
„Málenkij robotra” hurcolt 
emberek, törvénytelenül és 
igazságtalanul internálótá-
borba küldött, megkínzott, 
börtönbe vetett, kivégzett 
hegyvidéki honfitársaink mel-
lett nagyon sok kerületi lakos 
szenvedett el ennél ugyan 
valamivel kisebb, mégis egész 
életét derékba törő igazságta-
lanságot, amikor a kommunista 
diktatúra legszörnyűbb 
éveiben megfosztották 
otthonától, vállalkozá-
sától, eltiltották foglal-
kozása gyakorlásától, ellehetetlenítették 
megélhetését.

Erkölcsi kötelességünk minden áldo-
zat előtt méltó megemlékezéssel tiszte-
legni. Kérünk minden hegyvidéki polgárt, 
támogassa kezdeményezésünket, írja 
meg nekünk saját emlékeit ezekről az 

évekről, s tegyen javaslatokat, 
hogyan tudnánk a legmél-
tóbb módon megemlékezni 
törvénytelenséget és igaz-
ságtalanságot elszenvedett 
egykori szomszédainkról!

Hajnal Miklós
országgyűlési képviselő-

jelölt

Vadász Gábor
önkormányzati 

képviselő

és a Momentum Mozgalom XII. kerüle-
ti helyi szervezete

Elérhetőségek: 
hajnal.miklos@momentum.hu

bp12@momentum.hu
vadasz.gabor@momentum.hu
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amiket a mostani kormány megvont. A XII. 
kerületben a kórházfelújítás többé nem 
üres kampányígéret lesz.

Végül muszáj kicsit beszélnünk arról 
is, hogy ebbe a választókerületbe befész-
kelte magát a NER. A különbség köztünk 
és a fideszes betonbárók között az, hogy 
mi arra, hogy ez Budapest legzöldebb 
kerülete, értékként tekintünk, ők meg 
üzleti lehetőségként. Ezért kell a gátlás-
talan ingatlanberuházásoknak megálljt 
parancsolni.

Összefoglalva: kelet helyett nyugat, 
stadionok helyett kórházak, beton he-
lyett zöld. Ezért fogok dolgozni. Erről kell 
dönteni mindenkinek. Hogy tovább élünk 

a Fidesz sötétségében - vagy legyen in-
kább Hajnal.

Április 3-án itt történelmet írhatunk. 
Pár napra, néhány lépésre és két tollvo-
násra vagyunk egy új, boldogabb, béké-
sebb és emelkedő Magyarországtól. A 
legkisebb, amit hazánkért mindannyian 
megtehetünk az, hogy elmegyünk sza-
vazni.

De ennél most többet kérek. Csat-
lakozzatok a kampánycsapatunkhoz! 
Írjatok rá a barátaitokra messengeren! 
Vegyétek rá a családot, hogy mindenki 
elmenjen szavazni! Mindenki hozzon ma-
gával nem egy, nem kettő, hanem három 
embert!

Írjunk történelmet együtt!
Váltsunk kormányt Budán is!

A Momentumon belül pedig az összefo-
gás egyik legfőbb motorja, a párt egyik 
legtöbbet dolgozó vezetője Hajnal Mik-
lós.

A kormányváltás jelöltje itt a választó-
kerületben Hajnal Miklós. Aki véget akar 

vetni a gyűlöletnek, a korrupciónak, a 
hatalmaskodásnak, annak rá kell adnia a 
szavazatát. Nincs másik opció.

Váltsunk kormányt Budán, váltsunk 
kormányt Budapesten és az egész or-
szágban!

Váltsunk kormányt Budán!
Karácsony Gergely beszéde az Átriumban, március 20. (részlet)

BUDAPEST

XII. kerület

KÜLÖNSZÁM

(Folytatás a 3. oldalról)

Tudom, hogy amikor 2019-ben Budapesten főpolgármesternek választot-
tak, annak az összefogásnak egyik motorja a Momentum volt, amelyik új 
lendületet hozott a közös kampányunkba.
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Bulinegyed lesz a Normafa?

Azaz élne – ha hagynák. Új bulinegyeddé 
akarják változtatni a természet egyik 
utolsó városi bástyáját. A tervek szerint 
telente akár három hónapon át lehet 
majd síelni a hóágyúkkal kialakított sípá-
lyán. Ez nem más, mint erőszaktétel a ter-
mészeten! A hóágyúzott síterep engedé-
lye ellen indított per jelenleg is folyik, de 
ez nem akadályozza a munkálatok foly-
tatását („köszönet” az utóbbi évek jog-
szabály-módosításainak!). Sőt, százmillió 
forintnál is drágábban már egy alpesi te-
repre való hóegyengető gépet is vásárolt 
az önkormányzat! 

Lombkoronasétányt is építünk, fi-
zetős látványosságot a lebontott Sport 
Hotel helyére. Az eredeti tervek ugyan 

a környezetvédők elszánt küzdelmének 
köszönhetően jelentősen finomodtak, de 
ismét egy olyan beruházás készül, amely 
még több látogatót vonz az amúgy is fo-
lyamatosan a túlterhelés határán mozgó 
Normafára!

