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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.

Török Ferenc
önkormányzati képviselőjelölt
11. körzet

1940-ben születtem. A középiskolát és az
egyetemet Debrecenben végeztem. Több
mint negyven éve élek Óbudán. Az agrármérnöki diploma mellé növényvédelmi
szakmérnöki vizsgát tettem, majd mérnök-közgazdász képesítést is szereztem.
Az aktív éveimet a növényvédőszer-iparban töltöttem, hazai és külföldi cégek
alkalmazásában. Vállalatvezetőként
nyugdíjaztak, hatvankét éves koromban.
Szűkebb lakókörnyezetemben mindig
kezdeményezője voltam a természetes és
épített környezet megóvásának, védelmé-

nek és szebbé tételének.
1994-ben önkormányzati képviselővé választottak. A Római-part és Csillaghegy
lakosságának bizalmából azóta is tagja
vagyok a képviselőtestületnek.
Képviselői munkám során mindent megtettem azért, hogy iskoláinkban az oktatáshoz és a neveléshez szükséges feltételek –
gyermekeink testi és szellemi fejlődésének
kritériumai – biztosítva legyenek. Vezetője
vagyok a Kaszások kosárlabda egyesületnek, melyben több száz utánpótlás korú
gyerek sportol, napi rendszerességgel.
Szerencsésnek mondom magamat.
Feleségem és családom olyan hátországot
jelentenek számomra, ahonnan munkámhoz minden támogatást megkapok.
Három felnőtt fiam és hat unokám van.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.
Török ferenc
önkormányzati képviselőjelölt
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
támogatásával

Közösen elért sikereink:
2013
Járdákat és Parkolókat építettünk a Pók utcai lakótelepen
2014
Bővítjük a közvilágítási hálózatot a Keve utcában
2014
Felépítjük a Csillaghegyi Makovecz bölcsődét a Fodros 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 török ferencet.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
•
•
•
•
•

A közbiztonság növelése érdekében bővítjük a térfigyelő kamerarendszert
Támogatjuk Csillaghegy és Rómaifürdő árvízvédelmének megnyugtató rendezését
Új játszóteret építünk az Akácfa utcában
Új gyalogátkelőt hozunk létre a Nánási úton a Vitorla utcánál
Felülvizsgáljuk Csillaghegy és Rómaifürdő forgalmi rendjét az itt élő
lakosság védelmében
• Kezdeményezzük az Emőd utca felújítását
• Felújítjuk a Pozsonyi és Kalászi utcák burkolatát

