Önkormányzati választás
2014. október 12.
Budapest, III. kerület

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.

Csapó
Harold Gábor
önkormányzati képviselőjelölt
2. körzet

2010-ben önkormányzati képviselőnek
választottak, az Oktatási és Sport Bizottság munkájában veszek részt. Büszke
vagyok azokra a döntésekre, melyek
kerületünk fejlődését szolgálták, s előkészítéséhez közöm lehetett. Az elmúlt
négy évben számos lakossági észrevétel,
panasz érkezett hozzám. Ezeket legjobb
tudásom szerint igyekeztem orvosolni.
Kérem, szavazatával támogasson, hogy a
megkezdett munkát folytatni tudjam.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.
Az Egyesült Államokban születtem, 1977.
március 17-én. Gyermekkoromat Los Angelesben töltöttem, itt is érettségiztem.
A záróvizsgák után költöztünk Magyarországra. 1996-ban, operatőrként
helyezkedtem el a Magyar Televízióban.
Jelenleg is a médiában dolgozom kameramanként. 2012-től, a Miniszterelnökség
munkatársaként feladatom a miniszterelnök és a kormány tagjai részvételével
zajló kiemelt programok, rendezvények
digitális dokumentálása.

Csapó harold gábor
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010 Több állandó kiállítást hoztunk
létre az Óbudai Múzeumban
2011 Új csoportszobát alakítottunk ki a
Harrer Pál utcai óvodában
2011 Akadálymentesítettük a Harrer
Idősek Klubja épületét
2012 Városfal utcában új kutyafuttatót
létesítettünk
2012 Újraállítottuk a Szent Flórián
szoborcsoportot a Flórián téren
2012 Energetikailag korszerűsítettük és
akadálymentesítettük a Laktanya utcai
Tüdőgondozó és Ügyfélszolgálat épületét
2013 Védőnői rendelőt alakítottunk ki a
Vöröskereszt utcában.
2013 Szindbád szobrot állítottunk a Fő téren
2013 Felújítottuk a Laktanya utcai
kutyafuttatót
2014 Funkcióbővítő felújítást hajtunk
végre a Laktanya utcai sportparkban
2014 Kijavítottuk a Gázgyár utcai lakótelep burkolati hibáit
2014 Két új csomópont létesül a Jégtörő
utcában

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 csapó harold gábort.

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
• Támogatjuk a Gázgyári lakótelep kulturális szolgáltatásainak fejlesztését

