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(A név és pontos cím kitĺiltése azértfontos,,mert ha kérdéséľe a Közmeghallgatáson nem kap vá|asú.. akkoľ
az illetékes(ek) írásbeliváIaszáta Közmegha|Igatástkovetően eljuttatjuk onľroz.;

Kéťük, jelölje meg azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatbankérđezni szeretne, és riividez ismeľtesse

közérdekű kéľdé sét/j avaslatát !

1) Józsefvaros újjáépiil
a) társasházi felúj ítások
b) kerĹiletfejlesztés
c) Auróra utcai rendelőiĺltézet megújítása

2) Kozbiztonság

3) Váľosüzemeltetés

4) Hatósági tĺgyek

5) Kultuĺális ügyek

6) C saládtámo gatás, idő sgondozás, egészségügy

7) Bölcsőde, óvoda

Kéľjük, a Felszólalási lapot . olvashatĺóan kitöltve . legkésőbb 2015. november 23. napiáig juttassa el a

Polgármesteľi Hivatal Támpontj ára NIII. Baľoss utca 63-67 .l, vagy a
Szeľvezési és Képviselői Irodáľa /VIII. Baross a. 63-67.ĺ, illetve a

kozmeghallgatas@ i ozsefva ľos. h u e.mail címre.
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n.rÁrulÁs.xÉ nÉs uľcnruÉv vÁt-ľozrnĺÁsna A BI,DAPEsTI VIII. KeRÜlrľeeľ{ :

Sokak kérése, hogy a VIII. Kőfaraoó utca neve,mĺnt korábban . isrné
Ceci| utca legyen 2ot2.tő|: ha|á|ának 75. évÍordu|ójától. Aján|ás:

Tormay Cécile (1875'október 8' Budapest - 7937. ápri|is 2. Mátraháza) kétszervo|t
iľodalmi Nobe|-díjra előterjesztve (halála miatt nem kaphatta meg). Hajdani
népszerűsége Jókai Móréhoz és Molnár Ferencéhez hason|ítható. Nove||áival a századelő
firenzei és párizsi irodaImi sza|onjainak kedvence. Anatole France a vi|ág |egnagyobb
nőírői karrierjét jósolja neki' 191l-ben Tormay kirobbanó sikeľt arat,,Az emberek a
kovek közoft,,,1914-ben ,,A régi ház,, című regénnye|, me|y elnyeri az Akadémía
Pécze|y-díját. 1919-ben mega|akítja milliós (!) taglétszámú civilszervezetét: a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szovetségét. K|ebelsberg bízza meg a Napke|et iroda|mi folyóirat
szerkesztésével, me|ybęn Áprity, Reményik ,Radá|y, Pilinszky, Hamvas, Németh
László és Szerb Antal ĺs pub|ikál. Tormayt Corvin koszoľúval tűntetik ki, a
Népsztivetség |egmagasabb bizottsága élére válaszB:ák. Máruány szobrát a KároIyi
kertben á||í$ák fe|.
A Budapest, VIII. Rőfaragő utcában, ahol az írőnő 3 évtizeden át élt' és alkotott
Révész Ferenc visszahe|yezte emléktáblájának máso|atát' Jiivőre a Szt. Rókus
kápolnánát felátlítják me||szobrát. (Információ a www.tormayc.webs.com hon|apon.)

Tiszte|ette|: Jobbágy Éva, a Tormay Cécile Kor alapító vezetője ľ-ŕgL.\ z /
l---\ ĹŁ\-

Budapest. zoĹL,Ĺ2.2l.
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Kerületek Elnevezés dátuma

1

Előtag Utótag
1870.01.01.

Kál.vária utca Vru
(1874) 1991.04.2s.

Kálvária tér VIII.
1873. 12. 12.

Kenvérmező utca Vru
t8'74.07.04.

Kis Fuvaľos utca VIII
18'74.01.04.

Kis Salétrom utca VM
18',74.07.04.

KiS Stáció utca YĽ
vm. r8'74.02. 19.

Koszoru utca
,fgl$) 1874.01.0L

Kőfaragó utca )1 t,'łtr9-'4 q h [, YIII|1a1yn1;, [21, I
1874.0f.19.

Kőľis utca VIII
1879.01.01.

Légszesz utca vm.
1885.02..26.

Lóvásár utca VIII.

Magdolna utca VIII. (1874) 1.99r.04.2s.

Maria utca vm. 1874.02.19.

Mátyás
L!-Lttl vIII. 1874.02. 19.

(1874) 1.919. 12.06.
Múzeum körut v., vm

ĺ8.74.0f. |9'
Múzeum utca Vil

1874.07.04.
Nagy Fuvaros utca vru.

r874.02.04.
NagyTemplom utca VIII

t8'74.02.19.
Népszínház utca VIIL

vn. r99l. 04.25.
oęacsirta utca

vn. 1874.02. 19.
Or utca

VIII. 1885.05.07.
Pź!| utca

VIII r8't4.02. 19.
Práter utca

1874.02. 19.
Salétrom utca VIII.

1899.01.26.
Száaados rit VIII

1874.01.01.
Szeszgyźĺ utca VTII

t8'74.03. 19.
Saiz utca VIIL

(r874) 19s3.01.01.
Tavaszmezó utca VIII.

t8'74.02. 19.
Tömő utca Vil.

|8.ĺ4.0L.19.
Vas utca VIII.

V[., Vil 1879.01.01.
Verseny utca

Vil. (1874) 199r.04.2s.
Víg utca

i let

Védett kiizteľületnevek _ IX. kerület

Kerületek Elnevezés dátuma
Előtag Utótag

1874.02. 19.

t933. rr.24.
Angyal utca rx.

Bárd utca x
1874.02. 1,9.

Bokréta utca x
|887 ,0Ż.04.

Csarnok tér IX.
1878. rf.19.

Dandár utca x.
1879.02. 19.

Drégely utca IX.

Ecseri út IX. 1909.09. 16.

1879.01.01.
Emő utca IX.
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