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Változásokat ígér az
új kapitányságvezetô
A II. kerületi rendôrkapitányságot feb-
ruár 15-tôl Bucsek Gábor rendôr alez-
redes vezeti. A kapitány ígéri: új ala-
pokra helyezi a körzeti megbízotti
rendszert, és többet járôröznek majd
gyalogosan a rendôrök. Az új kapi-
tányságvezetô idén negyven éves,
húsz éve szolgál rendôrként, a krimi-
ket nemigen kedveli, mert, mint
mondja, a valóság egészen más. A hír-
adásokból is ismert gyilkossági, pénz-
hamisítási és kábítószerügyek után
most az szeretné, ha a II. kerületi kapi-
tányság élén is bizonyíthatna.

(Folytatás a 6. oldalon)

Negyedik alkalommal is ellenszavazat nélkül
fogadták el a költségvetést

A rendkívül nehéz gazdasági helyzetben is tartotta magát az önkormányzat vezetése ahhoz,
hogy nem adósítja el a kerületet. A képviselôk február 18-i ülésükön szavaztak az idei költség-
vetésrôl.
A testület frakciói egyetértettek abban, hogy mindenképpen meg kell ôrizni az ellátórend-

szer és az azt kiszolgáló intézményhálózat színvonalát. Ennek azonban az az ára, hogy idén lé-
nyegesen kevesebb jut fejlesztésekre. Míg tavaly a teljes büdzsé több mint negyedét költhet-
ték beruházásokra, addig az idén csupán a költségvetés 16 százaléka fordítható felújításokra,
bôvítésekre. A 2010-re tervezett költségvetés fôösszege közel 2 milliárd forinttal kevesebb,
mint a tavalyi volt: 17,8 milliárd forint.
A kerület helyzetét nehezíti, hogy míg 2009-ben a teljes költségvetés 43 százalékát tette ki

az intézményeinek fenntartása, addig idén a büdzsé ötven százalékát kell többek között bérek-
re, járulékokra, fûtésre, villanyszámlára kiªzetni.
Lapunk hagyományai szerint közreadjuk az önkormányzat vezetése és a képviselôcsopor-

tok állásfoglalását a költségvetésrôl. Dankó Virág alpolgármester a kerület irányításáért fele-
lôs Fidesz—KDNP-frakció nevében, míg az ellenzék részérôl Takács Beáta az MSZP és Póta
Gyula az SZDSZ részérôl fejti ki véleményét.

Részletek a 3–5. oldalon.

VOKS 2010. A köztársasági elnök az idei or-
szággyûlési választások elsô fordulóját április
11-ére, míg a másodikat április 25-ére tûzte
ki. Választási rovatunkban rendszeresen meg-
találják a helyi választási iroda és bizottság hí-
reit, tájékoztatóját. Ezen kívül a választáson
indulni kívánó pártok felhívásait és közlemé-
nyeit is közreadjuk. 8. OLDAL

BÚCSÚ ÁGAI KAROLÁTÓL. Február 22-én
hétfôn hajnalban, életének 83. évében el-
hunyt Ágai Karola operaénekes, kerületünk és
Esztergom városának díszpolgára, Kossuth-
és Liszt-díjas, Kiváló és Érdemes Mûvész, a Ma-
gyar Állami Operaház örökös tagja. Nem fe-
ledjük hangját, mûvészi alázatát és igaz em-
berségét. 10. OLDAL

NEW ORLEANS A KULTÚRKÚRIÁBA KÖL-
TÖZIK. Különleges koncertet hallhatnak már-
cius 20-án 19 órától azok a dzsesszrajongók,
akik ellátogatnak a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ba. A koncert elôtt Leroy Jones-szal, az elis-
mert amerikai trombitással, az autentikus
dzsessz egyik legjelentôsebb képviselôjével ké-
szítettünk interjút. 18. OLDAL
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1.

