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Elkötelezett vagyok az önszervező-
dés, az alulról építkezés mellett. 
Zuglóban nagyobb teret kell 
kapniuk a civil szerveződések-
nek, mert hiszem, hogy olyan 
tudás birtokosai vagyunk, ame-
lyet egy önkormányzat sem hagyhat 
figyelmen kívül.

Ugyanakkor fontos, hogy közösen 
folytassuk a megkezdett munkát Zugló-
ban. Az önkéntesek bevonásával és a tá-

mogatóim segítségével kidolgozott 
programom meghatározza, hogy 
milyen fejlesztésekre van szük-
ség a körzetben – ennek megva-
lósulásáért fogok nap mint nap 

dolgozni a képviselőtestületben. 
Dolgozzunk közösen a fejlődő és 

családbarát Zuglóért!
Kökény Dalma, Zugló 9-es számú 

választókerületének képviselőjelöltje
facebook.com/kokenydalmaparbeszed

Az akció keretében az alábbi 
használt sport- és játéksze-
reket gyűjtik a szervezők: 
tollasütő és labda, pingpong 
ütő és labda, ugrálókötél, 
hullahop-karika, labdák min-
denféle méretben, homokozós 
játékok, kismotor, futóbicikli, roller.
IDŐPONT: szeptember 12., 
hétfő 17:30-19:00
HELYSZÍN: a Mogyoródi úti sportpálya 
melletti patakpart

Hozza el használt sportszerét és tolla-
sozzon Karácsony Gergő főpolgármester-
rel és Kökény Dalmával!

Dalmában egy mindig pozitív 
gondolkodású, óriási teherbírású 

embert ismertem meg. Dalmá-
val mindketten ugyanazt sze-
retnénk: az embereket bevonó, 
a közösség erejére támaszkodó 

városvezetést. Azért is ajánlom 
mindenki figyelmébe Kökény Dal-

mát, mert ő az egyetlen jelölt, aki meg 
tudja akadályozni a Fidesz visszaszivár-
gását a helyi hatalomba.

Ruskal-Klemm Csilla 
közgazdász, természetgyógyász, 

zuglói édesanya

Zugló veled nő! 
Amikor a jövőre gondolok, elsősorban a gyerekeinkre gondolok, és arra, mit 
hagyunk nekik örökül. Azért dolgozom, hogy megőrizzük a gyermekeink szá-
mára Zuglót az egyik legzöldebb kerületnek, és továbbfejlesszük, hogy kitel-
jesedjen egy fenntartható, energiatudatos, zöldebb városi életforma.

IDŐKÖZI 

VÁLASZTÁS

ZUGLÓ

9-ES KÖRZET

SZEPT. 18.

Mit számít az én egyetlen szavazatom a sok ezer másik között?
A szavazatunkkal olyanná tehetjük a 
társadalmat – jelen esetben Zuglót és 
Alsórákost –, amilyennek mi szeret-
nénk. A hangsúly a „mi” szócskán van: 
mi, együtt, közösen. A  demokratikus 
részvétel ugyanis nem egyéni, hanem 
kollektív cselekvés. Közös döntés-
hozatal. És ugyan Magyarországon a 
demokrácia feltételei finoman szól-

va sem adottak, de érdemes küzdeni 
értük. A  választás pedig eszköz arra, 
hogy lépéseket tegyünk a demokra-
tikus önrendelkezés megvalósítása 
felé. Minden szavazat számít!

Vegyen részt a szeptember 18-i 
időközi önkormányzati választáson 
Zugló 9-es számú választókerületé-
ben, Alsórákoson.

Jótékonysági sportszergyűjtés

Nekem, egykori zuglói polgármesterként és főpolgármesterként is nagyon fontos, 
hogy folytassuk közösen azt a politikát, amivel Zuglót és egész Budapestet egy zöl-
debb és szolidárisabb hellyé tesszük. Ennek a politikának a folytatásában nagyon 
fontos szövetségesem, valamint az Önök képviselője lehet Kökény Dalma. Ő egy iga-
zi zuglói lokálpatrióta, és kiválóan fogja képviselni az alsórákosi zuglóiakat a képvi-
selő-testületben. Kérem, szeptember 18-án szavazzon Kökény Dalmára!

Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere

Közös tollasozásra invitálja a zuglói polgárokat Karácsony Gergely és Kö-
kény Dalma képviselőjelölt. A mogyoródi úti sportpálya mellett sportsze-
reket gyűjtenek, amelyeket a Tündérpakk Alapítvány fog eljuttatni a kerü-
leti rászoruló gyerekekhez.
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Ugyanis a szolgáltatók különböző szor-
zót használnak attól függően, hogy a 
fogyasztó az évekkel ezelőtt megkö-
tött szerződésében mit jelölt meg, mire 
használja a gázt: fűtésre, vízmelegítésre, 
főzésre vagy vegyesen. Amikor a 444.hu 
egyik olvasója az ügyfélszolgálaton ér-
deklődött erről a bizonyos szorzóról, csak 
annyit mondtak neki, hogy megfelelő idő 
hiányában nem tudták tájékoztatni a saj-
tót és a lakosságot. Most üt vissza, hogy a 
kormány a választási kampányban végig 
letagadott rezsiemelést egyik pillanatról 
a másikra vezette be!

