
Gyerekmentes lesz a Terézváros? 
 

Helyi és országos civil szervezetek, reménykedő lakosok és a sajtó részvételével foly-
tatódott a demonstrációsorozat 2007. február 22-én a terézvárosi polgármesteri hivatal 
előtt. A résztvevők a képviselőtestület közérdekellenes döntései, az elhibázott mélyga-
rázs-tervek, a gyerekintézmények bezárása, a közvagyon felélése és a környezeti állapot 
javításának elmaradása miatt tiltakoznak. A feszültség magasba szökött, amikor a testü-
leti ülést megszakítva, a polgármester, az alpolgármester és néhány képviselő lejöttek az 
épület elé. Őszinte párbeszéd továbbra sem alakult ki a demonstrálók és a képviseletük-
re megválasztott testület között. 

A kerületi önkormányzat a rendszerváltás óta folyamatosan ingatlaneladásokból próbálja 
az éves működésének fedezetét biztosítani. A közösség tulajdonának értékesítéséből származó 
bevételeket gyakorlatilag felélik. Nem költöttek például a zöldterületek növelésére, holott erre 
számos lehetőség lett volna a befolyt privatizációs bevételekből. Éppen ellenkezőleg, a meg-
levő zöldterületek csökkentését is lehetővé tették az építési szabályozás gyengeségei. Évekkel 
ezelőtt elkészült a kerület Környezetvédelmi Programja, amelyben fásított utcák, 30 km-es 
sebességkorlátozású lakóövezetek és a kerület peremén – a Felvonulási tér alatt és a 
Podmaniczky utca mentén elhelyezett – kéreg alatti gépkocsi-tárolók létesítését ígérik. Ebből 
azonban gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Helyette rémisztgetik a lakókat a Jókai téri, a 
Hunyadi téri, a Liszt Ferenc téri és legújabban a Nagymező utcai mélygarázsok tervével. 

A kerületben kevesebb, mint 1 négyzetméter közcélú zöldterület jut egy lakosra. Az 
egyetlen ideális helyen levő játszóteret a Benczúr utca és Városliget fasor közötti 6–8 éve 
bezárták, és az ígéretek ellenére a mai napig nem nyitották meg újra.  

A költségvetési hiányra és a kevés gyerekre hivatkozással most 4 iskola bezárását terve-
zik. Ez a – koncepciótlan kormányzást bizonyító – „ötlet” már az 1998–2002-es ciklusban is 
hasonló módon jött elő. Az azóta eltelt időszak nem volt elegendő arra, hogy egy konszenzus-
sal elfogadott, hosszútávú, ütemezett oktatásfejlesztési tervet dolgozzon ki az önkormányzat. 
Helyette újrakezdődnek a demonstrációk, amelyek lehetetlenné teszik a nyugodt légkörű taní-
tást. Ezzel párhuzamosan az összes gyereküdültetési ingatlant, mintegy 5 milliárd forint ér-
tékben dobra akarják verni (Balatonmária, Dunabogdány, Hűvösvölgy). Szinte minden kerü-
leti gyerek nyaralt az elmúlt évek során néhány alkalommal vagy akár az egész szünidőben 
ezekben a létesítményekben. Ha ezeket eladják, akkor akár ki is tehetik a táblát: „Gyerek-
mentes kerület”. 

A képviselőtestület, úgy látszik, nem ismeri az 1990-ben elfogadott és azóta többször mó-
dosított önkormányzati törvény vonatkozó paragrafusát, amelyet itt idézünk: 

„5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb-
biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati tes-
tületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják 
az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.” 

A jogok tehát a választópolgárokat illetik, a képviselőkre csak azért van szükség, hogy a 
joggyakorlás technikai lebonyolítása lehetővé váljon. A képviselői tisztség szolgálat, amelyért 
a választók adóiból megfelelő díjazás jár. 
 

A helyi lakosság álláspontjáról, megmozdulásairól a www.lmv.hu/nagymezo honlapon le-
het naprakész tájékoztatáshoz jutni. 
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