
Terézvárosban és Erzsébetvárosban továbbra is magasak 
a barikádok a képviselőtestületek és a választóik között 

 
Közös VI.-VII.-VIII. kerületi EU-pályázatot említve hirdette meg az Erzsébetvárosi 

Önkormányzat, valamint a Madách Sétány Egyesület azt a fórumot, amelyen a Zsidónegyed 
fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről kívánták a lakosságot tájékoztatni. A fórum a 
„hagyományoknak megfelelően” zajlott: úgy mutatták be a terveket, hogy azokon még a 
szakemberek sem ismerték volna ki magukat, nemhogy a lakosság. (Nem voltak utcanevek a 
kivetített rajzon, a lépték, a grafika alkalmatlan volt a beazonosításra.) A tájékoztatás tele volt 
csúsztatásokkal, burkolt fenyegetésekkel. Konkrétumokról nem esett szó. 

Hosszan és ismételten beszélt Lantos Péter (korábban Terézváros főépítésze) arról, hogy 
szakmai meggyőződésük ellenére „kénytelenek” megengedni a befektetőknek, hogy azt 
csináljanak, amit akarnak, mert különben a szomszéd kerületekbe vinnék a pénzüket. 
Kérdésünk az, hogy miért nem egyeztetnek a belső kerületek egymással, miért nem lépnek fel 
közösen egy jobb és élhetőbb város érdekében? Hány városban élünk mi, budapestiek? 

Panaszkodott az előadó arra is, hogy nincs pénze a kerületnek a régi épületek szakszerű 
felújítására, és az itt élők is nehéz anyagi helyzetben vannak. Ezzel ellentmondásban állt az a 
kijelentése, hogy a Zsidónegyed területén mintegy 11 ezer ember él, és ez 6 ezer parkolóhely- 
igényt jelent. Nem értjük kétszeresen sem, hogy ha eddig beengedték a beruházókat, akik 
vészes tempóban szüntetik meg a városrész történelmi hangulatát a túlépítésekkel, akkor miért 
mégis olyan szegény a kerület, a közösség? Miért nem jutott a profit egy részéből legalább 
felújításokra, zöldterület kialakítására is? (Vagy, ha nem jut, akkor miért „kénytelenek” 
bármit megengedni a befektetőknek. Lásd az előző pontot.) Másrészt pedig, ha olyan 
szegények az ott élők, akkor honnét van annyi autójuk, mint Németország leggazdagabb 
tartományainak? 

Lantos Péter a műemlékvédelmi hatósági gyakorlatot is megkérdőjelezte, mondván, hogy 
túlzottak az elvárások az örökségvédelemben, és a városfejlődést gátolják. (Ezt a gondolatot 
egyébként osztja egy jóhírű fővárosi egyetem egyik szakértői csoportjának, a VI. kerület 
számára 2007-ben készített tanulmánya is.) Megérne egy további vitát szélesebb szakértői 
körben (befektetők, fejlesztők, idegenforgalmi szakemberek, tervezők, gazdasági 
szakemberek és önkormányzatok, valamint az építési és örökségvédelmi hatóságok), hogy 
hosszabb távon a bulldózeres városépítés vagy az európai szintű történelmi városrész 
felújítása jelent-e nagyobb össztársadalmi hasznot? Az UNESCO műemlékvédelmi 
világszervezete, az ICOMOS nemrég itt járt szakértője ugyanis egyedülálló értéknek nevezte 
Budapest még meglevő, mintegy 4-5 ezer épületet magába foglaló eklektikus városrészét. A 
kerületi és fővárosi képviselőtestületek szíves figyelmébe ajánlom a bécsi belvárost, ahol 
óriási parkok láncolata és példásan felújított épületek fogadják a turistákat. Ilyenkor 
november-december hónapban szinte mozdulni sem lehet a magyar, a szlovák és az egyéb 
országok turistáitól. Szigorúan csak 300 turistabuszt engednek be naponta a belvárosba. (5-10 
percet állhatnak meg reggel, míg kiszállnak az utasok, majd este, amikor beszállhatnak.) Az 
engedélyeket néhány héttel előre kell kérni, mert gyorsan betelik a 300-as keret. 
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