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’56 A KERÜLETBEN

Kopjafákat avattak az Eöt-
vös parkban az ’56-os for-
radalom és szabadságharc 
leverésére emlékezve. A 
gyásznapon, november 4-
én mécsesek gyúltak az 
elesett hősök tiszteletére.

A további megemlékezésekről
a 3. oldalon

HELYBEN VAGYUNK

Nyugalmasabb lett a légtér, 
a Budapestről távozó gépek 
ugyanis nem fordulnak a 
kerület felé, hanem észak 
felől kerülik meg a várost. 
Hosszas egyeztetések után 
további változások is tör-
téntek, amelyek csökken-
tették a légi forgalom által 
okozott zajokat.

Részletek a 3. oldalon

ÜGYINTÉZŐ

Környezetbarát síkosság-
mentesítő anyagot igényel-
hetnek kedvezményesen a 
társasházak. A húsz kilo-
grammos csomagokban 
árusított homokot az ön-
kormányzat jóvoltából fél 
áron, 266 forintért lehet 
megvásárolni.

Bővebben a 2. és a 6. oldalon

KARÁCSONY

Ismét megrendezi az ön-
kormányzat a Hegyvidéki 
karácsonyi vásárt. Adventi 
Zenés Péntek Esték, Ad-
venti Vendégség és egyéb 
érdekességek várják a láto-
gatókat a december 2. és 
23. között zajló eseményen 
a polgármesteri hivatal 
mellett.

Részletek a 2. oldalon

SPORT

Braun Éva ötödször bizo-
nyult a legjobbnak a hazai 
asztaliteniszezők TOP 12 
versenyén. A városmajori 
BSE sportolójának a ping-
pong az élete, de szereti a 
focit is.

Interjúnk a 12. oldalon

KULTÚRA

Dr. Balázs Boglárka fül-
orr-gégész főorvos, a hat-
vanas évek ismert táncdal-
énekese, szenior úszóbaj-
nok. Annak idején csak 
„brahiból” jelentkezett a 
Magyar Rádió Táncdal 
Stúdiójába, de azonnal fel-
vették.

Kis nagy emberek az 5. oldalon

Nem szűnnek meg a térítésmentes vizsgálatok
Tulajdonosváltás után az Országos Gerincgyógyászati Központ Radiológiai Osztálya
A Budai Honvéd Kórház átalakulásáról ellentmondásos hírek lát-
tak napvilágot az utóbbi hónapokban. Elterjedt, hogy az MH 
Központi Honvéd Kórház részlegeinek kivonulását követően meg-
szűnik a Királyhágó úti épületben az OEP által támogatott, azaz 
térítésmentes radiológiai ellátás. Dr. Takács Ildikó radiológus fő-
orvossal, az Országos Gerincgyógyászati Központ Radiológiai 
Osztályának vezetőjével beszélgettünk a változásokról.

Milyen alapjuk van az 
OEP-fi nanszírozott röntgen- 
és ultrahangvizsgálatok 
megszűnésével kapcsolatos 
aggodalmaknak?
– Bár osztályunkat 2005 

februárja óta egy privát szol-
gáltató üzemelteti, ez mégsem 
jelenti a térítésmentes vizsgá-
latok megszűnését. Osztályunk 
a tulajdonosváltást követően 
változatlanul a társadalombiz-
tosítás terhére, az OEP által fi -
nanszírozott módon végez 
röntgen- és ultrahangvizsgála-
tokat, és fogadja az orvosi be-
utalóval rendelkező páciense-
ket.

Csak a XII. kerület ellátá-
sáért felelősek, vagy más-
honnan is fogadnak beutalt 
betegeket?
– Örömmel mondhatom, 

hogy nincsen területi ellátási 
kötelezettségünk, ezért gya-
korlatilag bárhonnan fogadha-
tunk beutalóval rendelkező pá-
cienseket.

