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KEDVES ÚJBUDAI VÁLASZTÓPOLGÁR!
Orosz Anna vagyok, 32 éves közgazdász, Lágymányos képviselője és 
Újbuda alpolgármestere. 2022. április 3-án az ország 106 körzetében 
106 közös ellenzéki képviselőjelölt indul el a választáson azért, hogy 
leváltsuk az Orbán-kormányt és egy új, tisztességes rendszer alapjait 
tegyük le közösen. Megtisztelő, hogy az előválasztás győzteseként 
én képviselhetem az újbudaiakat ebben a küzdelemben. Mindent el 
fogok követni a kormányváltásért és azért, hogy Újbudának méltó 
képviselője legyek az Országgyűlésben. 

Orbán Viktor tizenkét éve látszatintézkedésekkel próbálja elhitetni 
velünk, hogy ő a magyar emberek védelmezője, miközben saját 
hatalmának bebetonozásán kívül semmi nem érdekli. Nincs valódi 
válasza az emberek húsbavágó problémáira. Hátat fordított a 
gyerekeknek és a szülőknek azzal, hogy kivéreztette az oktatást. 
Cserbenhagyott mindenkit, akinek valaha volt betegsége azzal, 
hogy hagyta leszakadni az egészségügyet. Semmit nem tett azért, 
hogy a bérek ne nálunk legyenek az egyik legalacsonyabbak egész 
Európában. Lábbal tiporja a jövő generációit azzal, hogy Mészáros 
Lőrincek, Garancsi Istvánok minden talpalatnyi zöldet lebetonoznak 
a Lágymányosi-öbölben, a Hamzsabégi-sétányon, a Dunakanyarban, 
a Balatonon, az egész országban. Simicskó István 2010 óta a Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselője Újbudán. Ebben a minőségében 
alig ejtette ki kerületünk nevét a parlamentben, Újbudáért szinte 
semmilyen munkát nem végzett az Országgyűlésben. Nevével és 
arcával hitelesítette az Orbán-kormány rombolását, ahelyett, hogy 
értünk, újbudaiakért cselekedett volna. 

Azért dolgozom a politikában, mert mélyen hiszem, hogy sehol nincs az 
megírva, hogy Magyarországnak ilyen rabló és felelőtlen kormányának 
kell lennie.  Én azokra a kérdésekre keresem a válaszokat, amelyek 
mindennapjainkat határozzák meg. Hogyan lesz az iskola egy olyan 
hely, ahol gyerekeink nem csak írni, olvasni, számolni, de kérdezni, 
csapatban dolgozni, kitartani is megtanulnak? Hogyan lesz a kórház 
az a hely, ahova betegségeket megelőzni és gyógyulni járunk? Hogyan 
fognak a munkahelyek normális megélhetést és kiegyensúlyozott 
életet biztosítani nekünk, és hogyan fognak gyerekeink pár évtized 
múlva is elviselhető klímában élni?  

Alpolgármesterként jól ismerem az újbudaiak problémáit és 
bizonyítottam, hogy mindent meg is teszek ezek megoldásáért. Az 
Országgyűlésben is azért fogok dolgozni, hogy az emberek mindennapi 
nehézségeire találjak válaszokat. Olyan képviselője leszek Újbudának 
a Parlamentben, aki nem ismer lehetetlent, ha az itt élők érdekeiről van 
szó. Legyen szó a túlépítettségről, az egészségügy korszerűsítéséről, 
a megfelelő iskolákról vagy a közélet megtisztításáról, én elkötelezett 
vagyok, hogy minden egyes nap Újbudát szolgáljam. Ehhez kérem az 
Önök, újbudaiak bizalmát. 

Orosz Anna  
közgazdász, Újbuda alpolgármestere, Újbuda, Budapest 2-es 
számú egyéni választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje
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Nemrég egy negyedik generációs újbudai pedagógus azt mondta 
nekem, hogy már saját felnőtt gyerekét is pályaelhagyásra 
buzdítja, olyan rettenetesen alacsony a pedagógusok fizetése és 
megbecsültsége. 

Hogyan lehetséges az, hogy az Orbán-kormány 12 éve alatt a 
kiváltságos elit sokmilliárdos vagyonokat harácsolt össze, de az 
óvodáink és az iskoláink elhanyagoltabbak, mint valaha? Miért 
kell saját zsebből finanszíroznia az online oktatás költségeit 
pedagógusainknak, akik alig tudnak megélni megalázóan alacsony 
fizetésükből? Miért kell egy hétéves kisgyereket nyolcórás iskolai 
„műszakokkal”, és rengeteg házi feladattal terhelni nap mint nap, és 
miért a magyar gyerekek az egyik legterheltebbek egész Európában?

