TOLNAI KERT HÁZIREND
2021. december 1-jétől
A Tolnai kert egy eldugott zsebpark a Csarnok negyedben, amely 2020 óta szabadon
látogatható. A kertben lehet olvasni, merengeni, játszani, kertészkedni és bármilyen más
módon kiszakadni kicsit a hétköznapokból. Jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Várunk
minden
érdeklődőt
a
Tolnai
kert
barátai
Facebook
csoportba
(https://www.facebook.com/groups/atolnaikertbaratai) is, ahol minden információ elérhető a
kert megújulásáról, a magaságyások örökbefogadásról és a közösségi programokról is
tájékozódhatnak. Sőt akár saját program ötleteket is várunk a csoportban!
Nyitvatartás:
● Január – Február: 8:00–18:00
● Március – Április: 8:00-20:00
● Május – Augusztus: 7:00–21:00
● Szeptember – Október: 8:00-20:00
● November – December: 8:00–18:00
Amit a kertben szabad:
●
●
●
●
●

pihenni;
játszani;
beszélgetni;
kertészkedni a kijelölt ágyásokban;
madarakat figyelni.

Amit a kertben nem szabad:
● kutyát bevinni, kivéve a segítő kutyákat;
● alkoholt fogyasztani;
● a kert területén tüzet rakni;
● a kertbe gépkocsival és motorkerékpárral behajtani;
● az éjszakát a kertben tölteni.
Vigyázzunk magunkra, másokra és a Tolnai kertre!
● Kérjük, használja a kihelyezett hulladék tárolókat.
● A kertet mindenki csak saját felelősségére és a házirendben foglaltak
figyelembevételével veheti igénybe.
● A területen belüli esetleges lopásokért, személyi sérülésekért, és egyéb elszenvedett
károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
● A kertben minden látogató az általa okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Hangoskodást, vagy egyéb problémát észlel a kertben?
Hívja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet ingyenes zöld számát: 06 80 204 618 vagy
jelentse be a Józsefváros applikáción keresztül (qr kód).
A kert üzemeltetője:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Városüzemeltetési igazgatósága

varosuzemeltetes@jgk.hu
06 1 782 3537
A kert megújításának szervezője:
Rév8 Zrt.
info@rev8.hu
rev8.hu
A Rév8 Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseit, terveit megvalósító
szervezet. Olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek mindenki életét nap mint nap
befolyásolják, de nem feltétlenül szembetűnőek, azaz azzal, hogy mitől lesz egy város
élhetőbb és szerethetőbb. Szeretne kertészkedni, csatlakozna a közösségi eseményekhez,
szervezne valamilyen eseményt? Írjon nekünk!