2.
ii. kerületi válAsztási irodA: 1024 Mechwart liget 1., telefon: 346-5427 
Vezetője: dr. Szalai Tibor
ii. oevk válAsztási bizottság
A 2. sz. OEVK bizottság tagjai: Földváryné dr. Orosz Julianna elnök, Raduj Klára elnökhe-
lyettes és dr. Mészáros Erzsébet. A bizottság pártok által delegált tagjai: dr. Pethő Anna-
mária (Fidesz–KDNP), Rideg Sándor (Jobbik), Marosi Ilona (MSZP), Hevesi Kristóf (LMP) 
és Káldi Miklós (MDF). A bizottság a szavazás napján reggel 6-tól ülésezik. Elérhetõségei: 
e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu, tel.: 06-30-560-3928, fax: 346-5409

válAsztókerület
jelöltjei: 

ertsey katalin (LMP) 

dr. molnár zsolt (MSZP) 

dr. nagy gábor tamás (Fidesz–KDNP) 

pörzse sándor (Jobbik)

i. kerületi válAsztási irodA: 1014 Kapisztrán tér 1.,telefon: 458-3015, fax: 458-
3001 Vezetője: dr. Deák Ferenc jegyző. A hivatal központi telefonszáma mûködik a 
választás napján: 458-3000.
i. oevk válAsztási bizottság
Az 1. sz. OEVK bizottság tagjai: Buday Miklós elnök, Eszter Elemér elnökhelyettes, ta-
gok: dr. Lábody Imre Béla. A pártok által delegált tagok: Kálló Gergely (Jobbik), dr. 
Loránd Gergely (MSZP), dr. Somfay Máté (Fidesz–KDNP) és Somfai Rita (LMP) (1014 
Kapisztrán tér 1. Tel.: 458-3015, fax: 458-3001) 

válAsztókerület
jelöltjei: 
balczó zoltán (Jobbik) 
dr. balsai istván (Fidesz–KDNP) 
donáth lászló (MSZP) 
dr. pusztai erzsébet (MDF)
szombati kristóf (LMP).

Választópolgár
Budai

Hirdetmény
A magyar köztársaság elnöke kitűzte az 

országgyűlési képviselők 2010. évi választását.

Az első forduló napja:
2010. április 11. vasárnap

A második forduló napja:
2010. április 25. vasárnap

A szavazás 6 órától 19 óráig tart
A választópolgárok személyesen, lakóhelyükön szavazhatnak.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással, külföldön a 
Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személyesen vagy meghatalmazott 
útján 2010. április 9-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
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április 11-én ismét az urnák elé járulhatnak hazánk szavazás-
ra jogosult állampolgárai. A ii. kerület – ahogyan 1990 óta 
mindig – két egyéni országgyűlési választókerületre tago-
lódik: budapest 1-es választókerülete lefedi a várnegyedet 
és a ii. kerület kisebb részét. A ii. kerület nagyobb területe 
budapest 2-es választókerületét alkotja. Az országgyűlési vá-
lasztások első fordulójában két szavazólapon nyilváníthatunk 
véleményt: az egyiken az egyéni képviselő-jelöltekre, a mási-
kon az úgynevezett területi párt, illetve pártszövetség listájá-
ra szavazhatunk. A most megjelenő budai választópolgárban 
az egyéni képviselő-jelöltek mutatkoznak be, választókerüle-
tenként névsorban követve egymást. budapesti területi listát 
öt pár, illetve pártszövetség állított. A listás szavazólapon a 
sorrend: mszp, jobbik, lmp, mdF, Fidesz—kdnp.

A szavazatszámláló bizottságnál igazolni kell a személyazonosságot 
és a lakcímet, amely az alábbi iratokkal tehető meg: 
- lakcímet tartalmazó személyi igazolvány, 
- lakcímkártya és az alábbi igazolványok egyike: személyi azono-
sító igazolvány 
vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány vagy ideiglenes 
személyi azonosító igazolvány

A választópolgároknak a kétszer, illetve a többször szavazás el-
kerülése érdekében a névjegyzéket alá kell írniuk, így igazolják 
a szavazólap átvételét.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazópolgár tar-
tózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud 
olvasni, illetőleg, akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok aka-
dályoz a szavazásban, más választópolgár — vagy ha nincs jelen, 
a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes — segítségét 
igénybe veheti. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazó-
lapon lehet, az azon szereplő jelölt neve melletti valamint lis-
ta feletti vagy alatti körbe tollal írt egymást metsző vonallal (+ 
vagy x). Kizárólag ezen jelölési mód eredményez érvényes sza-
vazatot. A szavazólap cseréjét csak az urnába dobás előtt és csak 
egyszer lehet kérni.

