenek 
előtt a fűtésrendszer felújítását szeretném megvalósítani 
pályázati forrás igénybevételével. Emellett az U alakú rész 
fűtésrendszerének kiépítését is tervezem. Fontosnak tar-
tom, hogy újabb parkolók jöjjenek létre, és folytatódjon a 
lakótelepi utak, járdák felújítása, a játszóterek folyamatos 
karbantartása, megújítása. Tervezem, hogy a társasházak 
hátralévő felújítási munkáit pályázati úton támogassa az 
önkormányzat, a lakótelepi közösségi ház felépítését pe-
dig magántőke bevonásával igyekszem megvalósíttatani. 

Ahogy az elmúlt években, évtizedekben már megszok-
hatták a lakótelepiek, a jövőben is állandó kapcsolatot 

tartok a lakókkal és a közös képviselőkkel.
Elsőként a lakótelepi fűtési rendszer felújításával 

szeretnék foglalkozni, ha sikerül, akkor az önkormányzati 
mellett pályázati forrásból is.

8. választókerület 

Bíró Gyula

Az Illyésben érettségiztem, itt voltam diákelnök, amikor 
elkezdődött a közoktatás központosítása. Diáktársaimmal 

fórumokat és tüntetéseket szerveztünk iskoláink 
védelmében, így fokozatosan egyre inkább bevonódtam a 

budaörsi közéletbe.
Első diplomámat nemzetközi igazgatás szakon szereztem, 

ami után külföldi tapasztalatszerzés következett: 
ösztöndíjjal tanultam többek között Szlovéniában 
és Kínában, dolgoztam az Európai Parlamentben 

Jávor Benedek kollégájaként és hazai szakpolitikai 
alapítványoknál is.

A külföldön eltöltött évek után boldog vagyok, hogy újra 
itthon lehetek Budaörsön, ahol ismét bekapcsolódtam 

a helyi közösség életébe: az önkormányzat Ügyrendi 
Bizottságának külsős tagja vagyok, és a Momentum 
Mozgalom helyi szervezetében is tevékenykedem.

Visszatértem az egyetemi életbe is: a CEU Közpolitikai 
Iskolájának hallgatójaként kutatási területem az 

oktatáspolitika és az önkormányzatiság, valamint a 
fenntartható fejlődés.

Fontos számomra, hogy Budaörsön továbbra is örömöt 
és büszkeséget jelentsen pedagógusnak, illetve diáknak 
lenni; ennek érdekében szorgalmazom, hogy továbbra is 
támogassa a város, hogy iskoláink megőrizzék kiemelke-

dő színvonalukat.
Ha októberben bizalmat kapok Önöktől, képviselői 
munkám fókuszába környezetünk megóvását és a 

fenntartható fejlődést állítom, tovább javítva közterü-
leteink állapotát, növelve a parkok, játszóterek számát. 

Fontosnak tartom a környezettudatos fejlesztéseket, 
további napelemek elhelyezését a közintézményeken, s 

hogy a beruházások, fejlesztések során kiemelt szempont 
legyen a környezetbarát megoldások alkalmazása.
Koromból is adódóan szeretném megjeleníteni és 
érvényesíteni a fiatalabb generációk érdekeit is az 

önkormányzatban.
Képviselőként azon leszek, hogy a 9. számú 

választókerület tovább fejlődjön, miközben megtartja 
nyugodt és zöld karakterét.  Ennek érdekében célom az 
út- és járdafejlesztések folytatása, újabb parkolóhelyek, 
valamint, ahol szükséges, forgalomlassító szigetek kiala-

kítása és láthatóbbá tétele, jelzőlámpás kereszteződés 
kiépítése a Szabadság úton a Szüret utcánál, a Kiserdő és 
a környező zöldterületek, valamint a tanösvényrendszer 

fejlesztése. 
Jó látni, hogy választókerületemben az elmúlt években 

szinte minden utca megújult, legutóbb például az Árvács-
ka utca. Örülök annak, hogy sikerült megvalósítani a Csiki 
Pihenőkertnél a lámpás kereszteződést, illetve magában 

a pihenőkertben  is folyamatosak a fejlesztések.
Képviselővé választásom esetén az önkormányzati 

intézményrendszer energiafelhasználásának felmérését 
fogom elsőként kezdeményezni, hogy hatékonyabbá és 

környezetbarátabbá tudjuk tenni a működésüket.

