
2013. decemberi lapszámban helyhiány miatt nem tudott megjelenni a 
következő cikk:          
 
 

Elkezdődött a kampány Rákoskerten is 
 

Előzetesen el kell mondanom, hogy rákoskerti lakosként, közel 15 éve élek Kerten, egy 
csendes utcában férjemmel és két gyermekemmel. Egyik politikai pártnak sem vagyok tagja, 
de érdeklődve figyelem a helyi, kerületi és országos közélet híreit és eseményeit. Szavazni 
mindig elmentem és jövőre is el fogok menni. Most egy a közelmúltban megrendezett 
gyerekprogrammal kapcsolatosan írom le véleményemet.  
2013. december 8-án, vasárnap a helyi művelődési házban gyerekeimmel együtt néztük meg a 
Mikulás műsort. Erre az előadásra hagyományosan a helyi képviselőktől lehetett ingyenes 
belépőjegyet igényelni a gyerekek részére, én is ezt tettem. (A képviselő nevét nem írom le, 
mert nem szeretnék neveket és pártokat megemlíteni a cikkben.) Évek óta kihasználom ezt az 
ingyenes jegyet, de még sosem találkoztam a gyerekműsor előtt vagy után a képviselőmmel, 
soha nem „kampányolt” ezzel a gyerek- és család barát gesztussal.  
Most az előadáson megjelent három, eddig általam sosem látott önkormányzati képviselő a 
művelődési házban és a gyerekeknek kezdtek ingyen mikulás csokit osztogatni. Tették ezt 
személyesen, amit mélységesen elítélek. Sokkal többet jelentett volna, ha minden gyermek 
kap egy-egy mikulást az előadás előtt vagy után, de nem a politikusoktól, hanem a ház 
dolgozóitól, vagy az előadóktól, fellépőktől. Több anyukával megdöbbenve fogadtuk, hogy a 
képviselők a gyerekekkel kampányolnak egy helyi intézményben. Ketten még belépőjegyet is 
vettek az előadásra és az amúgy is zsúfolt teremben is kihasználtak minden lehetőséget arra, 
hogy szerepelhessenek. Remélem ők is olvassák majd a cikket, így üzenhetem nekik, hogy 
megértem, hogy szükség van a kampányra, főleg, ha a napi munkájukkal nem tudták eddig 
felhívni magukra és pártjukra a figyelmet, de ezt ne gyerekekkel tegyék! Rákoskerten eddig 
ez nem volt szokás. Ha az ingyenes jegyet személyesen osztogatná a helyi képviselő, akkor 
biztosan nem venném át a belépőket, de eddig ők diszkréten a háttérben maradtak. Remélem 
ez a jövőben sem fog a választások közeledtével megváltozni! 
 
 
 
 
 