A tulajdonosváltás ho-
zott-e érezhető minőségi vál-
tozásokat?
– Egyértelműen! Az új tulaj-

donos jelentős beruházásokat 
hajtott végre, ennek eredménye-
ként mára a város egyik legmo-
dernebb diagnosztikai műszer-
parkjával rendelkezünk. Meg-
vásároltunk egy teljesen digitá-
lis technikával működő, úgyne-
vezett direkt digitális röntgen-
berendezést. A röntgenfelvétel 
elkészítéséhez nincs szükség 
kazettára, fi lmre, sötétkamrára. 
A felvételeket digitális úton tá-
roljuk, s CD-n bocsátjuk a beteg 
és orvosa rendelkezésére. Bár-
melyik számítógépen meg lehet 
nézni. A képek biztonsággal tá-
rolhatók egy központi szerve-
ren, onnan bármikor visszake-
reshetők. A technikai fejleszté-
sekkel párhuzamosan igyek-
szünk a szolgáltatási kultúra te-
rületén is alkalmazkodni a 
megváltozott igényekhez. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

pácienseink a lehető legkeve-
sebb időt töltsék várakozással, 
ezért az ultrahangvizsgálatok 
előjegyzés alapján történnek.

A röntgenen és ultrahan-
gon kívül más diagnosztikai 
vizsgálatra is van lehetőség?
– A radiológiai osztály CT-

vel, MRI-vel és 3D ultrahang-

berendezéssel is rendelkezik, 
melyeket térítés ellenében min-
denki igénybe vehet. A 3D-4D 
ultrahangvizsgálatok az utóbbi 
időben rendkívüli népszerű-
ségre tettek szert, elsősorban a 
magzati diagnosztika terüle-
tén. A magzati ultrahangvizs-

gálatokat nagy tapasztalattal 
rendelkező radiológus orvosok 
végzik. Az erre szánt harminc 
perc a magzat, illetve a terhes-
ség részletes vizsgálatából és a 
baba 3D-4D felvételeinek elké-
szítéséből áll, a szülők legna-
gyobb örömére. Lehetőség van 
DVD, CD és videó, valamint 

nyomtatott képek készítésére 
is. Azt már kevesebben tudják, 
hogy a 3D ultrahangtechnika 
rendkívül hatékony módszer a 
férfi  és női nemi szervek, vala-
mint az ízületek elváltozásai-
nak pontosabb diagnosztizálá-
sában is.

A CT- és az MRI-beren-
dezés milyen vizsgálatok 
végzésére alkalmas?
– A CT minden testrégió 

vizsgálatára, a koponyától a 
hason keresztül a végtagokig. 
A mellkas CT-vizsgálata tör-
ténhet panaszmentes páciensen 
szűrő jelleggel is, a korai daga-
natok felfedezése céljából. A 
vizsgálatoknak a tüdőre, mell-

kasra, szívre vonat-
kozó információtar-
talma összehasonlít-
hatatlan a hagyomá-
nyos, úgynevezett 
szummációs mellkas-
felvétellel. Új terület 
az arc-álkapocs CT-
3D vizsgálat, mely a 
szájsebészeknek nyújt 
segítséget fogbeülte-
tés előtt. Az MRI-ké-
szülékünk úgyneve-
zett nyitott berende-
zés, amely lehetővé 
teszi a bezártságot 
nehezen viselő páci-
ensek vizsgálatát is. 
Az Országos Gerinc-
gyógyászati Központ 

Radiológiai Osztálya elsősor-
ban gerinc-MRI-vizsgálatokat 
végez. Az MRI-készülék kivá-
lóan alkalmas egyéb mozgás-
szervi elváltozások, például 
ízületek, sport sérülések diag-
nosztizálására is.

SG

Ne az utcát fűtsük!
Kevesebb energiával is melegen tartható a lakás
A fűtés nem olcsó dolog, és a liberalizálódó gázárak jelentős 
emelkedése miatt egyre kevésbé tekinthető annak. A fokozatos 
drágulás ellenére azonban még mindig pazarlóan bánunk az 
energiával – a felesleges többletfogyasztás egyik fő oka az, 
hogy a lakások túlnyomó része nincs megfelelően szigetelve.

M agyarországra és az Eu-
rópai Unió fejlettebb or-

szágaira, a korábbi „15-ökre” 
egyaránt jellemző, hogy az ösz-
szes felhasznált energia körül-
belül 40%-át a lakások és in-

tézmények fűtésére fordítják. 
Csakhogy amíg nálunk egy 
négyzetméternyi helyiség fűté-
sének átlagos fogyasztása 0,90 
GJ évente (ez 26 köbméter gáz-
fogyasztással egyenértékű), 
addig az EU 15-öknél ugyanez 
csak 0,53 GJ. A korszerű uniós 
szabványoknak megfelelő épü-
letekben az átlagos fogyasztás 
még kisebb, mindössze 0,24 
GJ/négyzetméter/év (gáz eseté-
ben ez 7 köbméter fogyasztást 
jelent).

