A Zuglói Kossuth Kör lelkes civilek csoportja, amely a Mindenki Magyarországa Mozgalom szervezésében jött létre. Mindenféle pártpolitikától függetlenül, civil mozgalomként a helyi társadalom és a demokrácia fejlesztésén dolgozunk. Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is:
www.facebook.com/mmmzuglo/

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

www.nyomtassteis.hu
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A Mindenki Magyarországa Mozgalom
(MMM) tavasz óta segítette az ellenzéki összefogás létrejöttét. Moderálta az
egyeztető tárgyalásokat, amelyek végül a mai politikai realitásokat tükröző
pártközi megállapodással zárultak, beleértve a kényszerű kompromisszumokat.
A legfontosabb cél, ahogy az ország
más régióiban, úgy Zuglóban is az, hogy
minimálisra szorítsuk a Fidesz képviselőinek súlyát az önkormányzati testületben. Ezzel elejét
vehetjük az elmúlt években

tapasztalt és nagy vitákat kiváltó alkukényszernek.
A leendő testület arányos és a pártpreferenciákat
tükröző
összetétele
érdekében fontos cél, hogy abban a
hét egyéni választókerületben (EVK) is
nyerhessenek az új ellenzék jelöltjei,
melynek korábban fideszes képviselői
voltak. Ilyen a 8. számú EVK, ahol figyelmükbe ajánljuk az általunk támogatott
hiteles, közös ellenzéki jelöltet, a Momentum helyi politikusát, Kisné
Szivcsovics Nikolettet. Szavazzanak neki bizalmat!

Kisné Szivcsovics Nikolett
vagyok, a Momentum Mozgalom zuglói alapszervezetének elnökségi tagja, a 8. sz. EVK
közös ellenzéki képviselőjelöltje.
43 éves, 3 gyermekes családanya vagyok. Ezer szállal kötődöm Zuglóhoz. Itt
születtem az Uzsoki kórházban, a Bosnyák téri templomban kereszteltek meg,
7 éves korom óta járok rendszeresen a
Bosnyák téri piacra. Én még jártam az

Éva moziban, és hintáztam
azon a játszótéren, amelynek
a helyén ma már benzinkút és
gyorsétterem áll. A gyermekeim
ide jártak bölcsődébe, óvodába, és ide
járnak jelenleg iskolába is.
Tulajdonképpen a közéleti szerepvállalásomat is ez indította el, a gyermekeim óvodába kerülése. Az előző ciklus
óvoda-összevonási tervei ellen fogtunk
össze néhány szülővel, és sikeresen
1

MMM Zuglói Kossuth Körének elnöksége

Ha ön szeretné – akár csak heti 1-2 óra munkával is – segíteni a zuglói közösség fejlesztését, jelentkezzen koordinátorunknál,
Mórocz Jánosnál (mert.neked@gmail.com, 0630 4400-996)
vagy e-mail-címünkön: zuglo@mindenkimagyarorszaga.hu!
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A Zuglói Kossuth kör önkénteseket keres
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„Aki énekelni akar, mindig talál dalt
hozzá” – tartja egy svéd közmondás.
Én nyitott szemmel és füllel járok a
kerületben, és szeretnék közvetlen kapcsolatot kialakítani a lakossággal, hogy
érdemben tudjam őket képviselni megválasztásom esetén.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Elérhetőségeim:
0620 527-4042
kszn@momentum.hu

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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hogy a lakosság és a képviselő által
észlelt problémák mihamarabb orvosolva legyenek.

Ö

10. A Németpróna utcában, az Önkormányzat által elkezdett Klímaerdőben további facsemete-ültetésekre
van szükség, szorgalmazni fogom,
hogy ezt a környékbeli lakosok is
megtehessék, ezáltal jobban kötődnek majd, gondozzák, örökbe fogadhatják a fákat.
11. A Rákosmezei tér rendezése, különösen a gyalogátkelőhely létesítése
a forgalmas Egressy–Cinkotai út kereszteződésében.
12. Úgy vélem, a továbbiakban is szükséges a kerületgondnoki rendszer
fenntartása, hatékonyabb működése,

megakadályoztuk azt, ebből nőtte ki később magát a Zuglói Szülők Közössége.
Édesanyaként tapasztalom a kerület
óvodai, iskolai életével, a gyermek-szakrendelésekkel kapcsolatos megoldandó
problémákat. Két iskolában is szülőimunkaközösség-vezető vagyok. Tagja vagyok egy zuglói rászoruló gyermekeket
ingyenesen korrepetáló egyesületnek
is. Mivel a 3 gyermekem közül az egyik
autizmus-spektrumzavaros, így erre a
területre is rálátok. Érintett szülőként és
szakemberként is azt tapasztalom, hogy
a speciális nevelési igényű gyermekek
és családjaik nem kapnak hatékony segítséget, holott egyre több gyereket diagnosztizálnak valamilyen tanulási vagy
részképességzavarral. Én magam azért
szereztem gyógypedagógiai végzettséget, azért végeztem el számtalan képzést, járok jelenleg is egyetemre, mert
a rendszer nem képes a neurotipikustól
eltérő gyerekeket kezelni.
Aktív, közösségi emberként sokat,
sokfelé önkénteskedtem, aktivistás
kodtam, számtalan alkalommal vettem
részt a környezet szépítésében is. (Ját-

