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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.

Dóra Csaba

önkormányzati képviselőjelölt
7. körzet

lebonyolításában. 2010 novemberétől a
III. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Celer Kft. (mai nevén Óbudai
Vagyonkezelő Zrt.) felügyelőbizottsági
tagja vagyok. Ezen keresztül, az elmúlt
négy évben lehetőségem volt felügyelni
Óbuda-Békásmegyer vagyongazdálkodását. Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, minden tudásommal a
körzetben élő polgárok érdekeit fogom
képviselni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületében.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.
1963-ban születtem Óbudán, azóta is
itt élek családommal és szüleimmel.
Villamosenergia-ipari technikumot
végeztem 1982-ben. 1992-ig a Ganz
Villamossági Művekben dolgoztam
mint műveztető, majd egyéni vállalkozó lettem. Több éve egy ABC-t
működtetek Óbudán. Hosszú évek óta
részese vagyok a III. kerület közéletének. Részt vettem számos rendezvény,
kampányesemény szervezésében és

Dóra csaba
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010 Játszóteret építettünk a Huszti
út 2-6. belső udvarán
2011 Kültéri fitnesz parkot hoztunk
létre a Boglya utcánál
2012 Felújítottuk a Meggyfa utcai
óvoda homlokzatát
2012 Új, zárt kutyafuttatót építettünk
a Zab utcánál
2013 Felújítottuk a Szérűskert utcai
bölcsőde udvarát
2013 Felújítottuk a Huszti úti kutyafuttatót
2013 Megnyitottuk a Kaszásdűlői Kulturális Központot a Pethe Ferenc téren
2014 Járdákat építünk, és új forgalmi
rendet vezetünk be a Kaszásdűlő lakótelepen

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 dóra csabát.

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
• Új parkolókat építünk a Huszti út és Kaszásdűlő utca közötti területen
• Körforgalom építését kezdeményezzük a Huszti út – Szőlőkert utca
kereszteződésében