A különbség tehát óriási: a 
hazai fajlagos fűtési energiafel-
használás 70%-kal magasabb 
az EU 15-ökéhez képest; ám ha 
a korszerű szabványoknak 
megfelelő épületeket tekintjük 
összehasonlítási alapnak, akkor 
közel négyszeres a differencia. 
Magyarországon ma mintegy 

hatmilliárd köbméter gázt füs-
tölünk el, jórészt feleslegesen – 
emiatt nemcsak a pénzünket 
apasztjuk hasztalanul, hanem a 
környezetünket is a szükséges-
nél jobban károsítjuk.

Sajó Endre mérnök, egy hő- 
és hangszigeteléssel foglalkozó 
kerületi cég vezetője lapunk-
nak elmondta: ha hatékonyab-
ban tudnánk felhasználni a fű-
tésre fordított energiát, orszá-
gosan százmilliárdokban mér-
hető megtakarítás lenne elér-
hető. A korszerűsítés persze 
pénzbe kerül, ám a kisebb fű-
tésköltségből adódó megtaka-
rítás számtalan beruházásra 
nyújthat fedezetet.

A korszerűsítés alatt nem 
feltétlenül a drága épületgépé-
szeti berendezések beszerzését 
kell érteni, hiszen akár fi lléres 
kiadásokkal is jelentős ered-
ményeket érhetünk el. Javasolt 
például a radiátorok mögé 
hőtükröt, azaz hővisszaverő fó-
liát helyezni, e nélkül ugyanis 
jobban melegítjük a falat, mint 

a szobát. (A habszivacsból és 
kasírozott alumíniumból készí-
tett lemez sok helyütt kapható.) 
A radiátor fölé pedig érdemes 
valamilyen borítást helyezni 
(például egy deszkalapot), 
amellyel megakadályozható, 
hogy az ablak és a függöny 
közti részt fűtsük, és így az ab-
lakokon keresztül még köny-
nyebben az utcára szökjön a 
meleg.

Fűtési szokásaink átalakítá-
sával is sokat spórolhatunk. Éj-
szaka nem feltétlenül kell any-
nyira melegíteni a lakást, mint 
nappal – jobban is lehet aludni 
egy hűvösebb szobában. Tév-
hit, hogy hamarabb kihűl egy 
helyiség, ha kevésbé fűtik: mi-
vel a lakás és a külső környezet 
közti hőmérséklet-különbség 
kisebb, a hőveszteség is kisebb 
lesz.

Nagy különbség mutatkozik 
az egyes épületek falvastagsá-
gát és minőségét illetően, erő-
sen változó tehát, hogy hol mi-
lyen gyorsan szökik el a meleg. 
Fűtési szempontból a legrosz-
szabb a panel, illetve a vékony, 
„B30-as” téglafal: ezeket érde-
mes külsőleg, legalább 10 cen-
timéter vastagon szigetelni 
speciális, habosított táblákkal 
(hungarocell, austroterm stb.). 
Mivel egy társasház esetében a 
legjobb a teljes homlokzatot 
szigetelni, a lakóközösség egé-
szének kell döntenie a beruhá-
zásról. Abban az esetben, ha 
egyetértés vagy pénz hiányá-
ban nincs lehetőség a homlok-
zati munkák elvégzésére, laká-
son belül egyénileg is megold-
ható a falak szigetelése.

Az ablakok esetében a leg-
könnyebben a tok és a nyíló 
szárnyak találkozásánál szök-
het ki az energia: ha nem pon-
tos az illeszkedés, a hideg leve-
gő akadály nélkül beáramlik. A 
leggyakrabban gumi tömítőa-
nyagokat szoktak alkalmazni, 
ezek hátránya azonban, hogy 
összenyomott állapotban is je-
lentős az anyagvastagságuk, 
így a vetemedett keretek válto-
zó méretű réseit nem képesek 

KFKI: ahová még a Ferrarit is
csak lábujjhegyen engedték be…
Bár mindenki így emlegeti, a csillebérci KFKI már nem létezik – a 
helyén jelenleg négy különböző intézmény működik. Az egyszerű 
civil számára még ma is meglehetősen titokzatos intézet a múlt-
ban komoly űrprogramokban vett részt, nemrég pedig a Ferrari 
tesztelte ott a versenyautóját.