A településszintű lakhellyel rendelkezők 

(hajléktalanok) szavazása

Településszintű lakóhellyel rendelkezők szavazási lehetősége 
(akiknek a személyi igazolványában, vagy lakcímigazolványában 
lakcímként csak Budapest, II. kerület szerepel): 6.sz. szavazó-
kör Csik Ferenc általános iskola és gimnázium, medve u.5-7. 
szám alatti szavazóhelyiségben élhet választójogával.

Mozgóurna igénylése
A mozgásában gátolt választópolgár írásban kérheti, 2010. áp-
rilis 9-én 16 óráig, a helyi választási irodától, a szavazás napján 
a szavazatszámláló bizottságtól, hogy a szavazatszámláló bi-
zottság a szavazás napján mozgóurnával felkeresse választójo-
ga gyakorlása érdekében. 

Igazolás más településen való szavazáshoz

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de 
Magyarország területén tartózkodik, igazolást a választás első 
és második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatal-
mazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől, 
hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodához. Igazolást a választás első és második forduló-
jára is legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig lehet kiadni. A HVI 
vezetője 2010. április 8-án 16 óráig a kiadott igazolás bevonásá-
val egyidejűleg kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegy-
zékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt. Felhívjuk a 
választópolgárok a figyelmét, hogyha a két választási forduló 
között lakóhelyet változtatnak, csak a korábbi lakóhely szerin-
ti szavazókörben gyakorolhatják választójogukat az új lakóhely 
szerinti választási iroda által kiadott igazolás alapján.
Igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókör: 6.sz. szavazó-
kör, Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Medve u.5-7. 

Szavazatszámláló bizottság

A képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok 
független tagjait és szükséges számú póttagjait. A választott tagok 
megbízatása a következő országgyűlési választásokra létrehozott 
választási bizottságok alakuló üléséig tart. A bizottsági tagoknak a 
polgármester előtt kellett esküt tenniük, és oktatási segédanyaggal 
látták el őket. A szavazatszámláló bizottságokba a választókerület-
ben jelöltet, illetőleg listát állító szervezet tagokat delegálhat, akik 
megbízása az országgyűlési választások végleges eredményének 
közzétételével szűnik meg. 
A szavazatszámláló bizottságok feladata a választás pártatlansá-
gának, tisztaságának, törvényességének biztosítása, a választás 
törvényes rendjének helyreállítása, valamint az adott szavazókör 
választási eredményeinek megállapítása. A bizottság testületként 
működik, döntéseit szótöbbséggel hozza meg, minden tagot egy-
egy szavazat illet meg. Szavazni igennel és nemmel lehet, a kisebb-
ségi véleményt a szavazatszámláló bizottságoknak határozatban 
rögzítenie kell. A szavazatszámláló bizottság a határozatait alaksze-
rű határozta formájában hozza meg. A választott és delegált tagok 
jogai és kötelezettségei azonosak. A bizottság hatóságnak minősül, 
tagjai hivatalos személyek, feladataikat megbízólevél birtokában 
végzik.

A választási bizottság munkája

Az országgyűlés egyéni választókerületi választási bizottság hatás-
körébe az országgyűlési választások alkalmával az alábbi feladatok 
tartoznak: dönt a jelöltek, jelölőszervezetek nyilvántartásba véte-
léről, illetőleg elutasításáról. Jóváhagyja az egyéni választókerület 
szavazólapjainak adattartalmát. Dönt az egyéni választókerületi 
jelöltek, valamint a csak egy egyéni választókerületben jelöltet ál-
lítani kívánó jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg 
elutasításáról. Dönt az egyéni választókerületi választással kap-
csolatos kifogásról. Dönt a szavazatszámláló bizottság határozata 
elleni, kizárólag az egyéni választókerületi választást érintő, va-

2010. április 11.

Tudnivalók a szavazás rendjérôl
A helyi választási iroda tájékoztatója
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lamint az egyéni választókerületi és területi listás választást érintő 
fellebbezésekről. Feladatot lát el a külképviseleti szavazással kap-
csolatban. Megsemmisíti a szavazás eredményét, ha azt érdemben 
befolyásoló törvénysértést állapít meg. Megállapítja és közzéteszi az 
egyéni választókerületben a választás eredményét. Kiadja az ország-
gyűlési egyéni választókerületi képviselőnek a megbízólevelet. A 
tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel 
rendelkező szerv döntését.

