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.

Farkas Balázs
önkormányzati képviselőjelölt
4. körzet

1983. december 6-án születtem a III.
kerületben, azóta itt élek. Ide jártam
általános iskolába és gimnáziumba is.
Jelenleg a Zsigmond Király Főiskola
levelező tagozatának hallgatója vagyok.
Mindig fontosnak tartottam a sportot:
a Római-parton működő Külker Evezős
Klubban eveztem 1999 és 2005 között.
A civil életben társasházak közös képviselőjeként tevékenykedem. Igyekszem
a kerületi lakóközösségek érdekeit képviselni a mindennapokban. Fontosnak

tartom, hogy ezek a házak minél több
pályázaton tudjanak sikeresen részt
venni, ezáltal a régóta esedékes felújítási munkák elvégzéséhez forráshoz
juthassanak.
2006 óta dolgozom külsős képviselőként az önkormányzatban. Kezdetben a Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottságának voltam tagja, jelenleg a
Városfejlesztési Bizottságban tevékenykedem.
Ahogy a civil munkám során, úgy az
önkormányzatban is az a célom, hogy a
kerületi polgárok érdekeit minél hatékonyabban képviseljem.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Farkas Balázs
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010
Játszóteret és pihenőparkot
építettünk a Gyenes – Selyem –Reménység utcák által határolt területen
2011
Új tornaszobát hoztunk létre a
Reménység utcai óvodában
2011
Új központot alakítottunk ki a
védőnői szolgálatnak a Gyenes utcában
2013
Körforgalmat építettünk a
Kolostor út – Remetehegyi út kereszteződésében
2013
Kültéri fitnesz parkot építettünk a San Marco utcai Kulturális
Központ udvarán
2013
Kiépítettük a Kiscelli utca
forgalomcsillapítását.
2013
Könyvmegálló hoztunk létre a
San Marco utcában
2014
Felújításra kerül a Mátyáshegyi út Folyondár u. és Kolostor u.
közötti szakasza
2014
Felújítjuk a Vörösvári úti Szakrendelő melletti teret

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 farkas balázst.

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
• Kezdeményezzük a Váradi utca meghosszabbítását, így tehermentesítve a Kiscelli utcát
• Megvalósítjuk a Vörösvári úti Szakrendelő melletti terület felújításának II. ütemét.
• Felújítjuk az Ágoston utca és Bécsi út közötti Hold parkot és játszóteret

