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.

Stollmayer
Ákos

önkormányzati képviselőjelölt
5. körzet

1988-ban születtem Óbudán, katolikus
polgári családban. Születésemtől fogva
itt élek a III. kerületben.
Iskolai tanulmányaimat a Váradi utcai
Nagy László Általános Iskolában, majd
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
végeztem, jelenleg a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnök hallgatója vagyok.
2006-ban lettem a III. kerületi Fidesz
és az óbudai Fidelitas tagja. Az óbudai

Fidelitasnak előbb alelnökeként, majd
2011 óta elnökeként, a közélet iránt
érdeklődő kerületi fiatalok összetartása
és közéleti szerepvállalásuk koordinálása a célom.
Tanulmányaim és civil foglalkozásom
mellett lassan 10 éve önkéntesként
segítem a III. kerületi Fidesz munkáját,
így ez alatt az idő alatt megtapasztaltam, hogy az emberekkel való élő
kapcsolatok kialakítása és mások
képviselete a közélet egyik legszebb és
legösszetettebb feladata.
Az elmúlt években számtalan civil kezdeményezést segítettem, amelyek közül
az egyik legfontosabbnak a kerületi játszótereket érintő felújítási programot
tartom, melyben a kerületi Fidelitas
csoport tagjaival részt vettünk.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Közösen elért sikereink:
2010
Utat és csatornát építettünk a
Remetehegyi úton
2011
Átalakítottuk és felújítottuk
a Váradi utcai Családsegítő Központ
épületét
2011
Nyílászárókat cseréltünk a
Váradi utcai óvodában
2012
Felújítottuk a Perényi lejtő
burkolatát
2013
Újraaszfaltoztuk a Fehéregyházi utat és a Hunor utcát
2014
Felújítjuk a Vörösvári úti Szakrendelő melletti teret
2014
Befejeztük a Fehéregyházi út
teljes felújításnak II. ütemét

stollmayer ákos
önkormányzati képviselőjelölt

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 stollmayer ákost.

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
• Felújítjuk az Ágoston utca és Bécsi út közötti Hold parkot és játszóteret
• Megvalósítjuk a Vörösvári úti Szakrendelő melletti terület felújításának II.
ütemét

