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Köszönĺjm a lehetőséget. A felvetéseim:

A Teleki

tér renđęzésesorán nagy száza|ékban csĺjkkentették a zo|d', füves, füvesÍthető anyafüldet és
helyett térköveztek, valamint kivágtak olyan többévtizedes f,ĺt, amelynek semmi baja nem volt és ezze|is
csökkentették a madarak élőterét, megszüntefue ezze| a madaĺcsicsergést, ami pedig jócskán ncjvelte a
lakásom hangulatosságźú.. Szeretném, ha nemcsak a drága, igényes kivitetelésű, kömyezetbarátnakkevéssé
mondható reklám szőrőIapjaikon olvasnźm azt, hogy ''növelttik a Zöldteľiiletek nagyságát'', hanem
szeretném az ab|akaí alatt is ezt éIobenlátni.
Tehát kérem, hogy a Teleki téren, se a térkövekkel, hanem a ztild, füves teľületek ntivelésével, annak
helyreáIlításával szolgáljanak ľá aľľa, hogy valóban igaz legyen az, amit olvasok a kiadványaikban.
1.

2. Tíszte|t Jegyző Asszony végül reagá|t és úgy tűnik, hogy érdemben is intézkedett' hogy a Teleki téri piac
rácsa minél halkabban nyíljon és ziíľuljon,és csak azértne húzogassák az &okle -ft'l egész éjjel, mert
kiállnak ďohźnyozni, amivel azvolt a probléma, hogy olyan éktelen robajjal nyílt és zźrődott, hogy nem
lehetett aludni tőle. (a régi piacon ilyen kapu szerencsére nem volt). A piac műköđésévelkapcsolatban
azonbantovábbi kérésemés javaslatom volt, amit szeretnék ezúton ismételten kérni, amagam) a családom
és a ttjbbi itt é|ő,lakó, éjjel aludni próbáló lakótársam éľdekében.
Felháboľítónak taľtom, hogy egész éjjel rakodhatják az źĺruta szá||ítők, mert az a gondom, hogy a piac
épĺileteborzasztőan visszhangos, a szá|Iítők üvöltöznek egymásnak, zűgatják a szá||itő jfumĺi motorját,
csapkodjfü a jármíi ajtajait, nagy ľobajj aLhizogatjźl< atźnolőrekeszeket, ami különösen nyáron, nyitott
ablakok mellett, de sokszor még csukott ablakok mellett is nagyon zavĄźlkaz éjszakai nyugalmam. Eleve
felháborító és nem is tűnik szabályosnak hogy ugyanań. a kaput hasznáIjákmindenféle áruszá||ításra is és a
vásárlók is azon jönnek-mennek. Nem tudom azt sempéldául, hogy miét nem építettekegy mé|ygarźzst.
Minimum kérésem,ha már ez ahe|yzet: csak bÍzonyos ĺórákban lehessen áľut bepakolni (pl. éjjel 11.
ig és a piac nyitása e|őtt 1' őrź*a|), így legalább 6 nyugodt éjszaki ĺiľalesz

3.Uey emlékszem, hogy a teľveken a Teleki piac tetejét még színesnek tervezték. Végül, már e|nézést,de
ronda, valamiféle fem vagy fem jellegri boľítást kapott. Ez atavaszi és a nyaľi hónapokbaĺr elviselhetetlenül
visszaveľi a napfényt a lakásomba, elviselhetetlentil elvakít, cissze sem lehet hasonlítarlí azzal, amikoľ simán
anap süt be, vagy csak simán a szemkońihźn ab|aka veľi vissza a napfényt. Híába fordultam több
levélben, személyes beadvanybaÍL, szomszédommal egyĹitt a Hivatalhoz. Aprob|émánkľa vá|asztis csak
azértkaptul.lk' hónapok elteltével, mert végül aJegyző Asszonynálkérdeztem táabęadványunlĺľa, ő
utánajar:t és válaszoltak, de megoldás még nem született.
Kérem ebben is a segítségĹiketA Teleki Piac tetejvel csináljanak valamit, hogy meg fudjunk maľadni a
lakásban akkoľ is, ha épp stit aÍIap apiac tetejére

A lakóhźzuĺtkteteje állandóan beź.zik, folyik avíz apadlás gerendáin, állnak a tócsák a füdémen,
állanđőanźľ;ikbeaszéplakásom,amiközvetlenülapadlás a|attvan..Aközösképviselőlllábajavíttatgatja
atetőt a probléma mindig előjĺin, fennáll. Ez egy 23 lakos társashźz, sok a nyugdíjas, a munkanélküli is.
onerőből nem tudjuk megoldani ahelyzet. Szerintem az egész lakókcjzösség nevében kérem, ebben is az
onök segítségét,anyagitĺĺmogatást. Nagyon elkeserítő azza| szembesiilncim, hogy mindenház szépen
megújul atéteĺ,szinte csak a miénk nem. olyan házak is vannak a kömyéken, munkámból tudom' hogy
csupa lézengó,lezüllött, dľogos életmódú ember |akja,pusńítja,mégis felújídaaz onkormányzat.
4.

Szeretném ha a mi épületünk és ezze| mi lakók is haszoné|vezői Iehetnénk annak, hogy
ĺózsnľvÁRos ÚilÁnľÜI, és nem azt is csak olvasgathatnék róla mindenůitt.

Ktiszöntim, hogy meghallgattak, várom segítségüket, éľdemiintézkedésüket.
Tisztelettel

Anda Eva
Teleki L.tér 23.3, em.

Ezen uzenet virusell enorzesen esett at, es virusmentesnek bi zonyult.
MailScanneľ - E-mailvírus és spamkereső
A MailScanner koszoni a transtec Computers tamogatasat.