A kerítést terméskőből rak-
ták, magasan, szigorún, 

tiltón. Tetején szögvasak ákom-
bákomjai, rajtuk kifeszítve fut 
a csupasz elektromos vezeték. 
Aki a 90-es busszal vagy autó-
val hajt végig a Konkoly-Thege 
Miklós út lejtős kanyarjain, a 
városhatár felé, Csillebérc után, 
jobb kéz felől pillantja meg a 
rozsdaszínű falakat.

Nemcsak a kapun látható 
táblán, a buszjárat homlokán 
vagy a térképen, de a köztudat-
ban is úgy szerepel a park, mint 
a Központi Fizikai Kutató Inté-
zet, vagyis a KFKI. Pedig…

– …ilyen intézmény 1992. 
január elseje óta nem létezik! – 
cáfolja a hiedelmet Dr. Gadó 
János, a KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet igazgatója a tele-
fonban. – Talán jobb lenne, ha 
meglátogatna bennünket – te-
szi hozzá.

Félköríves, hangárszerű épület 
áll a „kereskedelmi” bejárat 
mellett, kissé lejjebb óriási lo-

kátor szemezi a felhőket, majd 
felbukkan a különös formájú 
hűtőtorony. A főbejáraton „egy 
vágányon”, azaz csak a kapu 
egyik szárnyán keresztül mo-
zoghatnak a járművek ki és be. 
A biztonsági őrök nem moso-
lyognak az emberre, a viccet 
nem tolerálják. A formaságok 
szigorúak, hosszadalmasak. A 
küszöböt átlépve azonban gyö-
kerestől megváltozik a kicsit 
kellemetlen érzés.

A messzi Seattle dicseked-
het hasonló, vadregényes kuta-
tóparkokkal. Talán a Boeing 
főhadiszállása ilyen. Őspark, 
ligeti utak, az autók rozsdabar-
na fák alatt parkolnak. Az 
Atomenergia Kutatóintézet 
épülete egy kiemelt SZOT-üdü-
lő és a Duna-parti „Fehérház” 
levegőjének keverékét árasztja 
magából. Elegáns tárgyalóte-
remben ülök le Gadó Jánossal.

– Négy intézmény alakult a 
régi, klasszikus értelemben 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

Ahol minden történik: a csillebérci reaktor

Hőszigetelő ablaktáblával sokat lehet megtakarítani
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Bárhonnan fogadhatnak betegeket
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Kevesebb energiával is 
melegen tartható a lakás

mindenütt maradéktalanul ki-
tölteni. A változó méretű héza-
gok tökéletesebb lezárására je-
lenthet megoldást a vékony, V-
alakot formázó, úgynevezett 
Duplex-szalag. Az öntapadó ra-
gasztóréteggel ellátott, speciá-
lis műanyagból készülő tömítő-
szalagot házilag bárki könnyen 
felhelyezheti az ablaktokra.

Mivel a hőveszteség java ré-
széért az ablaküveg felel, érde-
mes speciális hővisszaverő 
üveget használni. Ehhez azon-
ban nem kell kicserélni a régi 
ablakokat: a belső ablakkere-
tekre felszerelhető egy plusz, 
úgynevezett Duplo-ablak, mely 
a napsugarakat beengedi, a hőt 
azonban kilencven százalékban 

visszatartja (ezt az ablak felü-
letén található mikro méretű 
fémszemcsékkel érték el a ter-
vezők). Az ablakok hőáteresz-
tése a legújabb generációs, 
gáztöltésű, hővisszaverős ter-
moablakokéhoz hasonló, áruk 
azonban harmada az utóbbia-
kéhoz képest.

A vastagabb, hat milliméte-
res Duplo-üveg hangszigetelés-
re is kiválóan alkalmas. Az 
M5-ös autópálya bevezető sza-
kasza mellett található lakóhá-
zakban, ahol szintén ezt a zaj-
védő eljárást alkalmazták, a 
forgalomdübörgést suttogássá 
tudták szelídíteni: a zaj leg-
alább nyolcvan százalékát min-
denütt sikerült kiszűrni.

A falak és az ablakok szige-
telésére fordított pénz az ener-

giaárak drágulásával egyre rö-
videbb idő alatt térül meg. Ha 
fi gyelembe vesszük, hogy egy 
négyzetméter gyenge minősé-
gű falnál egy fűtési idényben 
átlagosan 15 köbméter, rossz 
ablakoknál pedig nagyjából 35 
köbméter gáz hőenergiája ve-
szik el, akkor az intenzív fal-
szigetelés költsége a liberalizált 
gázáron számolva két-három 
év alatt visszajön, míg az ab-
lakszigetelés esetében a megté-
rülési idő nagyjából három év.

