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.

Kelemen
Viktória

önkormányzati képviselőjelölt
14. körzet

1975-ben születtem, Miskolcon. Tizenöt
éve élek Békásmegyeren, így jól ismerem a
helyi problémákat, melyek megoldásában
szeretnék továbbra is aktívan segíteni.
Szociológusként és szociálpolitikusként
egész eddigi életemben szociális területen
dolgoztam, melynek során széles rálátást
nyertem az ifjúság, a gyermekes családok,
a fogyatékkal élők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a nők problémáira. 2002-től
az óbudai önkormányzat Szociális Bizottságának külső szakértője voltam, majd
2006-tól a bizottság elnökeként segítettem az önkormányzati munkát. 2011-től a
szociális, egészségügyi és civil területeket
felügyelem alpolgármesterként. Munkámmal kapcsolatban a nehéz helyzetbe került
családok megsegítésére irányuló intéz-

kedéseinkre és a nyugdíjasosok sokrétű
támogatására vagyok a legbüszkébb. A
Szent Margit Kórház újra önállóvá válását
nagy sikernek tartom. Jó és konstruktív
kapcsolatot alakítottam ki a kerületi intézményekkel és civil szervezetekkel. Vallom,
hogy az ember szeressen ott élni, ahol
lakik, ezért a szociális biztonság megerősítése az egyik legfontosabb célom.
Kérem, szavazatával támogasson október
12-én, hogy tovább folytathassam munkámat a kerület érdekében.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

kelemen viktória
önkormányzati képviselőjelölt
Közösen elért sikereink:
2010
Felújítottuk a Csobánka téri és az
Ország út melletti focipályákat
2010
Játszóteret építettünk a Juhász
Gyula utcában
2011
Új digitális röntgengépekkel sze-

reltük fel a Csobánka téri Szakrendelőt
2011
Kültéri fitnesz parkot hoztunk
létre a Csobánka téren
2012
Gördeszka pályát építettünk a
Csobánka téren
2012
Kültéri fitnesz parkot hoztunk
létre a Juhász Gyula utcában
2013
Felújítottuk a Budakalász utca
burkolatát
2014
Nyílászárókat cseréltünk ki a Pais
Dezső utcai óvodában
2014
Járdákat és parkolókat építünk,
valamint bővítjük a közvilágítási rendszert
Békásmegyer nyugati oldalán
2014
Könyvmegállót hoztunk létre a
Csobánka téren
2014
Felújításra került az Ezüsthegy,
a Táncsics Mihály, a Madzsar József, és a
Juhász Gyula utca burkolata
2014
Új lehajtó létesült a 11. főúton a
Hadrianus utca irányába
2014
Új nyugdíjasklubot alakítunk ki a
Madzsar József utcai szolgáltatóházban
2014
Elkészítjük a Heltai Jenő téri új
vásárcsarnok tervét

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 kelemen viktóriát.

Bús Balázs
polgármester

Terveink a következő ciklusra:
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• Újjáépítjük a Heltai Jenő téri vásárcsarnokot és teljes környezetét
• Multifunkciós közösségi teret alakítunk ki a Madzsar József - Bálint
György - Füst Milán utcák és a Heltai Jenő tér általhatárolt területen

