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Tisztelt Polgirmester Ur!

Az Obuda-B6k6smegyer Vrirosfejleszt6 Nonprofit Kft. felhivris6ra dsszeiillitottuk a Gladi6tor
utcai pihen<ipark eszkdzlist6jtinak javitott v6ltozatat.

Mindenekekitt szeretndnk hangot adni annak a megddbben6siinknek, ahogy a ker[leti
dnkormiinyzat egyetlen sz6, eli)zetes 6rtesit6s n6lktil ,,einstand oha" az Egyesi.ilettink 6ltal
alapitott, fejlesaett, miikddtetett Gladi6tor utcai pihen6parkot.

Lassan hfisz 6ve, hogy a Mocsii,ros-dril<i lakoss6ga dsszefogott, hogy a Gladi6tor utca egyik
rettenetesen koszos, romos, patkrtryokkal teli tertiletdt kdziis er<ivel kitisaitsa. Mertiink nagyot
6lmodni, parkot dlmodtunk a bed6lt iiveghrlzak helyett, j6tsz6teret a patkrinyfdszkek helyett,
focip6lyiit a szemdthalmok hely6be.
Igazi civil dsszefog6s, kdzds munka volt a teriilet megtisairisa 6s a park kialakitrisa.
Hosszri 6veken keresztiil minden eronket arra forditottuk, hogy fiivesitsiink, n6v6nyeket
telepitsiink, j6tsz6teret 6pitsiink. sokunk munkrija van benne, t6bb ezer civil munka6ra.
P6lydztunk is 6s volt idti, amikor m6g val6ban az igazi civileket temogattak a piiyazatok, igy
tudtunk masz6vrirat 6piteni, gumitdgl66 pdy6t l6trehomi.
S mindea ingyen kin6ltuk ldtogat6inknak, soha semmidrt nem volt tarifa, ellentdtben az
dnkorm6nyzat 6ltal fenntartott sportparkokkal.

A novemberi testiileti el6terjesztdsben dgbeki6lt6 hazugs6gok szerepeltek. Eppen 2Olg-ban
invesariltunk bele t6bb milli6 forintot a park fejleszt6s6be, amikor teljesen tjra ftivesitettiik a
fociprily6t ds megtj itouuk a tandsvdny inform6ci6s ribl6it 0n az egyesiilet forrdsteremtdsi
k6pessdg6nek.k6ts6gbe voniisa alapj6n indokolja az egyesulet ellen poiitikai okb6l elkdveten
merdnyletet. on 6ppen olyan j6l tudja, mint mi, civilek, hogy mi 6ll a sikertelen NEA
p6lydzatok h6tterdben. Emiatt nem nekiink kell szdgyenkezniink. Egy6bk6nt ped ig eld,g az I y:o-

os szja felajrinlisoknak - az ut6bbi 8 dvben alaposan megkurtitott - 6sszegdt 
-Osszihasinlitani 

a
keriileti civil szervezetek k6z6tt. Szdmunkra, okkal 6sjoggal, egyel6re ei a merce.
az egy sziuallkos felajrinlasok melleft vdllalati trirnogat6ink ii'akaanak sz6p szimmal, pl. a
Duna Aut6 Zrt., a Johnsons Controll Kft., a Magyarcom K'ft. stb.
Folyamatosan dolgoaunk, rendben tartottuk a parkot, etettiik a madarakat - a parkot a Magyar
Madrirtani Egyesiilet 6vekkel ezel6tt madrirbarrit kertnek min6sitette -, p6toltui a ndvdnyzetet,
6s amennviben er6nkb<il telleu, iavitottuk, p6tolnrk a j 6tsz6eszk6zdk"i ir. a gr-iiegiaJparyu
kerit6s6nek fenntartasa is folyamatos feladatot jelentett. A b6vebb forriisteremtest
egyesiilettinkdn sziimon kdmi tobb, mint cinikus a kertileti kdpvisekitestiilet .esze.oi. port akenileti 6nkorm inyzat civ mrikrtd6si paryazatin sz.avazofi meg szimunkra a testiilet egdsz



6ves munk6nk tdmogatris6ra 80.000 Ft-ot, amely iisszegb6l egy sakkegylet sem tudna mrikddni,

nemhogy egy 5000 ndgyzetmetemyi teriiletet fenntart6 egyesiilet.

