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Facebook: Győri Péter polgármesterjelölt
https://www.facebook.com/2018julius8/
Segítők, aktivisták itt jelentkezhetnek: kozosen@gyoripeter.hu
Adományokkal is támogathatják a független polgármesterjelölt kampányát,
számlaszám: HU83-10102086-06022200-01005002
KÖZTÉRI FOGADÓÓRÁK
Június 14. csütörtök Teleki tér, 16.00 – 17.30
Június 15. péntek II. János Pál Pápa tér, 16.00 – 18.00
Június 16. szombat Rákóczi tér, 8.30 – 11.30
Június 21. csütörtök Mikszáth tér 16.00 – 17.30
Június 22. péntek Blaha Lujza tér 16.00 – 17.30
Június 19. 10.00 – 14.00
Az ellenzék lehetőségei a kétharmad után. Beszélgetés a Republikon intézet
szervezésében.
Minden csütörtökön, 17.30-tól Eleven Józsefváros beszélgetések
Győri Péter részvételével
• Június 14. Teleki tér - Roma közösségek Józsefvárosban.
• Június 21. Mikszáth tér – Európai város.
• Június 28. Horváth Mihály tér – Nyitott önkormányzat, oktatás.
Kampányzáró rendezvényünket Július 6-án tartjuk, a pontos részletekért kövesd a FB oldalunkat, vagy keresd a kitelepülőknél szórólapjainkat.
A Nyomtass te is! mozgalmat és kiadványát azért hoztuk létre, hogy ellensúlyozzuk
az országot elárasztó egyoldalú, hazug kormánypropagandát, és valós információkat
juttassunk el a legkisebb településekre is. Lapunk alkalmas arra, hogy jó ügyek mellé
odaálljon, mint amilyen az összefogás Győri Péter jelölése mellett. A Nyomtass te is!
egy civilek által létrehozott, önálló, politikai pártoktól független mozgalom. Csatlakozz
te is! Nyomtasd, másold, terjeszd! Jelentkezz: info.nyomtassteis@gmail.com

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Civilek és ellenzékiek jelölik
a polgármestert Józsefvárosban

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! 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 nyolcadik kerületi időközi polgármester-választáson az ellenzéki pártok
közös jelöltje Győri Péter, pártoktól független szociálpolitikus lesz. A helyi
civilek mellett őt támogatja az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok és az Együtt kerületi szervezete is.

A választásra azért van szükség, mert
Kocsis Máté eddigi polgármester egyéni mandátumot szerzett az országgyűlési választásokon, és mivel a polgármesteri és a parlamenti képviselői
hely összeférhetetlen, ezért előbbiről
lemondott.
A választásokat július 8-ra írták ki,
és a Fidesz-KDNP jelöltjével szemben
kialakult összefogás nagyon komoly
esélyekkel kecsegtet. A Jobbikon kívüli
ellenzéki pártok ugyanis a kerületben
az áprilisi választáson listán összesen
47 százalékot kaptak, míg a Fidesz 39-et.
Győri Péter kerületi lakos, a fővárosi

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
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GYŐRI Péter
független
polgármesterjelölt

közgyűlésben 1990 és 2002 között volt
képviselő, majd a Budapesti Módszertani Szociális Központ, a budapesti
hajléktalanellátást vezető intézmény
igazgatója lett.
Forrás: www.napi.hu

Tisztesség, emberség, szakértelem
Győri Péter kampányjelszavai pontosan leírják értékrendjét: tisztesség,
emberség, szakértelem. Polgármesteri jelmondata pedig azt, hogy ő valóban az összes józsefvárosiért kíván majd dolgozni: egy mindenkiért.
Természetesen mindez visszaköszön a programjából is, lássuk tehát, mit
várhatnak a kerületben élők a független szakértő polgármesterjelölttől.

Jobb közbiztonságot
A lakóközösségek, civil szerveződések
bevonásával, a rendőrséggel és a helyi erőkkel együttműködésben. Állandó
és aktív körzeti megbízottak segítségét minden egyes városrészben. Nem
külön-külön szervezetlenül, hanem
együttes erővel.

