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
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A Mindenki Magyarországa Mozgalom
tavasz óta segítette az ellenzéki összefogás létrejöttét. Moderáltuk 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 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 is nyerhessenek az
új ellenzék jelöltjei, amelyeknek korábban fideszes képviselői voltak. Ilyen az
6. számú evk., ahol figyelmükbe ajánljuk az általunk támogatott közös ellenzéki jelöltet, a Momentum helyi
politikusát, Busznyák Imrét.
Szavazzanak neki bizalmat!

Tisztelt Választók
a zuglói 6. számú
választókerületben!

biztonságkritikus rendszerek tervezőjeként. A pályám
során megtanultam, hogy a
részletek aprólékos kidolgozására ugyanúgy oda kell figyelnünk,
mint a nagy célok kitűzésére. A munkám
eredményeként megbízható és hosszú
élettartamú rendszerek születtek, a legfontosabb szempontom volt, hogy részleteiben is minőséget adjak át végül.
Az érdektelenség és a korrupció elha-

Busznyák Imre vagyok, hatvanéves.
Zuglóban élek, három gyermekem már
felnőtt. Villamosmérnökként dolgoztam világéletemben, majdnem tíz évig
magánvállalkozóként helytállva, majd a
2008-as válság után (jelenleg is) alkalmazottként keresem a kenyérre valót

MMM Zuglói Kossuth Körének elnöksége
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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/

www.nyomtassteis.hu
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vagy e-mail-címünkön:
zuglo@mindenkimagyarorszaga.hu!

NYOMTASS TE IS!
Ö

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)
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A Zuglói Kossuth kör
önkénteseket keres

Nyomtasd, másold, terjeszd!

talmasodását látva döntöttem el, hogy
felelős képviselőként tennem is kell a
változásért. Már az induláshoz szükséges támogató aláírások összegyűjtése
közben tapasztaltam, hogy a bizalomvesztés a fő gond, a választókerületben
lakók jelezték, hogy a választott politikusuk csak a kampány idején fordul figyelemmel feléjük, de én más gyakorlatot
ígérek. Nélkülözhetetlennek tartom a
zuglóiak részletes tájékoztatását a született döntésekről, és fontos a döntéshez vezető út részletes dokumentálása.
Mindezt azért tartom szükségesnek,
hogy a könnyen lekérdezhető információk alapján öt év múlva a választók
értékelni tudják, hogy milyen minőségű
munkát végzett az októberi választás
után megalakuló közgyűlés. Igyekszem
elérni, hogy Zugló új vezetőinek is alapelve legyen a biztonságkritikus megoldásoknál kötelező minőségbiztosítás,
hiszen a döntéseik közvetlenül hatnak a
helyiek életminőségére.
A korábban megszokottnál intenzívebben tartom majd a kapcsolatot a
Nagy Lajos király útja – Kacsóh Pongrác
út – Rákospatak utca – Gyarmat utca által határolt területen élőkkel (6. sz. evk.),
hogy a panaszaikat és szándékaikat hitelesen adjam elő a testületi üléseken.
A főállásom mellett vállalom a képviselő-testületi munkát Momentum-tagként.
Nem valamilyen részérdeket szolgálva,
hanem a kerület fejlődéséért dolgozom
majd a közgyűlésben Zugló egész közösségért a DK, az MSZP, a Párbeszéd
és az LMP által is támogatva. Tenni szeretnék a közösségért.
Képviselőként nagy figyelmet fordítok arra, hogy a köztereink tiszták és
biztonságosak legyenek, a testületi döntéshozók pedig figyelmesen reagáljanak
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a problémákra. Átgondolt megoldásokat
kell találnunk az elkövetkező öt évben,
hogy a rendelkezésre álló forrásokkal hatékonyan tegyük még élhetőbbé Zuglót.
Kell a kerületgondnok személyes figyelme, a térfigyelő kamerákkal folyamatosan ellenőrzött közbiztonság. Elérem,
hogy sűrűbben legyenek elhelyezve az
önkormányzat kezelésében levő szemétgyűjtők (a Rákospatak utcában például
egyet sem láttam), a parkok elhanyagolt
részeit az önkormányzat újítsa föl, tegye
még zöldebbé a kertvárosi környezetet. Indítványozom az elkopott zebrák
átfestését, és a szociális, oktatási vagy
egészségügyi intézmények környezetének tisztábbá, biztonságosabbá tételéről
sem feledkezem meg. Megpróbálom elérni, hogy a Kacsóh Pongrác út melletti
parkok közepén álló lapos épületek ne
legyenek az enyészetéi, hanem kisboltként vagy másképpen, elsősorban az ott
lakók által igényelt szolgáltatások befogadására kell hasznosítani őket. Vállalom
ennek felmérését és a megfelelő javaslat
összeállítását, ha megválasztanak.
Szigorúan ellenőriznünk kell a kerületben az építési szabályzat betartását,
hogy a környezettől elütő építkezéseket
vagy a műemlék-romboló átépítéseket
megakadályozzuk. Budapest egészét tekintve is megduplázódott a használatlanul álló ingatlanok száma, ami pazarlás,
és mindent megteszek a testületben,
hogy a XIV. kerületben ez ne legyen így.
Ügyelnünk kell, hogy ne a zöldterületet
csökkentő új építkezések szaporodjanak
(ingatlanberuházó amúgy is akad szép
számmal), inkább azokra a területekre
fókuszáljunk, ahol megállítható a romlás,
ez a közösségünk célja, képviselőként
én is ezt tekintem kiemelt feladatomnak.
A kerület tulajdonában levő bérlakások

közül sok azért áll üresen, mert a felújításuk elmaradt. A lakhatásra alkalmatlan
ingatlanok felújítása ugyan egyszeri beruházási költséget követel, de az üresen
hagyott, pusztuló vagyon a legrosszabb
döntési lehetőség. Példásnak tekintem a
XIII. kerületben választott megoldásokat,
de említhetném a Momentum Budapest
2.0 városfejlesztési programját is, amely
szerint a szociális bérlakások kiadásának
átláthatatlan rendszere helyett a korrupciót is megakadályozó nyílt adatbázist
kell kialakítani, hogy könnyebben megtalálják az igénylők a szabad lehetőségeket.

Persze a megvalósítandó feladatok
egy része nem kerületi, hanem fővárosi hatáskör. Ide tartozik a Rákos-patak
melletti futópálya kialakítása, és legfőképpen a Nagy Lajos király út megújítása vagy a metróvonal-hosszabbítás. Támogatom Zugló leendő polgármesterét,
hogy elérje: a négyes metrót hosszabbítsák meg a Bosnyák térig, amely így a
nagyváros vérkeringésébe kapcsolja a
kerületi beruházással megvalósuló kulturális centrumot.
Alakítsuk ki Zugló valódi arcát együtt
a most következő ciklusban!

Elérhetőségem:
busznyak.imre@momentum.hu
mobiltel.: +36 20 988-54-88
Kérem, beszélgessünk! Találkozzunk a kitelepült pultnál a
következő napokban is:
okt. 9., szerda:
16:00–18:30 Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja
(a Spar előtt)
okt. 10., csüwtörtök:
16:00–18:30 Kassai tér
okt. 11., péntek:
16:00–18:30 Kassai tér
okt. 12., szombat:
14:00–16:30 Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja
(a Spar előtt)
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