Jogorvoslati lehetőségek

A választási jogszabályok megsértésére való hivatkozással bárki 
nyújthat be kifogást a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához. A kifo-
gásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés tényszerű megjelölését, 
a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lak-
címét vagy egyéb postai értesítési címét, valamint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az leg-
később a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől  számított 3 na-
pon belül megérkezzen a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához, amely 
a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt. Nagyon fontos ezeknek a 
tartalmi és időrendi előírásoknak a megtartása, mert ennek hiányá-
ban a 2. sz. OEVK Választási Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sítja a kifogást.
Amennyiben a kifogás benyújtója nem ért egyet a 2. sz. OEVK Válasz-
tási Bizottságának döntésével, fellebbezést nyújthat be a Fővárosi 
Választási Bizottsághoz oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen. 
A jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályok megtalálhatók a vá-
lasztási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben.

Külképviseleti szavazás

A külföldön tartózkodó választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövet-
ségein, főkonzulátusain szavazhatnak abban az esetben, ha a külképvisele-
ti névjegyzéken szerepelnek. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét 
(törlését) a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (a települési 
jegyzőtől) lehetett kérni. A választópolgárt a külképviseleti névjegyzék-
be való felvételével egyidejűleg törlik a lakóhelye szerinti névjegyzékből. 
A külképviseletek listáját az Országos Választási Iroda az Interneten – a 
www.valasztas.hu oldalon – teszi közzé.

Számítunk Önökre!
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata 
Néppárt II. kerületi jelöltjei, dr. nagy gábor tamás és dr. balsai 
istván ezúton is köszönik mindazok támogatását, akik ajánlószel-
vényük leadásával és segítő munkájukkal részt vettek a választási 
felkészülésben.
április 11-én is számítunk önökre, itt az idő a változásra!

Tisztelt Választópolgár!
Köszönjük, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták Balczó Zoltánt 
és Pörzse Sándort, a Jobbik jelöltjeit, valamint a Radikális Változás 
programját!
Találkozzon velünk személyesen!
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 16.00–18.00-ig a Hűvösvöl-
gyi végállmáson, minden kedden és csütörtökön: 15.00–18.30-ig, 
a Moszkva téri metrókijárattal szemben, valamint minden szomba-
ton: 9.00–12.30-ig a Fény utcai piac felső bejáratánál várjuk sze-
mélyes találkozóra Önt is!
Központi kampányzáró ünnepség
A Jobbik I. és II. kerületi szervezetei szeretettel meghívják Önt a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom központi kampányzáró ünnep-
ségére.
időpont: 2010. április 8. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: március 15. tér

Mitől lesz más?
2010. április 2-án 18 órától mitől lesz más? – politika ember-
közelben címmel fórumot tart az LMP 2. választókerületi jelöltje, 
Szombati Kristóf a Nyitott Műhelyben (1121 Ráth György utca 4.).
Jöjjön el, ha érdekli, mitől lehet tényleg más a politika, mit akar 
tenni ezért az LMP az Országgyűlésben. Mondja el véleményét! 
Beszélgetőpartnerek: Karácsony Gergely, az LMP kampányfőnöke 
és Bozóki András politológus, tanár. További információ kérhetô a: 
szombati.kristof.lmp@gmail.com e-mai-címen. Rendezvényeinkről 
és programunkról a www.lehetmas.hu/bp1212 oldalon talál infor-
mációt. Szombati Kristóf blogja: www.szombatikristof.blog.hu.

Választás előtt 
Beszélgetés Pusztai Erzsébettel politikáról, egészség-
ről, egészséges politikáról a Klebelsberg Kultúrkúria 
Barbacan termében április 7-én 18-órától.
Kávéházi beszélgetések

a Rózsakert bevásárlóközpont Bécsi kávézójában április 6-án 17-
órától és április 8-án 18 órától, valamint a Széphalom bevásárló-
központ kávézójában április 9-én 17-órától.