A Normafa „fejlesztését” ráadásul ki-
emelt beruházássá nyilvánították, kivet-
ték a rendes szabályok hatálya alól, szin-
te minden akadályt elhárítva a felelőtlen 
rombolás elől. 

Még néhány évtized, és lehet indítani 
a következő nagyberuházást, az „Egykor 
volt itt egy Normafa” emlékközpont épí-
tését. Természetesen rengeteg pénzért, 
és az utolsó megmaradt fákat is kivágva 
hozzá. Ha hagyjuk…

„Élettel töltjük meg a hegytetőt” – hirdeti a Síházat üzemeltető cég. Kér-
jük, ne! A Normafát nem kell mesterségesen megtölteni élettel, a Normafa 
most is él.

A fideszes delegált (dr. Jaczkovics 
László, az Önkormányzat jogi ügyeinek 
többségét intéző ügyvédi iroda vezetője; 
ők képviselik az önkormányzatot abban a 
perben is, amelyet környezetvédők indí-
tottak a Normafa hóágyúzása ellen) ed-

dig mindössze egy ülésen jelent meg, én 
minden ülésen ott voltam. 

Feladatunk, hogy a Választási Iro-
dával együttműködésben őrködjünk a 
jogszabályok betartásán, a választások 
tisztaságán. Ennek keretében jeleztem 

A választás tisztaságáról

A helyi Választási Bizottság jelenleg öt tagból áll: három, az önkormányzat 
által megválasztott tagja mellett egyelőre csak a Fidesz-KDNP és az Egy-
ségben Magyarországért ellenzéki összefogás delegált tagot a testületbe. 
Mindkettőjüket felkértük  egy rövid összefoglaló írására a bizottság munká-
járól, de lapzártáig csak egy választ kaptunk

például, hogy az egyik jelölt ajánlóívein 
egyértelműen hamis aláírásokat talál-
tam, eljártam azoknak a választópol-
gároknak az ügyében is, akiknek visz-
szaéltek az adataival. Érdekesség, hogy 
jelentős, százas nagyságrendű átfedést 
találtam Fürjes Balázs (Fidesz-KDNP) és 
Hajdu Mária (független) ajánlói között, s 
kisebb számban, de Jenei Dávid (MeMo) 

ajánlóíveiről is visszaköszöntek Fürjes 
Balázs ajánlói.

Kérek mindenkit, aki jogsértést ta-
pasztal akár a kampányban, akár a vá-
lasztás napján, haladéktalanul jelezze a 
bp03oevb@hegyvidek.hu címre, s engem 
is értesítsen a hegyvidek.hangja@gmail.
com címen! 

 dr. Balla Judit

2019-ben az önkormányzati választás 
előtt megszületett az ellenzéki összefo-
gás. És győztünk is. Tavaly az előválasz-
táson megmutattuk, hogy is néz ki a de-
mokratikus verseny, a tisztességes vita, 
és megmutattuk, milyen erős és elköte-
lezett az ellenzéki oldal.

Két hét múlva választhatunk itt, Buda-
pest legzöldebb kerületében is. Választ-
hatunk, hogy országgyűlési képviselőnk 
a stadionember, a túlárazott állami beru-
házások nagymestere, egy kétlábon járó 
fideszes kifizetőhely legyen, vagy olyan 
képviselőnk legyen a Parlamentben, aki-
nek éppen ebből lett elege, és aki a Mé-
száros, a Garancsi, meg a Tiborcz ajánla-
tait nem aláírja, hanem feljelenti.

Van okunk az optimizmusra, de nincs 
okunk az elbizakodottságra. Pár napja azt 
olvastam, 4%-al vezetünk Fürjes előtt. De 
azért ez még nem lefutott meccs. Kevés 
idő és még nagyon sok munka áll előt-

tünk.
Sosem volt ekkora esélyünk itt győz-

ni, mint most. És sosem volt ilyen fontos, 
hogy győzzünk, mint most.

Amikor azt mondjuk, végre forduljunk 
nyugatra, valójában azt mondjuk, hogy 
mentsük meg Magyarországot. Vállaljuk 
fel közösen azt, ami ennek az országnak 
egyébként is célja, és érdeke - külön-
ben mindenki csomagol majd egyesével, 
amíg el nem fogyunk.

Szinte minden kitelepülésünk so-
rán találkoztam olyan kisnyugdíjasokkal, 
akik hónapról hónapra kell hogy éljenek, 
és munkát kell vállalniuk 40 ledolgozott 
év után is. Ezért fontos az, hogy svájci 
indexálású nyugdíjak lesznek, hogy lesz 
önálló egészségügyi minisztérium, és 
hogy kiemeljek egy kerületi vállalást is, 
hogy visszaadjuk a II. kerületnek azokat 
az egészségügyi fejlesztési forrásokat, 

Írjunk történelmet együtt!
Hajnal Miklós beszéde az Átriumban, március 20. (részlet)

Én emlékszem, hogy kezdtem: 2017-ben egy maréknyi fiatallal együtt el-
kezdtük, és a budapestiekkel együtt sikerre vittük a NOlimpiát. 2018 aztán 
nehéz, de tanulságos év volt: ráébresztettek minket a választók, hogy csak 
együtt, csak közösen tudunk győzni.

(Folytatás a 4. oldalon)


