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.

Rácz Andrea
önkormányzati képviselőjelölt
8. körzet

15 éve élek a családommal Óbuda
hegyvidéki részén. 12 éves fiam már
Óbudán született, itt jár iskolába, óbudai sportegyesületben sportol. 2006 és
2013 között Bús Balázs polgármester
úr munkáját segítettem irodavezetőként. Jelenleg Varga Mihály miniszter
úr munkatársaként dolgozom. A
hétköznapok Óbudához kötnek, az itt
élőkkel folyamatosan kapcsolatban
vagyok, ismerem a gondjaikat, problémáikat. Az emberek képviselete, a kö-

zösségépítés mindig közel állt hozzám.
Számos rendezvény, kampányesemény
szervezésében és lebonyolításában
vettem részt. Sokan ismernek a lakókörnyezetemben is.
A Táborhegy – Testvérhegy - Csúcshegy térsége számos problémával
küzd. Az elmúlt négy évben a legjelentősebbekre sikerült megoldást
találni. Ezt a munkát szeretném
folytatni. Ígérem, ha az önkormányzati választásokon engem tisztelnek meg
bizalmukkal, úgy minden erőmmel a
körzet problémáinak megoldásán fogok dolgozni. Célom képviselni a hegyvidéki lakosokat, hogy ez a csodálatos
kerületrész még szebb legyen, és akik
itt élnek, még elégedettebbek.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

rácz andrea
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010
Csatornát és utat építettünk a
Vízmosás lejtőben
2011
Erdőalja út útépítés
2011
Királylaki lejtő útépítés
2012
Kültéri fitnesz parkot építettünk a Bécsi út 226 előtt
2013
Új csoportszobát alakítottunk
ki a Bécsi úti óvodában
2013
Fejlesztettük a Laborc utcai
Óbudai Szabadidőparkot
2013
Kültéri fitnesz parkot építettünk a Gyógyszergyár utcában
2014
Felújítjuk a Testvérhegyi út
burkolatát
2014
Elindult a kerület integrált
szennyvízelvezetési beruházása a
BKISZ
2014
Felújítjuk a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolát

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 rácz andreát.

Bús Balázs
polgármester

Terveink a következő ciklusra:
• A közbiztonság növelése érdekében bővítjük a térfigyelő kamerarendszert
• Előzetes tanulmánytervet készítünk Csúcshegy fejlesztési lehetőségeiről
• Folytatjuk a még hiányzó csatornahálózat kiépítését, és az utak felújítását

