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Elkeserítő kép tárul elénk, ha a Svábhe-
gyen vagy a Széchenyi-hegyen járunk: 
a házak közötti zöldterületeken, kiser-
dőkben, réteken szeméthegyek, illegális 
szemétlerakók alakultak ki. A szétszórt 
szemét típusából arra lehet következtetni, 
hogy a jelenség legfőbb okozói valójában 
maguk az ott lakók és az építőipari vállal-
kozások. A környéken folyamatos az épít-
kezés, és sajnos gyakori, hogy az építési 
hulladékot és az építkezés minden egyéb 
szemetét egyszerűen az erdőbe hordják.

Immáron kiterjedt szemétdomb terül el 
a Hegyhát út melletti réten, a Denevér út és 
Mártonhegyi út által határolt kiserdőben, a 
Teleszkóp utca környezetében, vagy épp az 
Ágnes út és Széchenyi emlék út melletti ki-
látópontnál. A legkirívóbb a Rácz Aladár út 
környéke, ahol az ott munkálatokat folytató 
cég nem elég, hogy jelentős mennyiségű 
fát tarolt le, évek óta építési törmeléket és 

kommunális hulladékot hord az ott talál-
ható erdőbe. A Hegyvidéki Önkormányzat 
pedig láthatóan nem tesz semmit a termé-
szetromboló vállalkozás ellen.

A helyzet a koronavírus megjelenése 
óta csak tovább romlott. Az önkormány-
zatban dolgozók a személyes egyezte-
tések és a kapacitások hiányával ma-
gyarázzák, hogy nem sikerül gyorsan 
azonosítani a szemétdombokat. Arra 
azonban nincs mentség, hogy számos 
lakó rendszeres jelzésének dacára sem 
történik előrelépés, sőt, a felhalmozott 
szemét mennyisége tovább nő.

Mit tehetnek a környezetért felelős-
séget érző civilek? Mindenki, aki illegális 
szemétlerakót fedez fel, haladéktalanul je-
lezze a Zöld Irodának a problémát (e-mail: 
zoldpont@hegyvidek.hu, +36 1 224 5900 / 
5907 mellék). Senki ne menjen el szótlanul 
a szeméthegyek mellett! Baranyai Dénes

Hegyvidék: luxus villanegyed 
vagy szemétdomb?
Az átlagembernek a Hegyvidék kapcsán minden bizonnyal a fogaskerekű 
vasút, a gyermekvasút, a Normafa, az elegáns villák és általában a luxus 
jut az eszébe. Megdöbbentő kontraszt ezzel szemben a kerületben 
tapasztalható, egyre súlyosabb szeméthelyzet.

Súlyos döntés, indoklás nélkül

Bezárja az önkormányzat 
a Virányosi Közösségi Házat

Az alkalmazottak harmadát elbocsátva, a döntésből a lakosságot teljesen 
kirekesztve, érdemi indokolás nélkül bezárja az önkormányzat a Virányosi 
Közösségi Házat.
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A Virányosi Közösségi Há-
zat 1993-ban alapította az 
önkormányzat, s a Szarvas 
Gábor úti intézmény ha-
mar a környékbeliek kedvelt 
találkozóhelyévé, rendez-
vényhelyszínévé vált, ahol a 
gazdag programkínálat mel-
lett a legkülönbözőbb tanfo-
lyamokon vehettek részt az 
érdeklődők. 2019-ben nagy-
szabású felújításra került sor, 
2020 végén pedig a Közösségi Ház 
igazgatója a Hegyvidék újságban nagy 
tervekről, pályázatokról számolt be.

Derült égből villámcsapásként hatott 
ezért Pokorni Zoltán polgármester 2021. 
április 12-én meghozott határozata a Kö-
zösségi Ház megszüntetéséről. A Szarvas 
Gábor úti épületet és a Lívia-villát bezár-
ják, a Jókai Klub a MOM Kulturális Központ 

kezelésébe kerül. Ma a Virányosi 
Közösségi Ház honlapján csak 

ennyi olvasható: „A  programo-
kat, tanfolyamokat lehető-

ség szerint elhelyezzük a 
MOM Kulturális Központ 
Intézményeiben.”

Mi történhetett? 
Az önkormányzati kép-
viselőknek április 9-én 

kiküldték a határozat ter-
vezetét, mindössze annyi in-

dokolással, hogy „a Kulturális 
Központ és a Virányosi Közösségi Ház 
programjai között sok átfedés van, a Vi-
rányosi Közösségi Ház épületében kevés 
az önállóan szervezett program, és az 
épület nem kellő kihasználtsággal mű-
ködik”. Konkrét adatokat, kimutatásokat, 
hatékonysági elemzést azonban nem 
csatoltak.  (folytatás a 2. oldalon)
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Sajnos volt képviselő, aki nem is volt 
kíváncsi érdemi indokolásra. A legérin-
tettebb két választókörzet képviselő-
je, dr. Péchy László és dr. Gámán Gábor 
mindenfajta kérdés, észrevétel nélkül 
támogatta az előterjesztést. Szomorú, de 
mindössze egyetlen képviselő (Vadász 
Gábor, Momentum) mondott nemet az 
intézmény megszüntetésre. Három kép-
viselő arra sem vette a fáradságot, hogy 
válaszoljon, egy képviselő nem foglalt 
állást, a többiek mind igennel válaszoltak.

A döntés nagy port kavart, az érintett 
lakosok petíciót indítottak a Közösségi 
Ház megmentésért. Rövid idő alatt közel 
3500 aláírás gyűlt össze.

