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Az önkormányzat (csak) egy Mikulás? 
 
 
A Terézvárosi Önkormányzat ismét rosszul vizsgázott kommunikációból. Két évvel ez-
előtt a Nagymező utcai lakosokat és vállalkozókat sikerült felháborítani. Nem tartották 
őket érdemesnek arra, hogy a tervezett mélygarázsról megfelelően tájékoztassanak. 
Az „eredményt” ismerjük. A tiltakozók egy éves kitartó küzdelemmel visszavonatták 
az önkormányzattal az – illetékesség hiánya miatt jogosulatlanul kiadott – építési ha-
tározatot, és a mélygarázs építése (remélhetőleg nemcsak átmenetileg) lekerült a na-
pirendről. Igaz, ez a közösségnek rengeteg kidobott pénzébe került, mivel egyedül az 
ideiglenes „felparkettázás” (az indokolatlanul eltávolított járdaburkolatok lefedése) 
költsége több tíz millió forint volt. A feleslegesen elköltött közpénzekről és a felelős-
ségre vonásról azóta sem számoltak be a lakosságnak sem a Terézváros lapjában, 
sem másutt. 
 
A tiltakozások azonban nem csendesedhettek el. Most a Hunyadi téri csarnok, az ős-
termelői piac és a téren álló fák sorsa a tét. Az eseményekről a Lélegzetnyi hírlevél 
többször beszámolt. A legújabb anti-kommunikációs gyöngyszem a tér részleges lezá-
rása volt. Készült ugyanis két szakvélemény a tér fáiról, amelynek alapján a VII. kerü-
leti önkormányzat év elején 14 fára kivágási engedélyt adott. Sajátos módon az 
ugyancsak közpénzekből, 2008 tavaszán a Hunyadi térrel kapcsolatban tartott közös-
ségi tervezés idején erről elfelejtették tájékoztatni a lakosságot. Amikor kiszivárgott a 
fakivágás terve, a Kincsünk a Piac – Hunyadi tér lakossági szerveződés szakvéleményt 
rendelt meg a Soproni Egyetemtől. Ugyanott, ahol korábban a Nagymező utcai fákról 
is készítettek szakvéleményt. Ez az új szakvélemény csak egy fát tartott kivágandó-
nak. Az eredményről értesülve, az önkormányzat – a testi épségre és a gépkocsik 
esetleges károsodására hivatkozással – lezárta a tér egy részét. Mindez egyik napról a 
másikra történt. Érdekes, hogy a kivágást javasoló szakvélemények birtokában hóna-
pokig nem féltették a járókelőket, a fák megóvásának szükségességét alátámasztó 
vélemény hallatán viszont egyszerre aggódni kezdtek az esetleges fakidőlések miatt. 
 
Az önkormányzat továbbra sem veszi felnőtt számba a lakosságot. Karácsonyi aján-
dékcsomagokkal, ingyenes műsorokkal, muskátli-osztogatással keresi a kegyeiket. Ja-
vuló környezetet, a városrész megújulását azonban hiába várjuk. Tárgyilagos tájékoz-
tatásra, joggal elvárt, számon kérhető jövőkép kialakítására, tisztességes vagyongaz-
dálkodásra nem érdemesítik a választókat.  
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