Mivel a gázár drasztikus 
emelkedését a piaci körülmé-
nyek érvényesülése miatt, saj-
nos, nem tudjuk elkerülni, az 
egyetlen kiút mindannyiunk 
számára a takarékosabb fo-
gyasztás.

K. D.

(Folytatás az 1. oldalról)

KFKI: ahová még a Ferrarit is
csak lábujjhegyen engedték be…

vett KFKI helyén – magyaráz-
za –, míg egy ötödik, az Izotóp 
Kutató Intézet mindig is füg-
getlen volt, és ma is az. Mind-
egyikük a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) alá tar-
tozik. A négy intézet: az Atom-
energia, a Szilárd Test Fizikai 
és Optikai, a Műszaki Anyag 
Tudományi, valamint a Ré-
szecske és Magfi zika Kutató 
Intézet. Rajtuk kívül számtalan 
kft. kapott engedélyt, hogy 
működhessen a parkban, rész-
ben mint kiszolgáló-alvállalko-
zó bizonyos tudományos fel-
adatokra, másfelől mint telje-
sen független vállalat, amely 
csak a helyet bérli. Összesen 
ezerötszáz-kétezer fő dolgozik 
a telepen.

A KFKI jogutódjaként az 
Atomenergia Kutató látja el az 
eredeti feladatot – a tanácsadói 
szerepet a paksi atomerőmű és 
az Atomenergia Hivatal részé-
re. Kutatómunkát végeznek, és 
a tudósok számításait ellenőr-
zik. E munkában segítségükre 
van az 1959-ben beindított ku-
tatóreaktor, amely azóta is a 
parkban üzemel. A MTA úgy-

nevezett „nagy berendezése-
ként” teljes egészében ezen a 
reaktoron képezik ki a hazai 
atomerőmű-kezelői gárdát, de 
ugyanakkor nemzetközi kuta-
tók, főleg oroszok végeznek 
rajta projekteket.

Kutatás mellett gyakorlati 
célokra is felhasználják. Nyílt 
titok a közelmúltban lefolyta-
tott tesztelése a Forma-1-es 
Ferrari motorházának, vagy a 
magyar légierők szovjet építé-
sű helikoptereinél a forgó 
szárnycsavarok ellenőrzése.

– A helikopterek korhatára 
lejárt, viszont a repült órák 
messze elmaradtak a maximá-
lisan megengedettől 
– mondja az igazgató. 
– Speciális átvilágí-
tással vizsgáltuk, 
van-e pangó folyadék 
a rotorok molekuláris 
szerkezetében, ame-
lyek hajszálrepedést, 
később törést idézhet-
nének elő. Hasonló 
módszerekkel állapít-
juk meg a hűtőgépek 
zárt rendszerében ke-
ringő hűtőfolyadékok 
minőségét is. A másik 
lehetséges megoldás 
a balta lenne mindhá-
rom esetben – moso-
lyodik el Gadó János.

Van-e jövője a pak-
si atomerőműnek? – 
kérdezem tőle.

– Az emberek sze-
retnek félni, és ebben 
nagy a szerepe a mé-
diának – „szúr egyet” 
válaszul. – Kétezer-
négy augusztusától 
az erőmű teljes kapacitással 
dolgozik, beleértve az emléke-
zetes kettes blokkot is, amely-
nél korábban a baleset történt. 
Az erőműnek 2030-ig van mű-
ködési engedélye, a blokkok 
később már nem lesznek hasz-
nálható állapotban. Magyaror-
szág épít egy nagyobb vagy 
több kisebb atomerőművet ad-
dig, vagy más, lehetőleg meg-
újuló energiaforrás után kell 
nézni. Az ország áramszükség-
letének negyven százaléka fo-

rog kockán negyed század múl-
va.

A KFKI-telephely lelke a kü-
lön épületben elhelyezett kísér-
leti, vagy kutatóreaktor. 
Késmárky Károly reaktorigaz-
gató fogad a bejáratnál. Belépő 
nyilatkozatot töltetnek ki ve-
lem, és le kell adni a személyi 
igazolványomat a biztonsági őr 
szobájában. Többszörösen biz-

tosított forgókorláton keresztül 
jutok az előtérbe. Óriástablók 
magyarázzák a helyszínt s az 
épületben végzett munka fo-
lyamatát.