Azt szeretném, hogy olyan iskoláink legyenek,
• Ahol a gyerekeink nem csak írni, olvasni, számolni, hanem 

gondolkodni, kérdezni, kitartani, hibázni, együttműködni is 
megtanulnak, sőt boldogulni és boldogan élni is. 

• Ahol kiegyensúlyozott, megbecsült pedagógusok tanítják a 
gyerekeinket.

• Ahol csak az emlékeinkben él az, hogy nincs pénz kifesteni a 
falat vagy rendbe tenni a száz éve felújítatlan épületeket, mert 
a kormány számára prioritás oktatási intézményeink rendben 
tartása. 

Országgyűlési képviselőként azért fogok dolgozni,  
hogy Újbudán és országosan is:
• nettó 250 ezer forintra emeljük a pedagógusok kezdőbérét, 

50%-kal emeljük átlagosan a pedagógusok juttatásait, ezzel 
felszámoljuk a pedagógushiányt,

• garantáljuk bölcsődéink, óvodáink, iskoláink bővítését és felújítását 
az önkormányzatok pénzügyi helyzetének javításával,

• a KLIK felszámolásával visszaadjuk az iskolák pénzügyi és 
pedagógiai önállóságát,

• lexikális tudás helyett olyan 21. századi készségekre építünk, mint 
a digitalizáció vagy a környezetvédelem.

ISKOLA
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Egy kelenföldi választópolgár mesélte nekem a pultjainknál, hogy 
édesanyja életmentő műtétjére fél éve várnak a várólisták miatt. Ezt 
a mérhetetlen igazságtalanságot sajnos évente több ezer magyar 
család tapasztalja meg, akik ki vannak szolgáltatva a szétvert magyar 
egészségügy működésének.

Nem szabad elfogadnunk, hogy ilyen az állami egészségügy, 
amelynek fenntartásáért rengeteg adót fizetünk. Nem, egy felelősen 
kormányzott országban egyáltalán nem ilyen az egészségügy. Egy 
felelős kormány hathatósan tesz azért, hogy ne Magyarországon 
veszítsük el a legtöbb embert értelmetlenül Covid fertőzésben, 
vagy hogy ne a magyar emberek közül haljanak meg a legtöbben 
elkerülhető betegségekben. A magyar egészségügy a Fidesz felelőtlen 
kormányzása miatt tart még mindig itt.

Azt szeretném, hogy olyan kórházaink legyenek,
• Ahol a minőségi ellátásért nem kell többé a magánegészségügybe 

menni.

• Ahol nem kérdés, hogy a beteg, az idős ember, a várandós anyuka 
igényei vannak a középpontban. 

• Ahol aggódásunkat a bizalom és a nyugalom váltja fel, mert 
tudjuk, hogy a legjobb helyen lesz szerettünk.

Újbuda országgyűlési képviselőjeként  
azért fogok dolgozni, hogy:
• Mielőbb megépüljön az új Gyermekegészségügyi Központ,

• Fejleszteni tudjuk az ellátást a Szent Imre Kórházban, hogy 
csökkenteni lehessen a várólistákat,

• Átfogó, rendszeres és ingyenes szűrővizsgálatokkal a súlyos 
betegségek megelőzhetőek legyenek,

• Elég orvos és ápoló legyen az újbudaiak biztonságos ellátáshoz.

KÓRHÁZ
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Alpolgármesterként számolatlanul kapom azokat a leveleket, 
kéréseket, amelyeket olyan emberek intéznek hozzám, akiknek 
szociális vagy lakhatási támogatásra van szüksége. Minden létező 
uniós statisztika alátámasztja, hogy a régiós országok között a magyar 
emberek dolgoznak az egyik legtöbbet a legalacsonyabb bérekért. A 
Fidesz az elmúlt évtizedben semmit sem tett annak érdekében, hogy a 
megélhetési válság csökkenjen Magyarországon. Látszatintézkedések 
helyett olyan munkahelyekre van szükség, ahol nem kerül veszélybe 
az állásunk, ha egy hónapban másodjára lesz beteg a gyerekünk és 
ahol rugalmas munkarendben tudjuk a karriert a családi életünkhöz 
igazítani. Olyan vállalkozói környezetre van szükség, ahol valódi 
verseny van és nem kell attól tartani, hogy a legjobb pályázó helyett 
a fideszes haver nyer. Olyan bérekre van szükség, ami mellett bátran 
merünk tervezni, családot alapítani és értéket teremteni.

Olyan munkahelyeket szeretnék,
• Ahol az esték és a hétvégék nem a túlóráról vagy a másodállásról, 

hanem a szeretteinkről és a feltöltődésről szólnak. 

• Ahol a hónap végén nem az a kérdés, hogy melyik közüzemi 
számlát fizetjük be, hanem hogy mennyit tudunk félretenni.

• Ahol a bérek és az állam támogatása mindenkinek garantálják a 
méltó lakhatást. 