Tisztelt Kerületi Választópolgár!
Találkozzon képviselő-jelöltjeinkkel, dr. molnár zsolt-
tal (1. OEVK) és donáth lászlóval (2. OEVK)! Várjuk 
Önöket április 1-jén és 2-án a Fény utcai piac bejára-
tánál. Jöjjön el, mondja el véleményét! 
További programjainkról érdeklődhet az MSZP II. kerületi irodá-
jában (1027 Fazekas u. 19-23.) személyesen és telefonon a 212-
2978-as számon hétfőtől csütörtökig 10–18 óra, valamint pénte-
ken 10–16 óra között. 
előre is köszönjük megtisztelő bizalmát!

Az MSzP II. kerületI Szervezete

Az országos válAsztási irodA 
válAsztási inFormáCiós szolgálAtA

Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefon: (40)200-717, 441-1616

Fax: 1/441-1617
E-mail: visz@otm.gov.hu

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig;

pénteken 8:30-tól 13:30-ig.

Tilos a vadplakátozás! 
A helyi választási iroda vezetője, Szalai Tibor jegyző kéri a párto-
kat, hogy a választási kampánnyal összefüggő plakátjaikat, felhí-
vásaikat kizárólag az erre a célra szolgáló mobil hirdetőtáblákra 
helyezzék ki, amelyeket a Polgármesteri Hivatal munkatársai tele-
pítenek a közterületekre. A százötven, háromoldalú hirdetőtáblát 
március 22-én sorsolták ki azok között a pártok között, amelyek 
jelöltet állítottak kerületünkben. 

2010. április 11.
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Szavazókör 
száma  Szavazókör címe, megnevezése Telefonszám