A tiltakozás hatására az önkormány-
zat botrányos közleményt adott ki, amely 
szerint „vannak olyan döntések, amelyek 
meghozatalához olyan szigorú gazdasági 
és szakmai szempontokat kell figyelem-
be vennie az önkormányzatnak, amelyek 
sajnos nem teszik lehetővé a lakossági 
bevonást”. Mintha a lakosság bevonása 
mindjárt a döntés átengedését jelentené, 
nem pedig tájékoztatást, az észrevételek 

meghallgatását, válaszadást a kérdések-
re, konzultációt az érintettekkel!

A közlemény „előzetes hatékonysági 
elemzésekre” hivatkozott, ezért Vadász 
Gábor képviselő kikérte ezeket az elem-
zéseket. Válaszul csak egy közhelyektől 
hemzsegő, érdemi indokolást szintén 
nem tartalmazó levelet kapott a jegy-
zőtől. Ráadásul betűről betűre ugyanezt 
a levelet küldte el Ládonyi Jánosnak, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 
is, aki egészen más kérdéseket tett fel a 
Közösségi Ház megszüntetése kapcsán. 
Igen erős a gyanú ezért, hogy egyszerű-
en nem készültek előzetes hatékonysági 
elemzések, kimutatások, számítások.

A petíció szervezőivel a polgármester 
csak annyit közölt: a döntés végleges, ne-
kik sem mutatta meg azonban a hivatko-
zott hatékonysági elemzéseket.

Átláthatatlan döntési folyamat után 
megalapozatlan döntés – vajon miért? 
És kit képviselnek azok a képviselők, akik 
egy érdemi indoklás nélküli előterjesz-
tésre egyetlen kérdés nélkül igennel sza-
vaznak? Orbán Erika

eredménye, hanem méltatlan és kö-
nyörtelen gyalázat. Az elkövetők nevei-
nek kőbe vésése azt üzeni, hogy a terror 
ezen a földön következmények nélküli.

A történészi oldalról született javasla-
tot, miszerint csak új kontextusba ágyazva, 
tájékoztató táblák kihelyezésével marad-
hat helyén a szobor, a kerület 
vezetése látszólag elfo-
gadta, azonban a gya-
korlati megvalósítás 
egyelőre a ködös 
jövőbe vész.

A lénye-
gi probléma 
azonban az, 
hogy Pokorni Zoltán pol-
gármester nemcsak a közös 
múlttal nem néz szembe, ha-
nem a közös jelennel sem, ezzel 
pedig hátat fordít a jövőnek is. A történé-
szek rámutattak a tárgyi tévedésekre, 
amelyek megváltoztathatatlanul jelen 
vannak, akár tudomást vesz róluk, akár 
nem. Az utolsó őszi testületi ülésen a 
momentumos Hajnal Miklós, a körzet 
egyik, az előválasztáson induló országy-
gyűlésiképviselő-jelöltje felszólítására 
ígéretet tett ugyan a bocsánatkérésre, 
ám ez még mindig várat magára.

De nem csak a diskurzusnak lenne itt 
az ideje, hanem a cselekvésnek is. Éppen 
ezért Vadász Gábor hegyvidéki képvise-
lő kezdeményezésére áprilisban létrejött 
egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen 

Ács Dániel rende-
ző, dr. György Péter 
esztéta és Ungváry 

Krisztián történész 
a feldolgozás lehető-

ségeiről, a térbeli em-
lékezés problémájának 

megoldásairól gon-
dolkodott közösen. 

Az egyik legerősebb 
vélemény az volt, hogy a 

szobor elszállítása történelmi emlé-
kezetkieséssel volna egyenlő, amnézia 
lenne, maradnia kell, de tagadhatatla-

nul megmagyarázva a történetét. Elen-
gedhetetlen, hogy a magyar társadalom, 
a város, a kerület, a lakosok problémáiról 
nyíltan, minden nézőpontot reprezentál-
va beszélhessünk, és fontos, hogy az új 
politikai kultúra megteremtésének útján 
ez a típusú platformteremtés hagyo-
mánnyá váljon.

Az eseményről készült videó a Mo-
mentum Hegyvidék Facebook-oldalán 
megtekinthető. (K. V.)

Turulszobor: a megosztottság 
emlékműve

A hegyvidéki turulszobor – felállítása óta – fájdalmas mementó. A második 
világháború XII. kerületi áldozataira hivatott emlékeztetni, ezzel szemben 
a konszenzusra törekvés hiányának mint a magyar politikai diskurzus 
alapvető jellemzőjének fizikai megtestesülésévé vált.

A Nyomtass te is! országos hetilap hegyvidéki kiadása 
terveink szerint havonta jelenik meg.

Ha szeretné segíteni munkánkat, 
támogassa az eDemokrácia Egyesületet, 

vagy jelentkezzen terjesztőnek!

Már azzal is sokat segít, ha csak a szomszédsága 
postaládáiba bedobja az újságot.

Írjon a hegyvidekhangja@gmail.com címre.
A kerületi szám önkéntes szerkesztői: Balla Judit, Orbán Erika és Novák István

A környékbeliek sosem felejtették el, a 
közbeszédbe mégis Ács Dániel (444.hu) 
január végén megjelent, a nyilas terror-
ról szóló dokumentumfilmje miatt került 
ismét be.

A film kínzó egyértelműséggel tárja 
fel, hogy a szobor talapzatára írt névsor-
ban nyilas gyilkosok is szerepelnek az 
áldozatok között. Ez pedig nem admi-
nisztrációs hiba vagy történészi ballépés 


