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Önálló, modern, európai Budapestet hozunk létre!
A mi Budapestünk erős, önálló, modern, európai világváros, Magyarország fővárosa, amire lakói joggal
büszkék. Otthona kétmillió embernek és otthonos, barátságos hely a vendégeink számára. Olyan város, ahol biztos a
megélhetés, a gyermekeinknek pedig van jövőjük. A mi városunk zöld és innovatív. Védi az értékeit és okosan
fejleszt. A mi Budapestünket a budapestiek alakítják: közösen döntenek a jövőjükről, bárkivel és bármivel szemben
megvédik értékeit, intézményeit, tereit.
A demokratikus és szabad Budapest tudja, hogy mire van szüksége: éppen ezért csakis a budapestiek
dönthetik el, hogy mi a jó nekik. Ehhez azonban a budapestieknek vissza kell szerezniük a jogot, hogy dönthessenek a
saját jövőjükről: milyen fejlesztésekre van szüksége a városnak, vagy épp mi legyen a Városligettel – ezekről a
kérdésekről csak a budapesti polgárok megkérdezésével szabad dönteni.
Budapest ma kevesebb, mint lehetne, mert a Fidesz-KDNP kormány elvette tőlünk a részvétel és a beleszólás
lehetőségét. Elvették iskoláinkat, kórházainkat: gyermekeink jövője, egészségünk, biztonságunk nem a mi kezünkben
van. De a mi Budapestünk tud és akar ezekről döntetni, ezért vesszük vissza a városunkat. Erős Budapest nélkül nincs
erős Magyarország, mert Budapest az ország motorja.
Budapest az itt élők miatt jó hely: színházainkban virágzik a kultúra, közparkjaink tele vannak fiatalokkal,
kisgyermekes családokkal, múzeumaink a legváltozatosabb kiállításokkal jelentkeznek hónapról hónapra. A
futballstadionok persze konganak az ürességtől, ahogy a szélsőjobboldalnak átadott színházat sem látogatják. Mindez
egyértelmű üzenet a kormánynak: Budapestet nem lehet hatalmi önkénnyel megváltoztatni!
Mert Budapest ma is – akárcsak a rendszerváltás óta eltelt huszonöt évben folyamatosan – egy valódi
baloldali, szabadelvű város. A budapestiek nyitottak, szolidárisak, hisznek a felelősségben, hisznek egymásban,
hisznek az önkormányzatiságban és elutasítják a kirekesztést, elutasítják azt, hogy mások mondják meg nekik, mi a
helyes és mi a helytelen.
A mi városunkban, aki segítségre szorul, az megkapja azt. A szociális háló azonban csak akkor lehet elég sűrű,
ha észrevesszük azt is, aki nem kér, de szüksége van a segítségre. Senki sem érezheti azt, hogy magára maradt, hogy
vele senki nem törődik. Nekünk mindenkire figyelnünk kell!
A mi Budapestünk olyan város, ahol az iskolák versenyképes, használható, XXI. századi tudást adnak. A
gyerekeink megérdemlik, hogy Londonba vagy Bécsbe ne mosogatni menjenek, hanem tanulni és világot látni!
Ugyanakkor szüleink, nagyszüleink is megérdemlik az odafigyelést, az egészségmegőrzést, a modern egészségügyi
ellátást, a korszerű intézményeket, a magasan képzett és megbecsült szakembereket.
Budapest sokszínű és izgalmas város: számunkra ez megőrzendő érték. A mi Budapestünkben szövetséges a
körúton belüli és kívüli, az agglomerációban élő, a kertvárosi és a lakótelepen élő, a tanuló és a nyugdíjas, a budai és a
pesti, a biciklis és az autós. A mi Budapestünk nem a különbséget keresi az emberek között, hanem azt, hogy miben
hasonlítanak, és mi szolgálja a közös érdekeinket. Ez a valódi szövetség köt össze minden budapestit!
A mi Budapestünk egy család; olyan közösség, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, fiatalok és
idősebbek egyaránt. Ez a biztonság a mindennapokban kezdődik. A tisztességes munkáért méltó, a megélhetéshez
elegendő fizetés jár – férfiaknak és nőknek egyaránt! A munka biztonsága számunkra azt jelenti, hogy nem kell
mindennap azért aggódni, meglesz-e még holnap az állásunk. Nekünk Budapest az a város, ahol a jövő tervezhető és
kiszámítható.
Budapest versenyben van, és e versenyből nem szabad kimaradni. Itt az ideje, hogy ismét az élmezőnybe
tartozzunk! Ne Keletre nézzünk, hagyjuk végre magunk mögött Belgrádot, Minszket és Szófiát! Vegyünk példát
Londonról és Berlinről! Versenyezzünk ismét Béccsel, Prágával és Barcelonával! Vegyük vissza Budapestet, és
vigyük vissza Európába! Oda, ahová tartozik.