1. Bakfark B. U. 1-3.Kollégium 201-5807

2. Varsányi I. U. 32. Bölcsőde 201-4083

3. Medve U.5/7.Csik F.Ált. Isk. és Gimn.  225-1720

4. Medve U. 5/7.Csik F. Ált. Isk.és Gimn.  225-1720

5. Kapás U. 55. Budai Táncklub 201-7992

6. Medve U. 5/7. Csik F. Ált. Isk. és Gimn.  225-1720

7. Bem J. Tér 2.Gondozási Központ 212-5019

8. Medve U. 5/7. Csik F. Ált. Isk. és Gimn.  225-1720

9. Medve U. 5/7. Csik F. Ált. Isk.és Gimn.   225-1720

10. Lajos U. 1/5. Than K.Gimnázium 335-2293

11. Lajos U. 1/5. Than K.Gimnázium 335-2293

12. Lajos U. 1/5.Than K.  Gimnázium 335-2293

13. Ürömi U. 64. Újlaki Ált. Isk. 335-0720 

14. Ürömi U. 64. Újlaki Ált. Isk. 335-0720

15. Ürömi U. 64. Újlaki Ált. Isk. 335-0720

16. Áldás U. 1. Ált. Iskola  212-4258

17. Törökvész Út 18 Óvoda  326-5356

18. Törökvész Út 18. Óvoda  326-5356

19. Törökvész Út 48. Móricz Zs.Gimn. 394-4965

20. Törökvész Út 48. Móricz Zs.Gimn. 394-4965

21. Törökvész Út 67. Ált. Iskola   325-6580

22. Pitypang U. 17. Ált. Iskola  325-8827

23. Pitypang U. 17. Ált. Iskola  325-8827

24. Pitypang U. 17. Óvoda   325-7830

25. Pitypang U. 17. Óvoda   325-7830

26. Fenyves U. 1. Ált. Iskola  394-3924

27. Törökvész Út 48. Móricz Zs. Gimn. 394-4965

28. Törökvész Út 67. Ált. Iskola   325-6580

29. Fenyves U. 1. Ált. Iskola  394-3924

30. Fenyves U. 1. Ált. Iskola  394-3924

31. Budenz J. U.20/22.Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177

32. Budenz J. U.20/22.Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177

33. Pasaréti Út 191. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. 275-1097, 394-3887

34. Budenz J. U.20/22.Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. 394-3177

35. Orsó U. 55. ÉNO 394-2215

36. Pasaréti Út 191. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.  394-3887

37. Pasaréti Út 191. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.  394-3887

38. Pasaréti Út 191. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.  394-3887

39. Hűvösvölgyi Út 133.Gesztenyéskert Óvoda  200-6614, 394-2979

40. Hűvösvölgyi Út 133.Gesztenyéskert Óvoda  200-6614, 394-2979

41. Hűvösvölgyi Út 133.Gesztenyéskert Óvoda  200-6614, 394-2979

42. Budakeszi Út 51.Magyar Filmlabor KFT 391-0500

43. Máriaremetei Út 71. Remetekertvárosi Ált. Isk.  275-8675,397-4402

44. Kossuth L. U. 17. Waldorf Ált. Isk.  397-4468

45. Máriaremetei Út 71. Remetekertvárosi Ált. Isk.  275-8675,397-4402

46. Kútföldi út 1.Közösségi Helyiség 30/560-3904

47. Kossuth L. U. 17. Waldorf Ált. Isk.  397-4468

48. Szabadság Út 23. Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. 397-4569

49. Kossuth L. U. 17. Waldorf Ált. Isk.  397-4468

50. Máriaremetei Út 185.Óvoda  376-5034

51. Máriaremetei Út 185. Óvoda  376-5034

52. Templom u.2/10. Klebelsberg K. Műv.Központ 392-0872

53. Szabadság Út 23. Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. 397-4569

54. Hímes u. 3. Cserkészház 0630/560-3933 

55. József A. u. 68. Vendéglő 274-6533

56. Templom u.2/10. Klebelsberg K. Műv.Központ 392-0872

57. Margit u. 2. Polgármesteri Hiv. helyisége 0670/333-8944 

58. Bolyai U. 15. Óvoda 326-2059

59. Áldás U. 1. Ált. Iskola  212-4258

60. Áldás U. 1. Ált. Iskola  212-4258

61. Felvinci út 6/8. Kollégium 212-5403

62. Ady E. U.3. Szent Angéla Ált. Isk.és Gimn. 212-4420

63. Ady E. U.3. Szent Angéla Ált. Isk.és Gimn. 212-4420

64. Keleti K. U.37. II.Rákóczi F.Gimn.  316-3663

65. Keleti K. U.37. II.Rákóczi F.Gimn.  316-3663

66. Keleti K. U. 37. II.Rákóczi F.Gimn.  316-3663

67. Marczibányi Tér 1. Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185

68. Marczibányi Tér 1. Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185

69. Marczibányi Tér 1. Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185

70. Marczibányi Tér 1. Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn. 212-5680, 212-4185

71. Érmelléki Út 12. Óvoda  212-5525

72. Lórántffy Zs. U. 3. Baár -Madas Ref. Gimn. 212-1494

73. Keleti K.U.37. II.Rákóczi F.Gimn. 316-3663

74. Fillér U. 70/76. Ált. Iskola  326-6616,326-6617

75. Fillér U. 70/76. Ált. Iskola  326-6616,326-6617

76. Pasaréti Út 11. Vasas Sc                         212-5246

77. Lórántffy Zs. U. 3. Baár -Madas Ref. Gimn. 212-1494

78. Pasaréti Út 41. Bölcsőde 355-7419

79. Virág árok 8. Óvoda  200-7187

80. Fenyves U. 1. Ált. Iskola  394-3924

Szavazókörök címe és telefonszáma

HAjléktAlAnok szAvAzási leHetŐsége (akiknek a személyi 
igazolványában vagy lakcímigazolványában lakcímként csak „Bu-
dapest II. Kerület” szerepel): 6. sz. szavazókörben (Csik Ferenc Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Medve u.5-7. ).
A szAvAzóHelYiségek – a szavazás ideje alatt április 11-én reg-
gel 6 órától este 7 óráig – a táblázatban megadott telefonszámon 
érhetők el. Az 1–56. számú szavazókörök a 2. , az 57–80. számúak 
az 1. választókerülethez tartoznak.

