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Közel az emberekhez

Tisztelt Választópolgár!
Az önkormányzati választások kampányában jelöltjeinknek támogató aláírásokat
gyűjtenek aktivistáink, ezért Önt is személyesen felkeressük. Amennyiben Ön
a polgári összefogás jelöltjeit kívánja támogatni, az ajánlóíveket irodáinkban is
aláírhatja az alábbi helyeken:

Békásmegyeri Fidesz Iroda
Himző utca 1., tel.: 453-2900
H-P 10.00-18.00

Kaszásdűlői Fidesz Iroda
Kaszásdűlő utca 7. tel: 367-8791
H-P 10.00 – 18.00

Kérjük, támogassák Budapest főpolgármesterének Tarlós Istvánt,
Óbuda-Békásmegyer polgármesterének Bús Balázst.

Baumann Irén
önkormányzati képviselőjelölt
10. körzet

1948-ban születtem Budapesten. 15 éve
élek a III. kerületben. Férjnél vagyok,
fiam három, lányom két unokával ajándékozott meg.
A Patrona Hungariae Római Katolikus
Leánygimnázium elvégzését követően
műszaki rajzoló, majd felsőfokú szerkesztői iskolákat végeztem, így pályám
elején rajzolóként és tervezőként
dolgoztam. Később könyvelői, vállalati
tervezői, illetve statisztikusi szakképesítést is szereztem.

1975 óta a turizmus területén dolgozom. 1990-ben önálló irodát nyitottam,
melynek fő profilja kongresszus- és
konferenciaszervezés, turisták beutaztatása Magyarországra. Ezt az irodát a
mai napig tulajdonosként és ügyvezetőként működtetem. Alelnöke vagyok
a Magyar Beutaztatók Szövetségének
és titkára a Magyar Egészségturizmus
Marketing Egyesületének.
2010. évben az önkormányzati képviselő választás során bizalmat kaptam,
hogy képviseljem Óbuda-Békásmegyer
10. választókörzetében élőket.
A Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottságban, valamint a Kulturális
és Civil Bizottságban tevékenykedem,
és ellátom a Turisztikai Tanácsnok
feladatkörét is.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Baumann Irén
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2011
Kültéri fitnesz parkot építettünk az Arató Emil téren
2012
kutat

Átépítettük a Római téri szökő-

2012
Könyvmegállót hoztunk létre a
Római téren
2012
Felújítottuk az Arató Emil téri
bölcsőde épületét
2013
Felújítottuk az Arató Emil téri
bölcsőde udvarát
2013
Gyerek könyvmegállót hoztunk
létre a Silvánus sétányon
2013
Járdákat és parkolókat építettünk
a Pók utcai lakótelepen
2014
Felújítjuk az Arató Emil téri
Gyermekvilág óvoda épületét

Tisztelt Választópolgár!
2006-ban az Önök bizalmából közösen elindultunk egy olyan úton, melynek
eredményeképpen mára Óbuda-Békásmegyer Budapest egyik legélhetőbb pontjává vált. A városrész számos közterületének és intézményének
megújítása mellett arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindeközben a kerületi
civilszervezetekkel együtt sikerre vittük a közösségépítő elképzeléseinket
is. Új közösségi házat adtunk át Kaszásdűlőn, új múzeumot alapítottunk,
több új nyugdíjasklubot nyitottunk, játszótereket, kültéri fitneszparkokat
építettünk, csatlakoztunk a közösségi kert programhoz, könyvmegállókat
létesítettünk. Őszintén remélem, hogy a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeivel
lehetőséget kapunk arra, hogy közösen folytathassuk a már megkezdett és
eredményeket felmutató munkát. Kérem, hogy az október 12-i önkormányzati választáson szavazatával támogassa Ön is Baumann Irént.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
• A közbiztonság növelése érdekében bővítjük a térfigyelő kamerarendszert.
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• A Pók utcai lakótelepen új kulturális központot hozunk létre
• Az Aquincum Általános Iskola jobb megközelítése érdekében felülvizsgáljuk a forgalmi rendet
• A Pók utcai lakótelepen bővítjük a közvilágítási hálózatot