Országgyűlési képviselőként azért fogok dolgozni,  
hogy Újbudán és országosan is:
• Rugalmas munkaidő mellett tudjon mindenki családot alapítani,

• Csökkentsük a vállalkozói terheket és adókedvezménnyel segítsük 
a fiatal vállalkozókat,

• Ösztönözzük az 50+ és 60+ emberek megbecsültségét a 
munkaerőpiacon, valamint lehetővé tegyük a rugalmas nyugdíjba 
vonulást,

• Méltó bérekkel és a lakásállomány bővülésével biztosítsuk az 
elérhető lakhatást.

MUNKAHELY
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Akárhol lépünk ki Újbudán az utcára, azt látjuk, hogy lakópark- 
és irodaóriások nőnek ki a földből. Ezeket a kormányhivatalok 
hagyják jóvá, miután a Fidesz az Önkormányzatoktól a Kormányhoz 
telepítette át az építkezések engedélyezését. Zöldterületeink védelme 
megkerülhetetlen kérdéssé vált a 21. században. Hol vannak már a 
behavazott telek, a hőségriadó nélküli nyarak? A helyzet évről évre 
rosszabb lesz, és ilyen körülmények között egyre nagyobb szükségünk 
van a városokban a fás, árnyas területekre, a tisztább levegőre és arra, 
hogy a fejlesztések kérdésében ne vihessen mindent a pénz. A Fidesz 
látszólag nem érti az idők szavát. Még most is nyakra-főre betonoznak 
le zöldterületeket. Nekik a klímavédelem a Vadászkiállítás, a Balaton 
és a Fertő-tó nádasainak beépítése, az évi egyszeri Áder-beszéd.  
Köszönjük, lapoznánk.

Zöld Magyarországot szeretnék,
• Ahol alap, hogy megóvunk minden talpalatnyi zöldet, és hogy ahol 

csak lehet, fákat ültetünk. Méghozzá úgy, hogy azok évtizedek 
múlva is életben legyenek.  

• Ahol nem kérdés, hogy a védett nádas, egy lehetséges zöldterület 
vagy a luxusszálloda közül melyiket tekintjük igazi értéknek.

• Ahol biztosítjuk, hogy az energiatakarékos otthonok és 
ebből fakadóan az alacsonyabb energiaköltségek ne csak a 
tehetősebbek kiváltsága legyen, hanem állami támogatással 
tudjon energiahatékonnyá válni minden háztartás.

Újbuda országgyűlési képviselőjeként  
azért fogok dolgozni, hogy:
• A Budai Arborétum teljes védettséget kapjon, senki ne építhesse 

be a kerületünk legnagyobb és legértékesebb kertjét,

• Hangulatos sétányok kerüljenek kialakításra a Duna partján, 

• A Műegyetem rakpartján futó fonódó villamos mellett új fasort, 
több fát ültessünk,

• A Hamzsabégi sétány fái megmaradhassanak,

• Minél több újbudai zöldterület megmeneküljön a beépítésektől.

ZÖLD MAGYARORSZÁG
ZÖLD ÚJBUDA
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Orbán Viktor tizenéve látszatintézkedésekkel próbálja elhitetni  
velünk, hogy ő a magyar emberek védelmezője, miközben saját 
hatalmának bebetonozásán kívül semmi nem érdekli. Nincs valódi 
válasza az emberek húsbavágó problémáira, sőt, nem is érdeklődik 
az emberek valódi nehézségei iránt. A Fidesz uralja a média döntő 
többségét, hazugságokkal tölti meg az emberek fejét a nap 24 
órájában. A piacon a standjainknál minden egyes szombaton  
érzékeljük azt a brutális megosztottságot, amelyet a Fidesz 
hazugsággépezete kelt magyar és magyar ember között. Mindeközben 
a korrupció felfoghatatlan méreteket ölt, az EU Csalás Elleni 
Hivatala tucatszámra indítja a kormány ellen az eljárásokat, évente 
ezermilliárdok folynak el a haveroknak gyanús közbeszerzéseken 
keresztül. Ezek az összegek fájóan hiányoznak az iskolákból, 
kórházainkból, munkahelyeinkből, a jövőnkből. 

Országgyűlési képviselőként olyan  
közéletért fogok dolgozni,
• Ahol a lopás nem nyílt titok, hanem következményekkel járó 

bűncselekmény.

• Ahol a köztévéből, közrádióból, a megyei lapokból nem 
embertársainkat lejárató hazugságtömeg ömlik, hanem a valóság. 

• Ahol a vélemény szabad kimondása senkinek a munkájába nem 
kerülhet.

• Ahol a gyűlöletkeltő, kirekesztő beszéd eltűnik a mindennapjainkból, 
és minden magyar egyformán és egyenlően élhet szabad 
magyarként a saját hazájában.



OTTHONUNKÉRT, 

ÚJBUDÁÉRT, MAGYARORSZÁGÉRT!
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