Budai Választópolgár
  2010. április 11.   A Budai Polgár választási különszáma
  Felelős kiadó:   Budai Polgár Nonprofit Kft., 1022 Budapest, Bimbó út 1–5.
  Ügyvezető igazgató:   Balaton Balázs
  Főszerkesztő:   Tóth Ildikó     
  Szerkesztő:   Szabó Gergely
  Szerkesztőség:   1022  Budapest,  Bimbó  út  1–5.,  tel./fax:  316-3410,  
    e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
  Tördelés:   Kacsoh Pongrác
  Nyomda:   Ringier Kiadó Kft., Nyomda, felelős vezető: Bertalan László
  Terjesztés:   Göncruszka Kft.

szAvAzókörök
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1.
választókerület

Az 1. választókerülethez tartozó II. kerü-
leti választópolgárok – közel húszezren 
– az első kerületiekkel, a Várnegyedben 
szavazásra jogosult lakókkal szavaznak 
együtt. Minden választópolgár postán ka-
pott úgynevezett értesítőszelvényt, ame-
lyen megtalálható választókerületének és 
szavazókörének pontos címe. Mindazok, 
akik nem találják ezt a szelvényt, és bi-
zonytalanok abban, hogy hová kell men-
niük szavazni, hívják a helyi választási 
iroda telefonját (általános tájékoztatás: 
346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-
5606, 3465-5610), illetve személyes tájé-
koztatásért forduljanak az Ügyfélszolgá-
lati Központhoz (1024 Margit körút 47-
49., telefon: 346-5616, 346-5620).
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BUDALIGET

MÁRIAREMETE
REMETEKERTVÁROS

HÁRSHEGY

ORSZÁGÚT

ÚJLAK

Ertsey Katalin
LEhET MáS A PoLiTiKA

Dr. Molnár Zsolt
MAgyAr SZociALiSTA PárT

Pörzse Sándor
JobbiK MAgyArorSZágérT MoZgALoM

Dr. Nagy gábor Tamás
FiDESZ–MAgyAr PoLgári SZÖVETSég
KErESZTéNyDEMoKrATA NéPPárT

1. válAsztókerület
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2.
választókerület

A 2. választókerülethez tartozik a II. 
kerület nagyobbik része, mintegy öt-
venezer választásra jogosult polgár-
ral (a térképen zölddel jelzett terület). 
Minden választópolgár postán kapott 
úgynevezett értesítőszelvényt, amelyen 
megtalálható választókerületének és 
szavazókörének pontos címe. Mindazok, 
akik nem találják ezt a szelvényt, és bi-
zonytalanok abban, hogy hová kell men-
niük szavazni, hívják a helyi választási 
iroda telefonját (általános tájékoztatás: 
346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-
5606, 3465-5610), illetve személyes tá-
jékoztatásért forduljanak az Ügyfélszol-
gálati Központhoz (1024 Margit körút  
47-49., telefon: 346-5616, 346-5620).

PESTHIDEGKÚT

ÓFALU

SZÉPHALOM
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ERZSÉBETLIGET

KÔVÁR SZÉPVÖLGY

HÛVÖSVÖLGY
CSATÁRKA

NYÉK

LIPÓTMEZÔ

KURUCLES

PASARÉT

TÖRÖKVÉSZ

PÁLVÖLGY

ZÖLDMÁL

SZEMLÔHEGY
FELHÉVÍZ

RÓZSADOMBVÉRHALOM

RÉZMÁL

SZÉPILONA

VÍZIVÁROS

BUDAKESZI-ERDÔ

ERZSÉBETTELEK

BUDALIGET

MÁRIAREMETE
REMETEKERTVÁROS

HÁRSHEGY

ORSZÁGÚT

ÚJLAK

balczó Zoltán
JobbiK MAgyArorSZágérT MoZgALoM

Dr. balsai istván
FiDESZ–MAgyAr PoLgári SZÖVETSég
KErESZTéNyDEMoKrATA NéPPárT

Donáth László
MAgyAr SZociALiSTA PárT

Dr. Pusztai Erzsébet
MAgyAr DEMoKrATA FóruM

Szombati Kristóf
LEhET MáS A PoLiTiKA

2. válAsztókerület
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balczó Zoltán
JobbiK MAgyArorSZágérT MoZgALoM

Dr. balsai istván
FiDESZ–MAgyAr PoLgári SZÖVETSég
KErESZTéNyDEMoKrATA NéPPárT

Donáth László
MAgyAr SZociALiSTA PárT

Dr. Pusztai Erzsébet
MAgyAr DEMoKrATA FóruM

Szombati Kristóf
LEhET MáS A PoLiTiKA

2. válAsztókerület
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„Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen”

(Széchenyi István)