K6rem, Polg6rmester Ur, adjon nyilviinosan el6gt€telt egyesiiletiinknek a 
-testiileti

el6terjesadsbin foglalt hazugs6gok6rt, 6s tisztelje meg egyesiiletiinket azzal, hogy elismeri a

kertilit6rt, a keriilei lakoss6g66rt v6gzett tdbb 6tizedes munkrlnkat. Tov6bb6 itt az id6, hogy

lezarjuk a m6ltatlan vitat, hogy az egyesiilet p6nzert 6rulja a jdtsz6t6r haszn6lat6t. Kikdrjtk
Inrgunkrruk u .osszindulatfr 6s f6lrevezet6 hiresztel6seket. Soha senki nem vizsg6lta meg, hogy

ezen allitasoknak van-e egy6ltaliln igazsagalapja, 6n6k soha nem n6ztek ut6n4 hogy val6ban

riruljuk-e a teriiletet, minket az dnkorm inyzat resz,rol soha senki meg nem hallgatott.

Egyesiiletiink a j6tsz6t6r elvdtele ut6n fenntartja mrik6d6s6t, tovribbra is a helyiek

6r-clekk6pviselet6t 
-fogiuk 

f5 feladatunknak tartani. R6f6r a Mocsiirosra, a Mocs6ros-dr.il6re a

helyi 6idekv6delem, mivel a keriileti dnkormrinyzat mintha elfelejtkezett volna r6lunk.

Rengeteg sz6p igdretet kaptunk mar 0niikt6l, amikb6l szinte soha semmi nem val6sult meg.

Terti-leti 
-k6pvisekink 

val6i6gos l6thatatlan ember, Gardonyi maga is drtilne neki, Bulla urat

6vek 6ta nem littuk a teriiletiinkdn, megkeresdseinkre nem reagril, meghivasainknak nem tesz

eleget. Hogy tudn6 k6pviselni az itt 6l6ket a kepviselo-testiiletben, ha azt sem tudja, mi tdrt6nik

itr?

A fizet6s varakozisi 6vezetek kiterjeszt6sdvel utciink teljes eg6sz6ben P+R helyekk6 v6ltak,

ezt is sziirntalanszor jeleatk 0ndk fel6, de semmif6le megold6st nem tudott ajrinlani a tisaelt

6nkorm6Lnyzat.

Feladatunk van el6g. Az ut6bbi 6vekben lestjt6an rossz a tapasztalatunk a keriileti

dnkorm6nyzat tisAsdgvisel6ivel 6s szerveivel kapcsolatban, rem6ljiik, ez meg fog vriltozni -
els6sorban a kozelgo dnkormanyzati valasztasok adnak sziimunkra ehhez rem6n1t.

Tisztelt Polgirmester Ur!

A Gladiritor utcai pihen6park 6tv6tele szemos k6rd6st.vet fel az eszkdzdk tulajdonjoganak

rendez6se mellett. ierm6szetesen - ahogy feltehet6leg 6nitk is - mi is a megfelel6 megvaltdsi

aijut uan gondolkodunk azon eszk6z6k itir6ben, amelyeket nem lehet az ingatlail6l s6riil6s'

Iiurkci6ve-sa6s ndlkiil etbontani. Ennek konkr6t form6j6t majd a varosfejleszt6 Nkft'-vel

m"gta.gyatjut. Viszont emellett v6laszokat varunk a park iizemeltetesi k6r6be tartoz6 egydb

k6rddsekre is:
o Ki 6s hogyan fogja a ny6ri programokat nyilvantartani, szervezni, lebonyolitani? Sok

visszatdr['l6tog i6rk * evek soran megszokta, hogy el6zetes, bejelentkez6s mellett

szulet6snapoki, bar6ti tal6lkoz6ka haszndlhatjAk a parkot' f! fogil a rapttirrendszert

iizemeltetni, az e-maileket, telefonokat fogadni, azokra v6laszolni? Ki fogia a

vend6geket fogadni?
. Mi les=z a k6ztiss6gi takarit6napokkal, amikor a kertileti gimnazistrlkat,- helyi lak6kat

6sszefogva takaritottuk a Mocsrirost 6s a kdrnyez<i utc6kat' 6s a munka v6gezt6vel

megven-tldgeltiik 6ket egy-egy teara, p6ksiitem6nyre?

o Mi lesz a levendul6s sor-sa? (i fogia lesziiretelni, a vir6gokat megsz6ritani, feldolgozni?

o Ki fogia a parkot a ny6ri h6tv6g6ken a nagy forgalom ut6n rendbe rakni?

oKifogjaut',lo",.i,o,.tuotisv6-nyre6rkezdiskolsokatkoordin6lni?Vezet6fiizettel
ell6tni? Vezet6t szervezni nekik?

Efeladatokatmindegyestiletiinktagiai,6nk6nt,sajat.szabadidejiikterh6reldttiiftel'K6rem,
Ail;;;;;, Gv "i"t 't* " 

fela&tokat hogvan 6s ki fogia megoldani'
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Jelen levelem mel[6 csatolom a Vrirosfejleszt6 Nkft. 6ltal irt list6jrira viilaszolva annak
kiegdszit6s6t.

