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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

A Mindenki Magyarországa Mozgalom 
tavasz óta segítette az ellenzéki össze-
fogás létrejöttét. Moderálta az egyezte-
tő tárgyalásokat, amelyek végül a mai 
politikai realitásokat tükröző pártközi 
megállapodással zárultak, beleértve a 
kényszerű kompromisszumokat. A leg-
fontosabb cél, hogy – ahogy az ország 
más régióiban, úgy Zuglóban is – a mini-
málisra szorítsuk a Fidesz képvise-
lőinek súlyát az önkormányzati 
testületben. Ezzel elejét ve-
hetjük az elmúlt években 

tapasztalt és nagy vitákat kiváltó alku-
kényszernek.

A leendő testület arányos és a párt-
preferenciákat tükröző összetétele ér-
dekében fontos cél, hogy abban a hét 
egyéni választókerületben is nyerhesse-
nek az új ellenzék jelöltjei, amelynek ko-
rábban fideszes képviselői voltak. Ilyen 
az 1. számú EVK, ahol figyelmükbe ajánl-

juk az általunk támogatott közös 
ellenzéki jelöltet, Vida Attilát.

Szavazzanak neki bizalmat!

A változás záloga ZUGLÓ
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52 éves vagyok, 46 éve élek 
Zuglóban. A Közlekedésgé-
pészeti Szakközépiskolában 
1986-ban szerzett érettségit kö-
vetően másfél évnyi sorkatonai szol-
gálat következett. A kilencvenes évek 
elejétől részt vettem a hazai alternatív 
mozgalmakban. 2004 és 2007 között ti-
beti és szanszkrit nyelvi tanulmányokat 
folytattam a TKBF-en. Nőtlen, gyermek-
telen vagyok. 2018 májusától a zuglói 

önkormányzat Tulajdonosi 
és Közbeszerzési Bizottsá-

gában tevékenykedem.
Sokszor feltettem magamnak a 

kérdést, mit is érhet el egy szem önkor-
mányzati képviselő, mivel az önkormány-
zati politizálás, ahogyan a parlamenti is, 
„csapatsport”. Arra jutottam, hogy egy-
magában nem sokat, de csapatban igen. 
Erre a legutóbbi példa, a zuglói „csepp-
ben a tenger”, ahogy a Fidesz, a Mi Ha-

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! 

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/

A Zuglói Kossuth kör önkénteseket keres

2014-ben a Fidesz jelöltje nyert a szavazatok 37,4 százalékával. 
Akkor Várnai László (Civil Zugló) 18,35%-ot szerzett, és az akkori 

összefogásból kimaradt két induló is kapott összesen 14 százalékot. 

* * *Idén várhatóan az 1. számú EVK-ban is eséllyel veheti fel a harcot 
az egyesült ellenzék jelöltje, Vida Attila. Ehhez azonban legalább 

40%-os támogatásra lesz szüksége. 
A három további szereplő ereje kiszámíthatatlan. 

Ők a Civil Zugló, a Kétfarkú Kutyák és a Mi Hazánk jelöltjei.

Szavazzon Vida Attilára, az ellenzék közös 
képviselőjelöltjére! 
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Kitelepülések:

 • Október 4., 16:00–17:30, Róna utca–Thököly út sarok, 17:30–18:30 Uzsoki 
(82-es végállomása)

 • Október 7., 16:00–17:30, Stefánia–Ajtósi Dürer sor sarok, 17:30-18:30 
Erzsébet királyné útja–Hermina út sarok

 • Október 8., 16:00–17:00, Rákospatak utca–Kerékgyártó utca sarok, 17:00–
18:00, Miskolci utca–Kerékgyártó utca sarok, 18:00–18:30 Nagy Lajos 
király útja–Kerékgyártó utca sarok  

 • Október 9., 16:00–18:30, Erzsébet királyné útja–Nagy Lajos király útja 
sarok (Hermina ház).