szótér- és padfelújítás, bölcsődei és
óvodai kertrendezés, udvarvirágosítás,
közterületi szemétszedés.) Többek között néhány momentumos társammal a
Rákos-patak partját is végigtakarítottuk
már a Fogarasi úttól egészen az Erzsébet királyné útjáig.
Kétszer jártam Brüsszelben az Európai Bizottságnál, legutóbb tavaly novemberben, amikor is egy szociális és
oktatási inklúzió témájában tartott nemzetközi konferencián képviseltem Magyarországot.
A kezdetektől támogatom a Momentum Mozgalom munkáját, mert hiszek
az alapelveikben, amelyek: szolidaritás, teljesítmény és pozitív nemzetkép.
Azért dolgozunk, hogy Magyarország
rendszerszintű problémái a következő 5
területen megszűnjenek: egészségügy,
oktatás, közlekedés, lakhatás, megélhetés; valamint hogy olyan társadalmat
építsünk, melyet nem ideológiai harcok
osztanak meg, hanem ahol közös célokért együtt tudunk dolgozni és ahol a
teljesítménye alapján jut előre mindenki,
nem az alapján, hogy kit ismer.

Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke
nyilatkozta rólam, hogy:
„Niki a Momentum közösségének kezdetektől aktív, elhivatott tagja. Olyan
embernek ismertem meg, akinek nem
büdös a munka, és aki sosem alkuszik meg. Nem fordítja el a fejét, ha
igazságtalanságot lát, és nem csak
beszél, de tesz is azért, amiben hisz.
Nagycsaládos anyaként egy tisztességesebb, elfogadóbb Magyarországért küzd, ahonnan nem kell elmenni
és ahová érdemes hazajönni.”

Elgondolások, program:
Azért kezdtem el politizálni, mert meguntam, hogy szülőként maximum kisebb
eredményeket tudok elérni, de maga a
rendszer, ami rossz, nem változik... Megtehettem volna, hogy sokakhoz hasonlóan külföldre költözöm a családommal,
de itt szeretnénk élni, ebben az országban, ebben a városban és ebben a kerületben. Zugló számomra nem csak egy
kerület, hanem az otthonom. Ezért is
tartom fontosnak, hogy élhető legyen!
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Gátat kell szabni a további beépítéseknek és növelni a zöldfelületet! Fásvirágos parkokra és közösségi terekre
és nem újabb lakóparkokra van szükségük az itt élő embereknek.
A tömegközlekedés javítását, az úthálózat karbantartását, a dugók kezelését, a szemetelés elleni fellépést is
kiemelten fontosnak tartom, de a közvilágítás fejlesztése, a FUTÁR rendszer (valós idejű utastájékoztatás)
több megállóra való kiterjesztése, útburkolati jelek, zebrák javítása/újrafestése, a bicikliutak racionálisabb kiépítése is fontos megoldandó feladat.
Mivel a kerületben jelentős számú
időskorú él, az ő megbecsülésük, segítésük is feladatunk.
Az elmúlt években sok ismerős család költözött át a szomszédos 16. kerületbe innen, úgy vélem, ez ellen az
elvándorlás ellen tenni kell és a kerület gyerek- és családbarát jellegét
erősíteni szükséges. Ehhez az infrastruktúra megteremtése (elegendő
óvodai férőhely, gyermek házi- és
szakorvos, játszóterek stb.) elengedhetetlen.
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Mivel a kerületben több speciális
nevelési igényű gyermek oktatását-nevelését biztosító intézmény is
található, pl. a Hallássérültek Tanintézete is ilyen, az ide járó gyermekek
és családjaik segítése, életkörülményeinek javítása is kiemelt feladat.
Az EU fogyatékosügyi stratégiájával
összhangban kell a jövőben az önkormányzati döntéseket ezen a területen
meghozni.
Fontosnak tartom minden területen
és minden társadalmi csoport számára az akadálymentesítést és az esélyegyenlőség biztosítását.
A kerületben élők számára az ingyenes vagy kedvezményes mozgás lehetőségét, tömegsportot prevenciós
célból is biztosítani szükséges, ehhez
a kerületben levő sportpályák tulajdonosaival/fenntartóival kell megállapodnia az önkormányzatnak. Több
szabadtéri kondipark és a Rákos-patak menti kitaposott nyomvonalon a
futóút megépítése is időszerű lenne.
A Paskál Strand- és Gyógyfürdővel
szükséges lenne egy olyan szolgáltatási szerződést kötni, amely a kerületi lakosok számára különböző
kedvezményeket biztosítana. Például
hogyha valaki csak masszázsra megy,
annak ne kelljen külön fürdőbelépőt
is váltania, illetve kerületi lakcímkártyával lehetne nagyobb kedvezmény
a belépőből.
Az elhanyagolt, gazos közterületek,
magánkézben levő telkek gyommentesítéséről, különösen a parlagfű irtásáról sem feledkezhetünk meg, hiszen egyre több az allergiás.
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