K6rem a Polgiirmester Urat, hogy eztttal - tdbb mint kdteves hallgatris 6s ignor6las utiin - vdgre
v6laszoljon egyestiletilnknek. Az dnkorm6nyzat a keriileti lakoss6g 6ltal kapott manddtum
alapj6n mrikddik. Az a minimum, hogy egy helyi, tObb tucat csal6dot k6pvisel6 egyesiilet
megkeres6s6re v6laszoljon. Nem szeretn6nk itt felsorolni, hriny alkalommal fordult Onhdz
egyesiiletiink levdlben, e-mailben, telefonon, amelyekre Ont6l egy6ltalin nem drkezett v6lasz.
Rem6ljiik, a j6tsz6t6r 6tv6tele vdgre alkalmat teremt arra, hogy felvetdseinkre, k6r6seinkre
v6laszoljon.

Budapest, 2019. februar 05.
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A Gladiator utcai pihen6park eszkSzlistaja - a v6rosfejleszt6 Nkft. listrljrinak kieg6szit6s

A p1lyig,ati forrlsb6l finanszirozott eszkdziik, trirgyak, berendez6sek k6ziil csak azt tiintettiik

fel, amelyekn6l a pelyirzatbn foglalt fenntart6si id6szak m6g nem j6rt le'

1. Nem az eevesi.ilet tulaidona:

6. - nem r6gzitett padok (magrintulajdon),

11. - fitnesi eszkoziik (III. tertileti 0t. telepitette, az egyestilet tulajdon6ba nem keriilt),

12. - t6jekoztat6 xibla (Ok tulajdon),
25. - nem r6gzitett padok (magrintulajdon),

42. - rcm tlgzitett padok (magAntulajdon).

Az eredeti j6t6keszkiiztiket nem kaptuk vissza, jelenlegi helytk ismeretlen, tovebbra is ig6nyt

tarhrnk az elbontott eszktizdke, semmik6ppen nem szeretndnk jogi titra terelni az eszkijzdk

visszajuttatas6t egyesi.iletiinkhdz. Leszereldsiik a tudtunk 6s beleegyez6siink ds el6zetes

6rtesit6s n6lkUl trirtdnt. A leszerel6ssel 6s az elsz6ltftasukkal, tovebb6 az tj eszkiiziik

telepitds6vel a r6gi j6t6kok tulajdonjog6ban v6ltozrls nem 6llt be, an6l egyesiiletiiLnk nem

mondott le.

7. - Rug6s jdt6k - a piros hintal6 helyett.
g. - Ho=mo-koz6 - a szines csirszda i mi j6tsz6vrirunk hely6n 6ll, a jitsz6v6r r6szeit is k6rjiik

vissza.
10. - Rug6s motor - a mi j6 6llapotri motoros rug6s j6t6kunk erre lett lecserdlve.

3. T6vesenmegnevezett:

20. - t6vesen tilrol6nak min6sitett, val6jriban a szivattyrih6z teteje, egyesiileti tulajdon'

5.

4. P6lyazati forr6sb6l meeval6sult. fenntartasi id6szakon beliili:

29. - fiivesitett fociPdlYa

1. a j6tsz6teret kdrbevev6 s6v6ny (vegyes

homoktdvis, galagonya, cserszdmdrce stb''

2. fa kerit6s,
3. k6t kapu,
4. iintdz6rendszer,
5. 4 csatlakozas pont az tinttiz6rendszerhez'

i. csffi"tO rendszer a sdv6ny teljes hossz6ban' kb' 400 m6ter'

7 . hitzivizmrj,
8. brivarszivattY0,

ndv6nyzettel), tfiztdvis, szil, aranyvessz5,
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9. tdrhgyel6 kamerarendszer,
10. villany6nit6l a bels6 elektromos hiil6zat,

I 1. gyiimiilcsf6k az 6sz*i kerites ment6n,

12. di6fil!
13. diszftik (szilfa, kSrisfa),
14. belsS levendulas,
15. r6zsatdvek,
16. kflls6 levendulaiiltew6nYek.

Az egyesulet tov6bbi, a parkhoz ds a Mocsaroshoz kapcsol6d6 szellemi tulajdonai' eredeti

iitletei:

I . a csal6di pihen6park dtlete 6s annak megval6sit6sa,

2. Mocsiros tandsv6nY,

3. a kerUlet els6 szelektiv hulladdkgyiijtds6nek megszervezese es bonyolit6sa,

4. ingyenes spo(oLlsi lehet6s6gek biztositdsa,

5. Obudai Terepfesaivdl,
6. 6llatsimogat6 programok,
7. p6nilovaglas,
8. terepduatlon,
9. 8 6ras mountain bike versenY,

10. hrisvdti k6zmiiveskedds,
1 1. levendulasziiret, levendulazs6kok kdszitdse.

Budapest, 2019. februrir 05.
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Mih6lyfy Klara

e'lno k