A kontrollterem épp olyan 
lenyűgöző, mint a Kína 
szindróma című klasszikus 
atomerőmű-fi lmben. A falakat 
borító lámpasorok és kapcso-
lók láttára elnémul a látogató. 
Vezetőm magyarázata nyomán 
pislákolni kezd bennem némi 
fény, néhány perc után már 
kezdem érteni a különbséget a 
belső és a külső hűtőrendsze-
rek, a maghasadás és az izo-
tópbesugárzás között.

A reaktortermet egy zsilip-
rendszerű bejáraton keresztül 
közelítjük meg, ahol plasztik 
védőtasakot húzunk a cipőnk-
re. Függőfolyosó vezet körbe a 
teremben, a reaktor szintje fö-
lött. Innét vehetjük szemügyre 
az ólompáncélos, zöldre festett 
óriást, titokzatos nyílásaival, 
ablakaival együtt. Névleges 
teljesítménye 10 megawatt, 
majdnem kétszázszor kisebb, 
mint a paksié.

Kísérőm itt említi meg, hogy 

a telep űrprogramokban is részt 
vett. 1971-ben a Vertyikal-1 
szovjet rakéta egy KFKI által 
épített mikrometeorit-csapdá-
val volt felszerelve. Farkas 
Bertalan egy úgynevezett dozi-
métert vitt fel magával az űrbe, 
amelyet szintén itt fejlesztettek 
ki. Sőt, négy évvel később, 
1984-ben a Challengeren Sally 
Ride ugyanazt a készüléket 
használta. A mindmáig legna-
gyobb KFKI-űrvállalkozás a 
szovjet Vega programban való 
részvétel volt, amely a Vénusz 
bolygó és a közelében elhúzó 
Halley üstökös megfi gyelésé-
vel foglalkozott.

A reaktor látogatása után, a kijá-
rat előtt egy besugárzást és su-
gárszennyeződést ellenőrző mo-
nitoron kell keresztülhaladnom, 
amely még a cipőtalpaimat is 
végigtapogatja. A parkban, mo-
dern konténerben, komputerizált 
mérőszerkezetek ellenőrzik a le-
vegő esetleges szennyezettségét 
és iontartalmát.

Habár a kutatóintézetben a 
dolgozókat felszerelték dózis-
mérő műszerekkel, a biztonság 
kedvéért évenként kétszer tel-
jes szűrés alá vetik őket. A fel-
adatot ellátó kamrát az Erzsé-
bet híd második világháborús 
roncsaiból építették fel. Az ere-
deti vasszerkezet még az első 
atombomba ledobása előtt ké-
szült és került a Duna vize alá, 
így a sugárzásfertőzöttsége el-
méletileg minimális. Van tehát 
mihez viszonyítani a kutatók 
radioaktívszintjét egy olyan vi-
lágban, amely számtalan lég-
köri és föld alatti robbantás 
után volt kénytelen szembenéz-
ni a csernobili katasztrófa utó-
hatásaival is.

Az MTA nemzetközi kap-
csolatainak köszönhetően sok 
külföldi tudós megfordul a 
KFKI falai között, ám a veze-
tőség egyöntetűen sajnálja, 

hogy az orosz atomkutatók 
napjainkban nem mutatnak oly 
mértékű érdeklődést a telep-
hely iránt, mint a múltban. A 
moszkvai atomfi zikai kutató-
intézet, Bajkonur és Csillagvá-
ros szárnyain a KFKI egykor 
úgy érezte, az űr majdhogynem 
kéznyújtásnyi közelségbe ke-
rült hozzájuk. Napjainkban 
azonban úgy tűnik, az intézet 
fényévekre távolodott el ettől a 
lehetőségtől.

Somogyvári D. György

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Gadó János a jövőt kutatja

Üzemmérnök ellenőrzi a légszennyeződést

„Űrközpont”: ahonnan a reaktort felügyelik és irányítják
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Elszálló zajok
Változások Hegyvidék légterében
A hegyvidék fölött húzódó légifolyosó megszűnéséről olvashattak 
előző lapszámunkban. A kerület zajszennyezettségének kikü-
szöbölésére hozott intézkedések kapcsán ezúttal Pokorni Zoltán 
polgármestert is megkérdeztük.

