Tisztelt rákoskerti és szárazhegyi Lakók!
Közel másfél hónapja élünk az önkormányzati választások ilyenkor szokásos kampányában.
Október 13-hoz közeledve egyre több szóróanyag, meghívó, program kerül a postaládákba. Ez így
természetes, hiszen minden jelölt szeretné eljuttatni a választókhoz az üzeneteit. Én is ezt teszem,
aktívan használom az összes csatornát (szórólap, facebook, személyes találkozások, képviselői
honlap stb.), amin keresztül elérhetek Önökhöz.
Egyet viszont nem teszek és nem tettem az elmúlt 13 évben sem: nem foglalkozom a kihívóim
személyével, családjával, ígéreteivel. Programomat nem a kihívóim ellen írom, és választási
ígéreteimben sem szerepeltetem az ellenfeleim nevét, címét, családját.
Sajnos az elmúlt évek kampányaiban néhány ellenfelem nem így gondolkozott és többször ellenem,
vagy családom ellen kampányolt úgy, hogy velünk kapcsolatban téves vagy hazug információkat tett
közzé. Ezt most Kovács Zsuzsa, aki a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, JOBBIK
támogatásával indul is megtette. Önök is olvashatták a szórólapján megjelentetett mondatokat.
Ezzel kapcsolatosan először neki, majd Önöknek is a lent olvasható tájékoztatást adtam/adom:

Tisztelt Kovács Zsuzsanna!
(1171 Bp., Bodonyi utca 23.)

Megkaptam a szórólapját, melyben a körzetben élőket próbálja félretájékoztatni a rákoskerti,
szárazhegyi intézményekkel kapcsolatban

Kérem engedje meg, hogy tájékoztassam a valóságról!








Ön szerint a 9. sz. evk-ban 3 db alapítványi, fizetős óvoda és bölcsőde működik. Ezzel szemben az igazság az,
hogy két olyan intézmény van a körzetben, melyeket alapítványok üzemeltetnek. Az egyik a Kőrösszeg
utcában (Kovácsné T*** E******* vezetésével), a másik a Rákoskert sugárúton (Hatvani Anikó
irányításával ) működik.
Ön szerint a Dalnok utca 48. sz. alatt fizetős intézmény működik. Ezzel szemben az igazság az, hogy ezen a
címen családom és én élek 1997 óta.
Ön szerint a Csongrád u. 28. sz. alatt működő bölcsőde a 9. sz. evk-hoz tartozik. Ezzel szemben az igazság az,
hogy a Csongrád utca nem tartozik ahhoz a körzethez, amiben Ön most jelöltként indul.
Ön szerint a körzetben működő alapítványi intézmények a Hatvani Család tulajdonában vannak, ezzel szemben
az igazság az, hogy egy alapítvány nem lehet egy család tulajdonában. A feleségem egy közhasznú alapítvány
(Családi Napközi Alapítvány) kuratóriumi elnöke, nem pedig tulajdonosa.
Ön szerint a körzet gyermekeit jelenleg az önkormányzat a Rezgő utcai intézményben látja el. Ez nem igaz,
hiszen a körzetemben élő gyermekeket két intézmény látja el körzetes óvodaként, az egyik a Százszorszép, a
másik a Piroska óvoda.
Ön szerint a Rezgő utcai intézményben kétszeres túljelentkezés van, ezzel szemben az igazság, hogy 10-15
gyermekkel jelentkezett több az utolsó alkalommal, de ezeket a gyerekeket is mind fel tudta venni az
intézményhálózat másik óvodája. Helyhiány miatt egyetlen egy gyermeket sem utasított el soha az
önkormányzat.

Szomorú vagyok, hogy az ellenzéki pártok által támogatott majdnem összellenzéki jelölt szándékosan vagy
tudatlanságból ilyen félrevezető információkkal szolgál a körzetben működő intézmények kapcsán. Személy
szerint csalódott vagyok azért is, hogy hat (6) ellenzéki párt olyan jelöltet támogat, aki a saját körzetének
határaival és intézményi hálózatával sincs tisztában. Rákoskert és Szárazhegy engem nem támogató közössége
Önnél jobbat érdemelt volna!
Szórólapja miatt ma megteszem a szükséges lépéseket.
Kérem és felszólítom Önt, hogy lakossági fórumán adjon tájékoztatást a csúsztatásokról és a valós helyzetről!
A közvéleményt én is tájékoztatni fogom az igazságról, ahogy ezt megtettem minden korábbi önkormányzati
választás során is.

Végezetül kívánok Önnek és családjának jó egészséget!
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