Ehhez képest Karácsony Gergely, ko-
rábbi zuglói polgármester, jelenlegi fő-
polgármester kezdeményezésére rezsi-
támogatási rendszert vezet be a főváros 

a legnehezebb helyzetben élőknek. 
A Fővárosi Önkormányzat rezsitámo-

gatási rendszerében a rászoruló gyerme-
kesek, az ápolási díjon lévők, vagy más, 
nehéz helyzetben lévő családok, illetve a 
létminimumnál kevesebb nyugdíjat kapó 
nyugdíjasok évi 48 ezer Ft támogatást 
kaphatnak, amelyet a villany, gáz, a víz és 
a távhő számlájukból fognak leírni. Ezt a 
helyi családsegítőn keresztül lehet igé-
nyelni.

Az időközi választáson arról is dönt 
Zugló és Alsórákos, hogy megmarad-e 
a kerületben a biztos többsége annak 
a politikának, amely enyhíteni akarja az 
emberek terheit vagy a fideszes meg-
szorításokhoz kerülünk közelebb kerületi 
szinten is.

A zuglóiakat is átverte a kormány 
a rezsiszámlákkal

– Alsórákoson időközi választás lesz 
szeptember 18-án. A körzet korábbi 
képviselőjeként, illetve korábbi zug-
lói alpolgármesterként mi a három 
legfontosabb eredménye?

– Szabó Rebeka: 
Nehéz hármat ki-
emelni. Kidolgoztuk 
és útjára indítottuk 
a zuglói szociális 
modellt, amely cél-
zott és hatékony 
segítséget tud nyúj-
tani a rászorulók 
számára. Kezde-
ményezésemre in-
dult el Zuglóban az 
óvodapszichológusi 
program, ami azóta 
teljesen beépült 
az óvodai nevelés-
be.  Az elsők között 
fogadtunk el klí-
mastratégiát, ennek keretében ren-
deztünk klímakupát a gyerekeknek. 
Ráadásként említeném a Rákos-pa-
tak természetközeli átalakítását is. 
Igaz, hogy már nem az önkormány-
zatban dolgozom, de Zuglóban élek 
továbbra is, velem lényegében egy 
újabb képviselője van a kerületnek a 
Parlamentben. 

– Ön régóta dolgozik együtt Kökény 
Dalmával, aki az ellenzéki pártok és 
civilek által támogatott jelölt a kör-
zetben.

Szabó Rebeka: Valóban, Dal-
mával sok éve vagyunk barátok és 
harcostársak a Párbeszédben, de 
a választók szempontjából az még 
fontosabb, hogy Dalma nemcsak 

aktív, tettre kész és 
empatikus, hanem 
felkészült jelölt is. 
Nem ismeretlen 
számára az önkor-
mányzati munka, 
hiszen 2019 óta a 
Népjóléti Bizottság 
tagjaként foglalko-
zik szociális és civil 
ügyekkel.

– Van valódi tétje az 
időközi választás-
nak?

– Szabó Rebeka: 
A mai Magyarorszá-
gon minden válasz-

tásnak van tétje, a hazug kétharmad 
és a megszorítások idején pedig kü-
lönösen. Ismerjük a mesét: a Fidesz 
először csak egy lábát tenné be Zug-
lóba, aztán az egészet leuralná. A 
tét az, hogy meg tudjuk-e védeni a 
nagy nehezen kivívott viszonylagos 
szabadságunkat, és folytathatjuk-e 
az emberek érdekét néző, őszinte és 
baloldali politikát a körzet fejlődése 
érdekében. Kökény Dalma az egyet-
len jelölt, aki az ellenzéki pártok tá-
mogatásával képes legyőzni a Fidesz 
jelöltjét.

Magyarország végső energiafelhasználá-
sának körülbelül egyharmadát a lakossá-
gi energiafogyasztás teszi ki, amit akár a 
felére is lehetne csökkenteni átfogó épü-
letenergetikai felújításokkal. Ezzel óriásit 
lépnénk előre a klímavédelem terén is! Az 
Orbán-kormány bűne, hogy az uniós forrá-
sokat nem ilyen, a lakosság terheit csök-
kentő, hosszútávú beruházásokra költötte!

Tavaly nyílt meg a fővárosi Városházán 
a Zöld Budapest Tanácsadó Iroda, ahol az 
érdeklődők a levegőtisztaság védelmével 
és a lakások energiahatékonysági korsze-
rűsítésével kapcsolatban részesülhetnek 

ingyenes szakmai tanácsadásban. Emel-
lett Terézvárosban idén nyílt energiataka-
rékossági tanácsadó iroda.

Érdemes betérni ezekbe akkor, ha 
valakinek gyanúsan magasak az energia-
számlái, ha húznak az ablakok, ha a fel-
csavart radiátorok mellett is fázik az em-
ber, vagy ha valaki kíváncsi arra, hogyan 
tud energiát és pénzt spórolni a fűtésen 
és a villanyon nagyobb beruházás nélkül.

Ezek a problémák itt, Zuglóban sem 
ismeretlenek. Kökény Dalma képviselője-
lölt vállalta, hogy kezdeményezi egy ilyen 
iroda megnyitását Zuglóban is.

Sikeres lakossági tanácsadó irodák

Zuglóban is több olyan eset látott már napvilágot, amikor hiába fogyasz-
tottak nagyon keveset augusztusban, az egész gázfogyasztást a piaci 
áron számlázták ki.

Minden választásnak van tétje!


