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.

Kemény
Krisztina

önkormányzati képviselőjelölt
13. körzet

részt vettem a Pénzügyi Tulajdonosi és
Vagyonkezelő Bizottság munkájában.
Az elmúlt 16 évben elsősorban a kerület
kulturális életének szervezésében és
alakításában vettem részt. Mint pedagógus, mindemellett kiemelt figyelemmel
kísérem a helyi oktatással összefüggő
döntéseket.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Budapesten születtem, gyerekkorom óta
Óbudán élek. A Budapesti Tanítóképző
Főiskolán szereztem tanítói diplomát,
illetve az Eszterházy Károly Tanárképző
Főiskolán tanári diplomát. Két gyermek
édesanyja vagyok. Tanárként dolgozom
egy kerületi általános iskolában. 1998
óta végzem képviselői munkámat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képviselőtestületében. Az elmúlt években
a Kulturális, Civil és Nemzetiségi Bizottság elnökeként tevékenykedtem, illetve

Kemény krisztina
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010
Felújítottuk a Jendrassik utcai
focipályát
2012
Közvilágítási hálózatot építettünk ki a Dűne és Mély utcákban
2012
Utat építettünk az Éden, Mély
és Szomorúfűz utcákban

2013
Felújítottuk a fűtési hálózatot a
Víziorgona utcai bölcsődében
2013
Felújítottuk a Víziorgona utcai
bölcsőd e udvarát
2013
Közvilágítási hálózatot építettünk ki a Herhoff György utcában és a
Pusztadomb közben
2013
Utat építettünk a Perje utcában
2014
Felújítjuk a Víziorgona Bölcsőde
udvari burkolatait
2014
Liftet építünk a Víziorgona utcai
nyugdíjasházban
2014
Kültéri fitnesz parkot létesítünk
a Hősök terénél
2014
Létrehoztuk a Békás Játszóteret
a Templom utcában
2014
Felújításra került az Ezüsthegy
és a Táncsics Mihály utca burkolata
2014
Kiépítjük az Ország úton, a Békásmegyeri Hév megállótól déli irányban
meglévő parkoló közvilágítását
2014
Felújítjuk a Pais Dezső Általános
Iskolát
2014
Könyvmegállót hoztunk létre a
Zemplén Győző 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 kemény krisztinát.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• Új parkolókat építünk a Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán
• Újjáépítjük a Heltai Jenő téri vásárcsarnokot és teljes környezetét
• Növeljük a zöldfelületek nagyságát
• Továbbra is támogatjuk a helyi civil kezdeményezéseket
• Támogatjuk az M0-ás északnyugati szakaszának megépítését

