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.

Dr. Demeter
Gellért
önkormányzati képviselőjelölt
1. körzet

Erdélyben születtem egy négygyerekes
család legfiatalabb gyermekeként. Tizennégy éves koromig Szászrégenben éltem,
ahol édesapám mai napig református lelkipásztor, édesanyám pedig közgazdász.
A Pápai Református Kollégiumban töltöttem gimnazista éveimet. A PPKE, Jog- és
Államtudományi Karon szereztem jogi
diplomát, jelenleg egyéni ügyvédként
tevékenykedem, elsősorban magánjoggal
foglalkozom.
Feleségemet, aki szintén szakmabeli,
az egyetem első évében ismertem meg,

2010 óta pedig boldog házasságban
élünk. Ágoston fiúnk hároméves, Regő
fiúnk pedig kettőéves. A mindennapi
kihívások teljesítéséhez családom ad erőt.
Életem során igyekeztem a szűkebb
és tágabb közösségemért tenni, ezért
2008-óta tagja vagyok a helyi református
gyülekezetnek.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottságának tagjaként lehetőségem volt a
kerületben élők szociális hátterét és
problémáit megismerni, illetve az Óbudai
Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjaként
az önkormányzat vagyongazdálkodási
ügyeire is rálátásom volt.
Képviselőként a körzetemben élő polgárokat, elgondolásaikat és igényeiket kívánom az önkormányzatban képviselni.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

dr. demeter gellért
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010 Játszóteret építettünk a Kiskorona
utcában
2011 Kialakítottuk a Katyni Mártírok
Emlékparkját az Árpád Gimnázium előtt
2012 Csoportszobát alakítottunk ki a
Mókus Óvodában
2012 Újraállítottuk a Szent Flórián szoborcsoportot a Flórián téren
2012 Óbudai Promenád néven felújítottuk a közterületet a Szépvölgyi út – Bécsi
út – Nagyszombat utca – Lajos utca által
határolt területen. Felújítottuk a Kolosy
téri piacot.
2013 A Mókus utcában új otthonra lelt az
Óbudai Népzenei Iskola
2013 Létrehoztuk a Goldberger Textilipari Gyűjtemény új állandó kiállítását a Lajos
utca 136 alatt.
2013 Kültéri fitnesz parkot építettünk a
Mókus utcai iskola előtt
2014 Felújítjuk a Mókus Bölcsőde udvarát

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 dr. demeter gellértet.

Bús Balázs
polgármester

Terveink a következő ciklusra:
• Növeljük a közbiztonságot: bővítjük a térfigyelő kamerarendszert
• Pályázati forrásokból folytatjuk az Óbudai Promenád építését a Mókus
utcában, a Perc és a Tanuló utca között
• Folytatjuk a Krúdy negyed fejlesztését