9. választókerület 

FarkasBenedek

Az elmúlt választási ciklusban több fontos kérdést sikerült 
megoldani, amelyek korábban megnehezítették a 

kamaraerdeiek mindennapjait: elkészült a Kamaraerdei 
úton és a Toroczkó utcában a csapadékvíz-csatorna, és a 
Vasúti aluljáróban is megszűnt a vízelvezetési probléma, 

miután a vasúti töltésen átfúrt zárt vezetékbe került a 
szennyvíz. Utóbbi a fővárossal közösen megvalósított 

1,5 milliárd forintos csatornarekonstrukciós projektnek 
(BKISZ) köszönhetően vált lehetővé, amely összegre 

sikeresen pályázott önkormányunk. Ennek eredménye 
az is, hogy a budaörsiek szennyvize már nem terheli a 

Hosszúréti-patakot, még többé-kevésbé tisztított formá-
ban sem. Így a patak környéke valódi rekreációs övezetté 

válhat. Ez a folyamat az elmúlt években már meg is 
kezdődött: a legutóbbi ciklusban százmillió forintot 

költöttünk önkormányzati forrásból a patak melletti gya-
logos sétányok építésére, öntött gumi burkolatú futókör 
kialakítására, parkolóépítésre, valamint egy kutyafuttató 

megvalósítására a körforgalom másik oldalán. 
A végéhez közeledő, jelenlegi választási ciklusban meg-
újult több utca is Kamaraerdőn, így például a Vasút dűlő 
és a Méhecske utca új aszfaltburkolatot kapott, a Nádas 
utcában kiépítettük a vízellátást, a Kolozsvári utcában a 
hiányzó közvilágítást. A ciklus legnagyobb beruházása 

a Zombori utcai idősotthon jelenleg is folyamatban lévő 
fejlesztése, amely eredményeként egy új épületszárny 
jön létre az intézményben. A bővítés segíteni fogja a 
kamaraerdei idős emberek elhelyezését, illetve újabb 

munkalehetőségeket is biztosít majd a környékbelieknek.
Több mint 40 éve Kamaraerdőn élve szinte mindenkit 
ismerek, hiszen rengeteget egyeztetünk a szükséges 

fejlesztésekről, és arról, hogy a folyamatban lévők 
hogyan valósuljanak meg. De találkozhatnak velem a 

Kamaraerdei Részönkormányzat elnökeként, és számos 
kamaraerdei program szervezőjeként is, Kamaraerdő 

Napjától a sportnapon át a mikulás ünnepségekig.
Amennyiben újabb öt évre megtisztelnek bizalmukkal, 

továbbra is számíthatnak rá, hogy kiállok a kamaraerdei 
érdekekért. A következő években terveim között szerepel 

a Hosszúréti-patak melletti park befejezése, és itt egy 
felnőtt játszótér kialakítása. Fontos feladatnak tartom 
a felszíni vízelvezetés folytatását a Toroczkó utcától a 

fennsíkig, szelektív hulladékgyűjtő-udvar kialakítását az 
iparterület lakóövezettől távol eső részén, valamint – ha 

a város költségvetése vagy pályázati források lehetővé 
teszik – a 3. záporvíztározó elkészítését a Hacienda 

melletti zsombékos területen. Az útépítés a Toroczkó és a 
Vörösbegy utcákban leginkább sürgető, amelyekre szin-

tén célom forrást találni, valamint a lakossági igényeknek 
megfelelő befektetőket a termálvíz hasznosítására.