 • Október 10., 16:00–18:30, Erzsébet királyné útja–Amerikai út sarok

 • Október 11., 16:00–18:30, Erzsébet királyné útja–Mexikói út sarok

 • Október 12., 14:00–17:00, Erzsébet királyné útja–Nagy Lajos király útja 
sarok (Hermina ház)

zánk (nemrégiben még Jobbik) és a Civil 
Zugló képviselői ellenében helyet tud-
tunk adni az ARC-kiállításnak. Ugyanaz a 
történet, mint tavaly, ugyanazok az em-
berek az egyik és a másik oldalon, és a 
döntés ugyanúgy egy szavazaton múlt. 
Így ítéljék meg önök, mennyit ér egy voks, 
és remélem, engem találnak méltónak 
arra, hogy élhessek vele. Amennyiben bi-
zalmat szavaznak nekem, az alábbi célo-
kat szeretném elérni.

Az első tervem a Mexikói úti közleke-
dési csomópont környékének rendezé-
se. Tudom, hogy létezik olyan megoldás, 
amely egyszerre orvosolja az autófor-
galomból adódó gondokat, bizto-
sítja az itt lévő vállalkozások 
színvonalas elhelyezését, 
és lehetőséget teremt a 
zöldfelületek növelésé-
re is. Ez a legambició-
zusabb terv, a fővárosi 
jogosítványok miatt, 
de szerintem lehetsé-
ges, mivel bízom benne, 
hogy vissza tudjuk venni 
Budapestet a Fidesztől, és 
legalább azt megkapja Zugló, 
ami arányosan jár.

Legalább ilyen fontos a környezet- és 
utasbarát közösségi közlekedés fejlesz-
tése. Az a célom, hogy ezen a vonalon 
kizárólag alacsonypadlós, beteg- és 
idősbarát járműveket állítsunk üzembe, 
valamint bevezessük az összesajtós fel-
szállást legalább a szombati piacnapo-
kon. Hosszabb távon pedig a troli vonalát 
meg kell hosszabbítani a kisföldalatti Me-
xikói úti végállomásáig.

A harmadik célom a Kerékgyártó ut-
cában a már meglévő tervek alapján a 
vízelvezetés megoldása, a rendezett út-
viszonyok és parkolók kialakítása úgy, 

hogy evvel egy időben gondoskodjunk 
a két útsávot elválasztó zöldfelület vé-
delméről, fejlesztéséről, első ütemben a 
Lőcsei útig, majd szakaszosan egészen a 
Körvasút sorig.

Végezetül szeretném elérni, hogy 
a Fűrész közben elhelyezett térfigyelő 
kamerán túl továbbiak kihelyezésével 
megszüntessük az illegális szemétle-
rakást, továbbá eltávolítsuk az Ógyalla 
tér környékéről a roncsautókat, valamint 
legalább egy fedett várakozó és szemét-
gyűjtő is legyen a 25-ös busz Rákospatak 
utcai megállójában.

Nagyobb ívű, az egyéni képviselői 
jogosítványokon messze túlmu-

tató céljaim, hogy amennyire 
lehet, tegyünk azért, hogy 

a Városliget megma-
radjon pihenőparknak, 
és ne lehessen egy-
másfél millió pluszban 
bevonzott turistával 
megcsinálni a második 
bulinegyedet, mert a 

Liget nem erre való, vi-
szont a folyamatok ebbe 

az irányba mutatnak. A másik 
ugyanilyen nagyívű célom, hogy 

a budapesti lakhatási válság megoldá-
sa kapcsán Zugló jobban használja ki a 
potenciális lehetőségeit, mert akad még 
néhány.

Zugló mindig is a demokratikus el-
lenzéki pártok erős bástyája volt, és a 
választói akarat abba az irányba mutat, 
hogy megpróbáljuk feloldani azt, ami 
elválaszt, és megtanuljuk használni azt, 
ami összeköt, így pártjaink szövetséget 
kötöttek, és olyan kísérletbe fogtak, ami, 
ha sikeres, elvezethet az Orbán-rezsim 
bukásáig. Ehhez kérem megtisztelő tá-
mogatásukat.


