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A kéľdést feltevő neve:........o......Baľa Adľián

Pontos címe: 1089 Budapest,
Diószegi S. utca 44lb.4. em.
73.........
(A név és pontos cím kit<ĺltése azértfontos,mertha kérdésére a Közmeghallgatáson nem kap vá'Iasú, akkor

az illetékes(ek) írásbelivá|aszźú aKozmeghallgatást követően eljuttatjuk onn<iz.)

Kéťük, jelolje meg azokat a témźlkat, amelyekkel kapcso|atban k&đezni szeretne, és

r tj v i đ e n i s merte s s e kö zérdekíĺ kérdé s étlj avas latátl.

1. Józsefváros újjáépiil:

- közterületekrehabilitációja

- taľsashtnifeltĄitások

- kerületfejlesztés

- AuróraUtcai RendelőintézetmegiĄítása

2. Közbiztonsággal kapcsolatos kérdések

3. Váľosiizemeltetéssel kapcsolatok kérdések

4. Társasházakkal kapcsolatos ügyek

5. Általános igazgatási és építés-ig azgatási ĺi gyek, egyéb hatĺisági ü gyek

6. Idősekkel kapcsolatos intézkedések

7. Kulturális ügyek

8. Családtámogatási, egészségiigyi ügyek, szociális ellátás

9. Btĺlcsődei, óvodai iigyek

A ľégebbi teľvekben az egyetem kollégiuma a Diőszegs' utcában lett volna' ami valóban egy
szociáIis rehabilitációt jelentett volna az ilt lakó tisztes polgáľok száĺľ.ára. A Diószegi utcában
több iiľes telek van és olyan társasházak is, melyek felújítás után teljesen megfeleltek volna
kollégiumnak, és olcsibb is lett volna a kivitelezés. Az iiľes telkekre építhették vo|na az
rĺszodát és a tervezett spoľtpá|yákat, ezze| aDiőszegi,,campus |ltca,, Iett volna.

Helyette a történelmi kert területét építik be, a spoľtpályát is tönkľetették' sőt,végig a Diószegi
utcán a park területén egy szabađtéri sportkomPlexumot építenek !!!z uszoda (tiveg kalitka)'
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minđenféle sportpályák,lovarda. Miért nem lehet a spoľtlétesítményeket (uszođát, pá|yákat\ a
volt kínai piac teľiiletén felépíteni, vary a DiÓszegi utcai üres telkekre' és az orczy kertet
újrapaľkosítani? Milyen |esz a levegő, ha a lovarđa műktiđni fog? A park felet fog terjeđni a
lovaľda illata? Hogyan fogunk szel|őztetni?

Ez egy ttiľténelmi kert' több mint 200 éves, néhány év múlva nem ,,oľczy kert/paĺk,, lesz a neve/
hanem ,,CAMPUS PARK'. Szemtanúi vagyunk ugy tiirténelmi keľt beépítésének' ľáađásul sok
pénzért. Miért éppen egy töľténelmi kert kell legyen a kortárs építészet exhibicionizmus tere???
Báľki is tervezte, nem vette figyelembe a park történelmi jellegét.

A keľtész háza a Diôszegi utcában volt, levetették róla a véđettséget és lebontották. Még a
szakirođalom is megemlítette, ľáađásul talán 3.4 méterre volt a kerítéstő|, több funkciót is
betöIthetett volna. Kár volt lebontani. Az épületeŁ a kerti épületek és beľenđezések, minden
koľtáľs |esz, ezzel a keľt és történelmisége végleg eltíínik. A paľknak gazd'ag a szakiľođalma,
létre lehetne hozni ew histoľizáló angolPaľkot (eredetileg az volt!!!) 19. századi
berendezésekkel és hangulaÍta|, mint pélđául a Hyde Park. Most a végnapiait éli. Attól, hogy a
kollégiumot a kert területéľe építik" és ezzelprĆftá|jekvédeni attô|, ami a háta mögött van" még
nem |esz biztonságosabb. Mi, akik dolgozunk és adőt fizetünt mikor tuđunk majd
biztonságban és kultúľált köľülmények ktiztĺtt itt lakni?

Kéľjiik, a Felszólalási lapot. olvashatóan kitiiltve . legkésőbb 2014. decembeľ 3-ie
juttassa el a

Polgáľmesteľi Hivatal Támpontjára NIII. Baross utca 63.67.l,vagy a

Szervezési és Képviselői Irodára /vI[. Baross u.63.67.l, illetve a
kozmeghallgatas@iozsefvaľos.hu e-mail címľe.