M int ismeretes, a meg-
növekedett légiforgalmi 

problémák a tizenkettedik 
kerületieket nemcsak azért 
érintették különösen érzéke-
nyen, mert számottevően meg-
ugrott a repülőgép-forgalom – 
2005 nyarától minden félórá-
ban átdübörgött egy gép a fe-
jünk felett –, hanem azért is, 
mert annak zajhatásait a dom-
borzat nagymértékben felerő-
síti. A Gazdasági és Közleke-
dési, a Honvédelmi, valamint a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium 2005. május 12-
én hatályba lépett, 27/2005. (V. 
5) számú együttes rendelete 
rendkívül hátrányosan érintet-
te a budai kerületeket, a jogsza-
bályt kibocsátó intézmények 
mégsem kezdeményeztek sem-

milyen egyeztetést az érintett 
önkormányzatokkal.

A rendelet nyomán kialakult 
helyzet tarthatatlansága végül 
nem kerülhette meg a Magyar 
Országgyűlést sem: Pokorni 
Zoltán, Hegyvidék országgyű-
lési képviselője ez év július 20-
án beadvánnyal fordult Kóka 
János gazdasági és közlekedési 
miniszterhez, azt a kérdést in-
tézve hozzá: „Mit tett Ön a ti-
zenkettedik kerületi polgárok 
nyugalmáért?” A beadvány, 
valamint a több hónapig tartó 
közös erőfeszítések végül meg-
hozták a kívánt eredményt.

– Ez idő tájt talán már érzé-
kelik is a kerület lakói, hogy 
nyugalmasabb felettünk a lég-
tér, ami három lényeges válto-
zásnak köszönhető – tájékozta-

tott a polgármester. – Október 
huszonhatodikától a Budapest-
ről távozó repülőgépek nem 
fordulnak a II. és a XII. kerület 
felé, hanem észak felől kerülik 
meg a várost, és az induló gé-
pek emelkedési szöge is meg-
változott: mostantól merede-
kebben emelkednek a légtérbe. 
Gazdaságossági okokból eddig 
ezer láb fölött azonnal az út-
irányra fordultak, ezentúl vi-
szont csak kétezer-egyszáz láb 
felett fordulhatnak a számukra 
kijelölt útirányba. Végül, de 
nem utolsósorban a légi jármű-
vek kijelölt repülési útvonalá-
nak követését az eddiginél job-
ban megkövetelik, hogy az ál-
taluk okozott zaj ne „szóród-
jon”.

Pokorni Zoltán kiemelte 
még, hogy napirenden van a 
magas zajhatású gépek forgal-
mának a mérséklése is.

– Örömmel számolok be 
ezekről a lépésekről. Jó érzés-
sel tölt el, hogy közösen sike-
rült tennünk valamit az itt élők 
nyugalmáért – mondta a pol-
gármester.

Varga Gabriella

Csendes emlékezés ’56 mártírjaira
Ahogyan az ’56-os forradalom kitörésének diadalmas pillanatai-
ról, a bukás gyászos napjairól is megemlékezett a kerületi önkor-
mányzat. A svábhegyi Eötvös parkban kopjafákat avattak, míg a 
gyásznapon, november negyedikén mécsesek gyúltak a hősök 
tiszteletére.

A z ünnepségsorozat része-
ként november 2-án ko-

szorúzási ünnepséget rendez-
tek a Pethényi úti kopjafáknál, 
ahol magánszemélyek mellett a 
Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetsége (POFOSZ) nevében 
Varga János, illetve Menyhárt 
Éva önkormányzati képviselő 
helyezte el az emlékezés virá-
gait.

KOSZORÚZÁS
AZ EMLÉKTÁBLÁKNÁL

Egy nappal később az Alkotás 
utca 13. alatti táblánál egykori 
harcostársak helyezték el az 
emlékezés koszorúit. Varga Já-
nos, a POFOSZ alelnöke Márai 
szavait segítségül hívva idézte 
fel a forradalom történéseit. 
„Mert egy nép azt mondta: 
Elég volt, Nem érti ezt az a sok 
ember, Mi áradt itt meg, mint a 
tenger? Miért remegtek vi-
lágrendek? Egy nép kiáltott. 
Aztán csend lett.”

Spontán forradalom robbant 
ki 1956. október 23-án, nem 
tervezte senki sem – hangsú-
lyozta Varga János –, mégis 
napok alatt újjászerveződött az 
ország. A forradalmi munkás-
tanácsok gondoskodtak a ter-
melésről és az elosztásról, a 
rendőrség és a nemzetőrség fel-
ügyelt a közbiztonságra, a for-
radalom vívmányainak védel-
mét pedig a forradalmi karha-
talom biztosította. Működött 
az ország, és felcsillant a re-
mény, de a novemberi szovjet 
intervenció és Kádár árulása 
megpecsételte a haza sorsát. 
Az eredmény ismert: a harcok-
ban húszezren sebesültek meg, 
háromezren életüket vesztet-
ték, háromszáz embert ítéltek 
halálra, és több mint kétszá-
zezren elhagyták az országot.

