TISZTELT RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI POLGÁROK!

Bizonyára Önök is értesültek már arról, hogy idén október 13-án, vasárnap,
önkormányzati választások lesznek az országban. Közel egy hónapja Riz
Levente polgármester úr felkért arra, hogy a közösen, 2006-ban megkezdett
munkát folytassam, és ismét mérettessem meg magam a választásokon, mint
önkormányzati képviselő-jelölt. Így büszkén jelenthetem be, hogy immár
negyedik alkalommal állok a választók elé.
Néhány szót magamról és szűk családomról is írnék, ugyan azt gondolom,
hogy 13 évi képviselői munka után az itt élők többsége már többet tud rólam,
mint a vidéken élő rokonaim.
48 éves vagyok, több mint 22 éve élek Rákoskerten, a Dalnok utcában
feleségemmel, Anikóval és 3 gyermekemmel. Legidősebb fiam, Zsombor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára jár, és tervei szerint felderítőként fog végezni néhány év
múlva. Szabolcs fiam idén kezdi meg a tanulmányait az ELTE Államés Jogtudományi Karán és hosszútávon ügyészként képzeli el a jövőjét. Csenge lányom pedig feleségem szakmáját folytatva óvónő vagy
bölcsődei gondozó szeretne lenni. Sokak szerint nem lettem „profi” politikus, hiszen megtartottam civil állásomat, jelenleg is az általam alapított
SKF csapágyszaküzletben, mint kereskedelmi vezető dolgozom. Hobbim a lakóhelyem, szabadidőmben, délutánonként és hétvégén mindig
a Rákoskert az első. Emiatt néha neheztel a feleségem, de amikor a fiaim
is jönnek velem egy-egy helyi akcióra, akkor látom, hogy megenyhül
és megbocsát nekem. Szeretek kertészkedni, fallabdázni, túrázni és új
városokat megismerni.
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Néhány szót engedjenek meg a kampányomról:
• ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt lehessek, sok-sok aláírást kell összegyűjtenem a körzetemben (9. számú evk.) élőktől. Ehhez a helyi Választási Bizottságtól kapok egy aláírásgyűjtő ívet (nem egyet,
hanem sokat) és ezen kell begyűjtenem a támogató aláírásokat.
Ezért augusztus 26-án hétfőn kibéreltem a Rákoskerti Művelődési
Ház egyik kistermét 14.00 és 19.00 óra között és itt várom az engem
támogatni kívánó helyieket. Kérem jöjjenek el minél többen!!!
• az így összegyűjtött aláírásokat másnap leadom a Választási Bizottságnál, és így mondhatom el majd magamról, hogy hivatalosan is
jelölt lettem, és a nevem szerepelni fog a szavazólapokon.
• augusztus 27. és szeptember 8. között segítőim közreműködésével
felkeresek minden, a körzetemben élő családot (közel 2.000), és megkérdezem a véleményüket a városrészünk mindennapjaival kapcsolatban.
• próbálok minél kevesebb olyan szórólapot használni, ahol pártlogók
láthatóak, hiszen ez a választás nem a pártokról, hanem a jelöltekről és
az általuk képviselt értékrendről szólnak.
• október elejére így összeállítok egy friss PROBLÉMATÉRKÉPET, amelynek dokumentumát felteszem a honlapomra. Ilyen programot az előző
ciklusokban is készítettem mindig, sajnos van még a korábbi tervekből is
olyan, amit eddig nem sikerült megvalósítani.
• A kampányom minden fontos dokumentumát felteszem a képviselői
honlapomra, www.hatvanizoltan.hu, itt Ön is tájékozódhat a körzetet
érintő hírekről.
• idén újításként a facebookon is próbálok minél több információval
szolgálni, ezért kérem keressen rá a RÁKOSKERTI KÉPVISELŐ –
HATVANI ZOLTÁN oldalra!
• idén sem fognak olyan plakátokkal találkozni, ahol a nevem vagy a
fotóm szerepel. Ezeknek a szavazatnövelő hatásában nem bízom és „az
utcaképet és a köztisztaságot sem akarom rontani”.
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Ezen a ponton szokott következni az a rész, ahol a jelölt felsorolja, hogy
mit tett az elmúlt ciklusban. Én úgy gondolom, hogy akik itt élnek a városrészben, ők naponta szembesülnek azzal, hogy hogyan változik a szűkebb
környezetünk, ezért most csak a legnagyobb sikerről, Rákoskert régi/új
főterének, a Schell Gyuláné térnek a megvalósításáról írok néhány sort. Ezt
tekintem a 2014-2019 közötti ciklus zászlóshajójának. 6-7 éve álmodtunk
először arról, hogy megérdemelné Rákoskert, hogy legyen egy szép kis főtere.
Később több „népszavazást” indítottam e témában a Kerti Levél c. újságban,
ahol sok-sok érdemi hozzászólás és vélemény született, amelyek alapján
elkészülhettek a végleges tervek. 2016 decemberében pedig Riz Leventével,
Fohsz Tivadarral, az Egészségkert orvosaival és patikusaival és sok helyivel
birtokba vettük a teret. A tér további fejlesztését is szükségesnek látom, de
erről majd a következő ciklusról szóló tervek között írok.
Tervek a következő ciklusra. Nem szeretek olyan dolgokat ígérni, amiknek
nem látom a forrását, így nem vagyok egy ígérgetős típus, de a kínálkozó
lehetőségekkel élni fogok. A körzet legnagyobb gondja a szennyvízelvezető
csatorna megépítése után, még mindig az infrastruktúra állapota, vagyis
utcáink és járdáink minősége.
1. folytatni kell a szikkasztó és vízelvezető árkok építését, bővítését,
hiszen a klímaváltozás miatt a csapadékvíz elvezetése lesz a jövő legnagyobb kihívása.
2. folytatni kell a Merzse-mocsár felé idén megépített vízelvezető
rendszer bővítését.
3. folyamatosan egyeztetni kell a Fővárosi Önkormányzattal a szórt bitumenes utcáink aszfaltozása érdekében (2022-ig vállalták, hogy a kerület
összes „földes” utcáját leaszfaltozzák).
4. folytatni kell a járdafelújításokat: ezután is minden évben több száz
méternyit kell építenünk vagy javítanunk, hogy mielőbb a végére érjünk. Ha a korábbi ütemet tartani tudjuk, akkor is legalább 15-20 év,
míg mindenhol megújulnak a járdák.
5. folytatni kell a zöldfelületek fejlesztését, minél több virágra, fára van
szükségünk, hogy élhetőbb és szerethetőbb legyen lakóhelyünk.
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Köszönöm, hogy elolvasták a szórólapomat!
Várom Önöket augusztus 26-án hétfőn, a Rákoskerti Művelődési házban!!!
Üdvözlettel: Hatvani Zoltán
Rákoskerti, szárazhegyi képviselő

Elérhetőségeim:
címem: 1171 Dalnok u. 48.
telefonom: 06/30 9440-203
facebook: Rákoskerti képviselő – Hatvani Zoltán
e-mail: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
honlap: www.hatvanizoltan.hu
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