Dr. Balsai István képviselőjelölt

Arra kérem ezért, hogy ne maradjon távol a szavazások napján, és feltét-
lenül gyakorolja legfontosabb alkotmányos jogát: éljen választójogával!
Mindenekelőtt vessen számot az eltelt 4 esztendővel, tegye mérlegre az 
elmúlt négy évben uralmon lévők tevékenységét. Emlékszik még, mi-
lyen hazug ígéretekkel szerezte meg a hatalmat az azóta már megbukott 
miniszterelnök, aki az adatok meghamisításával és eltitkolásával érte el 
mindezt? Emlékszik arra a beszédére Balatonőszödön, amelyben hazán-
kat k… országnak nevezve, mintegy 200 szocialista képviselőtársát tette 
hazugságai bűnrészesévé? Emlékszik, milyen elemi felháborodást váltott 
ki cinikus beszéde, amelynek következtében valóságos rendőri terror-
hullám söpört végig Budapesten 2006 őszén, amikor ártatlan embereket 
bántalmaztak, amikor hónapokig kordonokkal vették körül az Ország-
házát? A cselekmények miatt a valódi felelősségre vonás mindmáig 
elmaradt!

  Munkahelyteremtés helyett 400 000 fölé emelkedett a munkanélkü-
liek száma.   Az ország egyes régiói kilátástalan helyzetbe kerültek. 
Az elvonások miatt az önkormányzatok alapfeladatainak ellátása is ve-
szélybe került.   Szociális biztonság helyett kiszolgáltatott helyzetbe 
került honfitársaink nagy tömege.   Bezárták kerületünkben a Budai 
Gyermekkórházat és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet. 
  Az egészségügy konszolidálását ígérték, s ezzel szemben magánkéz-
be akarták juttatni az intézményeket.   Tandíjjal kívánták nehezíteni 
a szegény sorsú családok továbbtanuló gyermekeit, majd azt tanácsol-
ták nekik, hogy „el lehet menni külföldre”. Önök ezt megakadályozták 
a népszavazással!   Az eltelt 4 év során a nemzeti vagyonba tartozó 
vagyontárgyak botrányos kiárusításával megfosztották székházától a 
Magyar Postát, és a Magyar Államvasutakat, ugyanakkor milliárdokat 
pocsékoltak el a meghiúsult kormányzati negyedre.  Ingatlanpanamák 

tucatjaira derült fény a fővárosban, szocialista és liberális politikusok, 
városvezetők ülnek börtönben, miniszter és államtitkár felel a büntető 
igazságszolgáltatás előtt, ahogyan a Köztársasági Elnök Úr fogalmazott a 
minap: „az országot a korrupció fojtogatja”.
Az eredmény: Magyarország a térség sereghajtója lett, az államadós-
ságot csillagászati méretűre növelték, hazánk az IMF, a Világbank és 
az EU kölcsönök fogságában vergődve soha nem látott megszorítá-
sokra kényszerült.

Itt az idő a változtatásra!
Ha egyetért törekvéseinkkel, amelyek során olyan országot szeretnénk, 
amelyre büszkék lehetünk, és ahol jó magyarnak lenni, segítsen abban, 
hogy kivezessük az országot az elmúlt 8 év zsákutcájából.
Ehhez kérem negyedszerre is az Ön bizalmát! A Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Nemzeti Fórum, a Kis-
gazda Polgári Szövetség, a Fidelitas, a MAGOSZ valamint a Lungo 
Drom Egyesület közös képviselőjelöltje vagyok az Ön választókerület-
ében.
 Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén: 
 Választási Iroda, a Keleti Károly utca 13/b alatt (Fidesz-iroda).
Tel.: 212-5030.
 Látogassa meg weboldalam: www.balsaiistvan.fidesz.hu, vagy keres-
sen meg elektronikus úton az istvan.balsai@parlament.hu e-mail címen.

Minden kedves olvasónak áldott húsvéti ünnepeket kívánok! 

Budapest, 2010. április

                                                  Tisztelettel: 

Tisztelt Budai Polgár!
Néhány nap múlva, oly hosszú várakozás után, Ön sok millió honfitársával együtt eldönti, milyen irányban haladjon hazánk, kikre 
bízza a kormányzást és az Ön képviseletét a Magyar Országgyűlésben.

2. válAsztókerület

Dr. Balsai istván
országgyûlési képviselôjelölt
Budapest   2. választókerület
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