Képviselőként első feladatom a Kamaraerdei Részönkor-
mányzat megalakítása lesz, hogy azután együtt tudjunk 

dolgozni olyan fontos kérdéseken, mint az iparterület 
zajcsökkentése vagy a Kamaraerdei út forgalomcsök-

kentése.

10. választókerület 

Kisfalvy Péter
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2019 választási műsora

Már a Digin is látható a 156-os programhelyen a BVTV! Amennyiben set top boxszal  
(külső kis doboz) csatlakozik a tévére nincs teendője, automatikusan frissül a csatornakiosztás és 

megtalálja az adást. Ha a televízió tunerjét használja és nincs beállítva az automatikus frissítés, akkor 
el kell indítania egy újra hangolást. 

A BVTV-ben – a korábbi évtizedekhez hasonlóan – a mostani önkormányzati választáson is lesznek 
vitaműsorok a jelöltek között. A témákat nem a televízió találja ki, hanem maguk a jelöltek. Ugyan-

annyi időt kap minden jelölt, aminek a terhére bemutatkozhat, elmondhatja mit tenne, ha képviselő/
polgármester lenne, majd kérdéseket tehet fel. Erre minden jelölt tetszőleges sorrendben, akár több-

ször is válaszolhat, elmondhatja a véleményét, természetesen a saját időkerete terhére. A műsorok 
élő adások, de azokat folyamatosan ismétli is a televízió. 

Polgármester-jelöltek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 19.00 és 
2019. október 6. vasárnap 19.00 

1-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 9.00
2-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 11.00
3-as vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 13.00
4-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 15.00
5-ös vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. szeptember 29. vasárnap 17.00
6-os vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. október 6. vasárnap 9.00
7-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. október 6. vasárnap 11.00
8-as vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. október 6. vasárnap 13.00
9-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. október 6. vasárnap 15.00

10-es vk. jelöltjeinek vitaműsora 2019. október 6. vasárnap 17.00

Ezeket hétfőtől péntekig, naponta 2-szer ismételik, az esti műsor végén (nagyjából 19 órai kezdettel, 
az előző napi műsor ismétlésének kezdete előtt), az ismétlések előtt és másnap a délelőtti ismétlés 
végén (nagyjából 10 órai kezdettel), szombatonként 2 alkalommal, míg a választás előtti és a vá-
lasztás napján 1-szer.  Így mindkét vitaműsor (az élő adással együtt) 14-14 alkalommal látható és 

természetesen bármikor megnézhető lesz a bvtv.hu honlapon és a youtube csatornánkon, rögzített 
formában. 

Egy-egy körzet képviselő-jelöltjeinek műsorát pedig mindig az esti műsor  után, növekvő sorrendben 
(nagyjából 18.30-as kezdéssel) ismétlik, majd az aznapi műsor ismétlési rendje szerint + a választás 

előtti napon és a választás napján 1-1 alkalommal. Egy-egy képviselőjelölti vitaműsor így (élő adással 
együtt) összesen 15 alkalommal látható, de honlapunkra a bvtv.hu oldalra és a youtube csatornánk-

ra is feltesszük, ahol bármikor megnézhető. 

A választás előtti és a választás napján 9 órától folyamatosan (emelkedő számsorrendben) vetítik  
valamennyi körzet vitaműsorát és a polgármester-jelöltek vitaműsorait, 9 órától folyamatosan. 

A választás napján élő adásban számolnak be a voksolásról. A 20 órakor kezdődő és az összesítés 
befejezéséig tartó műsorban tájékoztatnak az akkor még nem hivatalosnak tekinthető, de valószínű-

síthető eredményekről,  
és igyekeznek a győzteseket (és a veszteseket is) megszólaltatni. Az élő adás helyszíne a városháza.  

Az eredményekről ezen kívül hosszabb összefoglaló is készül a Városi Magazinba.


