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Tizennégy budapesti közterület visel új nevet

Zsakutca, vasárnap 14 október 2012 - 23:16:27

Tizennégy budapesti közterület elnevezésérQl, illetve nevének megváltoztatásáról döntött a FQvárosi
Közgyqlés szerdán; a módosításokat kerületi önkormányzatok és magánszemélyek kezdeményezték.

A V. kerületi Károlyi Mihály utca neve ismét Károlyi utca lesz, az indoklás szerint így nem kizárólag az egykori
miniszterelnöknek, hanem az egész Károlyi családnak állítanak emléket. Ugyancsak az V. kerületben kapja vissza
korábbi elnevezését a Pesti Barnabás utca, amely a továbbiakban a Piarista utca nevet viseli. Korábbi elnevezést
állítanak vissza a XVI. kerületben is, ahol a szentmihályi templom mögött található Gelléri Andor Endre utcát a templom
korábbi építtetQjérQl, Regele Jánosról nevezik el.

Albert Camus és Tarasz Sevcsenko

A fQváros rendelete lehetQséget ad olyan nem magyar személyrQl történQ közterület-elnevezésre, akinek élete,
munkássága kiemelkedQ volt. Ennek megfelelQen viseli ezután egy eddig névtelen kQbányai utca a Nobel-díjas
francia író, filozófus Albert Camus nevét, aki 1956-ban nyíltan kiállt a magyar forradalom ügye mellett. Egy II. kerületi
névtelen tér Tarasz Sevcsenko ukrán festQmqvész, költQ nevét veszi fel, akinek bronzszobra 2007 óta áll ott. Kalkuttai
Boldog Teréz anya nevét veszi fel egy XII. kerületi névtelen tér az apáca boldoggá avatásának október 19-i
évfordulója alkalmából.

Döntöttek arról is, hogy egy III. kerületi névtelen parkot Fischer Ágoston lelkészrQl neveznek el, valamint ugyancsak
Óbudán közterületet neveznek el Kiss Mihály szalézi szerzetes papról, aki a második világháború alatt menekültek
életét mentette meg.

Szentágothai János és Ruttkai Éva

Egy ferencvárosi névtelen tér Szentágothai János nemzetközi hírq agykutató nevét kapja, a XVIII. kerületi

http://zsakutca.iksz.net/news.php?item.22
Oldal 2/2

Tersánszky Józsi JenQ sétány pedig Somogyi László plébános nevét viseli a továbbiakban. A XIII. kerületben Ruttkai
Éváról, a magyar színmqvészet kiemelkedQ alakjáról neveznek el egy névtelen parkot.

Teleki Pál és Tisza István

Zuglóban két névtelen közterületet érint a javaslat: az egyiket gróf Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök, a másikat
gróf Tisza István miniszterelnök után nevezik el. Határoztak arról is, hogy a csepeli gerincút egy szakasza Teller Ede fizikus
nevét veszi fel.

A napirendi vitában Hanzély Ákos LMP-s képviselQ azt javasolta, hogy nevezzenek el másik névtelen közterületet
azokról, akikrQl most már nincs elnevezve tér, utca. A képviselQk ezt csak Tersánszky Józsi JenQ író esetében
támogatták.

Az MSZP noha pontonkénti szavazást kezdeményezett egy esetben sem nyomott gombot.