Nagyobb rendet az utcákon
A köztisztaság radikális, érzékelhető
javításával, az utak és járdák mainál lényegesen gyorsabb és jobb színvonalú
karbantartásával. Tettekkel, nem nyilatkozatokkal.

Hatékonyabb gazdálkodást
a közpénzzel, a közvagyonnal
Az üres lakások, üres üzlethelyiségek,
üres telkek észszerű hasznosításával, a
kivitelezők, szolgáltatók tényleges versenyeztetésével, az elvégzett munkák
sokkal jobb ellenőrzésével. A politikai
haverok helyett nekünk a józsefvárosiak
az elsők.

Szerethető, emberarcú
Józsefvárost

Ez az időközi választás jó esély arra, hogy olyan polgármestere legyen Józsefvárosnak, aki hozzáértő várospolitikusként, tisztességesen és emberségesen irányítaná a
kerületet, intézné a helyiek ügyes-bajos dolgait. Győri Péter, a civilek és a demokratikus ellenzéki pártok által támogatott független jelölt ilyen ember. Itt él, józsefvárosi lakos, miközben fővárosi képviselőként, bizottsági elnökként, valamint a fővárosi lakókat, rászorulókat segítő szervezetek vezetőjeként 3o éve dolgozik azért,
hogy a Budapest és benne a 8. kerület élhető és szerethető otthonunk lehessen.

Több játszótérrel, a fakivágások leállításával, a fiatalok és az idősek számára
a kulturált szabadidő-eltöltési lehetőségek sokszínű bővítésével, az egyes
városrészek hagyományait, erősségeit
felmutató programok meghirdetésével.
Arrogancia helyett szeretettel.

„Várospolitikusi pályám legnagyobb büszkesége a Hálózat a Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány, amelynek egyik alapítója és kuratóriumi elnöke vagyok.
A józsefvárosi családsegítőn keresztül sok itteni családnak tettük és tesszük most
is könnyebbé az életét” - mondta a polgármesterjelölt, aki elárulta, hogy van mire
büszkének lennie a magánéletben is: nagy családja, három gyermeke és négy
unokája jelenti számára az igazi kikapcsolódást, boldogságot.

A helyi demokrácia
megerősítését

Az esélyes jelölt

Folyamatos fogadóórákat a lakók kívánságainak meghallgatására, ellenőrizhető panaszkezelési eljárást. Kinyitjuk a
városházát, tereinket és információinkat
az érdeklődő és a döntések előkészítésében és ellenőrzésében részt venni
kívánó aktív polgárok és szervezeteik
előtt. Pártsemleges, a helyi ügyekről,
szolgáltatásokról, eseményekről tájékoztató helyi újságot.

PÉLDÁK A PROGRAMBÓL:
• Társasház-felújítási pályázatok során a nyugdíjasok és alacsony jövedelműek
önrészét csökkentő felújítási támogatás bevezetése
• Egyéves helyiségbérleti-díjkedvezmény az új bérbevevők részére
• A helyi gyógyszervásárlási támogatás kibővítése

2

Győri Péter, a civilek és a
demokratikus ellenzék jelöltje

Az országgyűlési választáson részt vett
demokratikus pártok valamennyien támogatják a józsefvárosi civilek jelöltjét,
Győri Pétert. Megmutatjuk hogyan alakult volna a választások eredménye, ha
ez az egységes támogatás már akkor
megvalósul.
Ábránkon az országgyűlési választások józsefvárosi listás szavazatainak
a megoszlását mutatjuk be úgy, hogy
az LMP, a DK, az Együtt, a Momentum
és az MSZP–Párbeszéd, valamint az
MKKP támogatóinak a szavazatait is
összevonjuk. Azt látjuk, hogy ami a Palota-negyedben megtörtént, az egész
kerületre is kivetíthető: a demokratikus
pártokra 7,5 százalékkal több szavazat
érkezett, mint a Fidesz–KDNP-re. Ha
mindenki, aki a felsorolt pártokra adta a

voksát, elmegy július 8-án és Győri Péterre szavaz, akkor Józsefváros irányítása visszavehető a Fidesztől.

Országgyűlési választások
eredménye a 8. kerületben*
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* A 100 szavazatnál kevesebbet kapott pártok nélkül
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