Fegyvert fogtak a hegyvidé-
ki forradalmárok is. A Nagy-
enyed utcánál rövid időre sike-
rült megállítani a tankoszlopot. 
A másfél órás tűzharcban nyolc 
szovjet katona halt meg, hár-
man megsebesültek.

A harcok irányítóit, Kokics 
Bélát és Pópa (Papp) Józsefet 
1958. május 8-án kivégezték. 
Mindketten otthonukat és ha-
zájukat védték, ezért kellett 
meghalniuk – emlékeztetett 
Varga János. Az ő hősiessé-
güknek állít örök emléket az 
Alkotás utcai márványtábla.

A koszorúzást követően a 
megemlékezés a Maros utcai 
rendőrség épületénél, az ellen-
állás egykori hegyvidéki köz-
pontjánál folytatódott. Innen is 
irányították a védelmet a Széna 
tériek, akik közül Szabó Jánost, 
Bán Róbertet, Czimmer Tibort, 
Ekrem Ke mált, Rusznyák Lász-
lót és Laurinyecz Andrást a for-
radalom leverése után halálra 
ítélték és kivégezték.

KOPJAFÁK
A SVÁBHEGYEN

Kopjafákat avatott az önkor-
mányzat az Eötvös parkban no-
vember 3-án. Pokorni Zoltán 
polgármester avatóbeszédében 
kiemelte: október huszonhar-
madika a szabadságszeretet, az 
öröm ünnepe, november ne-
gyedike viszont a gyász, a ha-
zugság, az árulás emléknapja. 
Az álszentség és a hazugság 
szimbólumaként 1957 január-
jából, a tömeges letartóztatá-
sok időszakából egy Szabad 
Föld-címlapfeliratot idézett a 
kerület első embere, amely így 
hangzott: „Már készülnek a 
füstölt fi nomságok a hólepte 
Bakonyban”… A polgármester 
szerint a forradalom leverésé-

nek ötvenedik évfordulóján 
van min eltöprengenünk.

Dr. Keszthelyi Lajos akadé-
mikus az avatóünnepségen tar-
tott beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy a felállított kopja-
fák csak a személyes emléke-
zéssel válhatnak mindennapja-
ink részévé. Mondandóját két 
személyes történettel támasz-
totta alá: először kollégista ba-
rátjáról, Pusztai Árpádról szólt, 
akit forradalmi tevékenységé-
ért felakasztottak, majd egyko-
ri főnökéről, Simonyi Károly-
ról beszélt, akit a forradalom 
idején a csillebérci KFKI-ban 
– igazgatóhelyettesként – meg-
bízott vezetőnek neveztek ki. 
Simonyi a harcok alatt arra 
koncentrált, hogy megszervez-
ze az intézmény őrzését, a 
szovjet invázió után azonban – 
noha megvédte a KFKI minden 
értékét – lefokozták osztályve-
zetőnek. Nem tudta elviselni a 
megaláztatást, ezért lemondott 
állásáról, és soha többé nem 
tért vissza az intézetbe.

Az akadémikus elmondta: 
Pusztai Árpád és Simonyi Ká-
roly példájához hasonlóan sok 
embert törtek össze fi zikailag, 
és még többet lelkileg a forra-
dalom leverését követően. 
Keszthelyi Lajos úgy vélte: a 
most felavatott emlékmű segít 
felidézni az ’56-os hősök emlé-
két, ami megerősíthet bennün-
ket a mindennapok küzdelmé-
ben.

MÉCSESGYÚJTÁS
A GYÁSZNAPON

A forradalom leverésének öt-
venedik évfordulóján, novem-
ber 4-én szabadtéri emlékmű-
sort rendezett az önkormányzat 
a polgármesteri hivatal épülete 
mellett. Dacolva a fagyos szél-
lel és a havas esővel, jó páran 
elmentek meghallgatni az em-
lékező irodalmi összeállítást. 

A műsort követően minden 
résztvevő egy-egy mécsest gyúj-
tott az elesett hősök emlékére.

ká–kd


