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A NÉPSZAVA napilap – legújabb – budapesti melléklete három
nagyobb részből áll.

A NÉPSZAVA budapesti melléklete

2019. május 31., péntek

Csendben belehalunk a zajba
Budapesten csaknem egymillió embernek kell határérték feletti
zajterhelésben élnie, sőt többségük éjszaka is kapja a dózist. Mindez
a légszennyezés után a korai halálozás második leggyakoribb oka.
Már nem csak a nagyobb útvonalak mellett erős a terhelés.

A melléklet elején elhelyezkedő első blokkjának 50–60%-át a poli-
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tikai–közéleti rész alkotja. Az első oldalon megjelenő vezető anyag

Ártalmak sora

Továbbra is súlyos zajárta40–60 dB – pszichés zavarok: koncentrálólomban él a főváros lakosainak jó része: a legfrissebb méképesség csökkenése, fáradtságérzés
rési adatokból kiderül, hogy a
65–75 dB – vegetatív zavarok: emelkedő
budapesti lakosság legalább
felének, egymillió embernek
vérnyomás, anyagcsere-fokozódás
kell többé-kevésbé folyama75 dB felett – hallásromlás, fejfájás, álmatlanság
tos, határérték feletti zajban
élnie, és ebből negyedmillió60
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an vannak azok, akik kifeje40
zetten magas, 70 decibel (dB)
feletti zajhatásnak vannak ki20
téve. Sokan közülük éjszaka
sem tudnak pihenni a túl erős
hanghatástól. A zajtérképhez
készített intézkedési tervből
0
kiderül ugyanis, hogy csak800 ezer zajterheltsége
embernek éjszaA nem
főváros

mindig egy jellemzően összbudapesti témát dolgoz fel. Fókuszban a
fővárosi közmű- és rezsiügyek, nagyberuházások, sportberuházások,

dB

A főváros zajterheltsége

A főváros zajterheltsége

távlati közlekedési fejlesztések – ill. azok hiánya –, tömegközlekedés,

ka is zajártalom mellett kell
aludnia.
Ráadásul a térképekből az
is kirajzolódik, ami más, európai zajfertőzött nagyvárosokra is igaz: ez a fajta ártalom
sokkal inkább a szegényebb
lakosságot érinti, míg a tehetősebbeket kevéssé. A korábbi
méréshez hasonlóan látszik,
hogy a fővárosban jobbára
csak a hegyvidéki, budai kerületekben élők élnek a zajküszöb alatt, azaz a belvárosból
oda hazatérőknek legalább
van lehetőségük nyugodt környezetben pihenni, míg a pesti
oldal lakónegyedeinek többsége folyamatosan komoly
terhelés alatt áll.

Már a 2007-es budapesti zajtérkép is azt mutatta,
hogy a főváros területének
nagy részén határérték feletti a terhelés. Ez nagyvárosi
lakókörnyezetben, nappal 55
decibelt jelent, ami időszakosan – például építkezés esetén
– átmenetileg felmehet 60-65
decibelre. Valójában viszont a
belváros területének nagy részén 60-70 decibeles a zaj, a
nagyobb utak mentén – Váci
út, Bécsi út, Istenhegyi út,
valamint az M3-as és az M5ös autópálya bevezető szakaszainál – pedig már 80 decibel fölé emelkedik a terhelés
szintje.
A „főbűnös” a közúti forgalom, ezt követi a vasút
okozta terhelés – a fővárosban
közel százezer embert érint a
vasúti zaj –, és az utolsó helyen a légi forgalom áll. Dacára annak, hogy fura módon a
politika miatt ez került az első
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parkolás, forgalomcsillapítás problémái, zöld területek hiánya és kezelése, fakivágások, Liget projekt, súlyponti kórházak, metrófelújítás,
a budai Vár „felújításának” részletei. Természetesen feldolgozzuk és
bemutatjuk ha valami, valahol jól működik, például egy iskolai speciá-

helyre, ezért az önkormányzati választásokhoz közeledve
Tarlós István jelenlegi főpolgármester, illetve Karácsony
Gergely egymással versengve
lépnek fel a ferihegyi lakosok
zajterhelésének
csökkentéséért.

Európában
összesen másfél
millió évvel élnek
kevesebbet a lakosok a zaj hatásai miatt – hívta
fel a figyelmet
az Egészségügyi
Világszervezet
De nem csak a nagyobb
útvonalak mellett erős a terhelés. A zajtérképekről kiderül, hogy a Margitsziget sem
a csöndes elvonulás helye:
szinte a teljes területén határérték feletti adatokat mértek.
A végül 2018 őszére elkészült új zajtérképekből az derül ki, hogy egy hajszálnyival
jobb lett a helyzet a bő tíz
évvel azelőtti állapothoz képest, így főleg a vasútvonalak
mentén az uniós forrásokból
felépült hangszigetelő falak
miatt csökkent a lakosság
terhelése, illetve az időközben itt-ott lezajlott útburkolat-felújítások is javítottak
valamennyit a zajterhelésen,
ugyanakkor az autóforgalom
növekedése máshol rontott a
helyzeten.
Az Európai Unió 2002-ben
fogadta el azt az irányelvet,
amely stratégiai zajtérképek
és ezeken alapuló védelmi
intézkedési tervek készítését
írta elő. Ebben szerepel az is,
hogy ötévente zajtérképet kell
készíteni, azonban a főváros
esetében a 2012-es térkép már
nem készült el, és a kormány
sokáig (egészen a tavalyi év
végéig) adós maradt ezzel.
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Fel kell építeni a jelölteket

lis pedagógiai programot, egy-egy szociális ellátórendszert, támoga-

A kormányellenes erőknek
be kell látniuk, hogy nem érdemes egymással küzdeniük,
hanem tényleg be kell állniuk egy-egy jelölt mögé őszre.
Értelemszerűen persze meg
kell találni azokat a jelölteket,
akiknek lehet valódi esélyük
a kormánypárti rivális ellen,
és őket megfelelően fel is kell
építeni – mondta lapunknak
Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az
EP-választás fővárosi eredményeit elemezve.
Ugyanis bár a nagyobb
részvételi arány miatt 54 ezerrel több szavazatot kapott,
mint öt éve, a 2014-es EP-vá-

tási formát. Ugyancsak ebben az első részben kapnak helyet kerületi
hírek és kampányesemények. Itt közlünk kisebb interjúkat budapesti
politikusokkal konkrét aktuális ügyekről, illetve megszólaltatjuk a vá-
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 Tóth Csaba
lasztásokhoz képest veszített
támogatottságából a Fidesz–
KDNP Budapesten: a kormánypártokra fél évtizede a
választók 43,75, míg vasárnap
41,17 százaléka voksolt.
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Népszava szinte napra
egyidős Budapesttel. Pest,
Buda és Óbuda 1873 kezdetén egyesült, és szintén
az év első hetében jelent meg a Munkás-Heti-Krónika, illetve németül az
Arbeiter-Wochen-Kronik – amelynek
évfolyamait a négy évvel később beindult Népszava-Volkstimme is felvállalta. Vagyis a Népszava pont azóta van
itt, amióta Budapest Budapest, és szeretnénk hinni, hogy itt is marad, amíg
ez a főváros, és amíg létezik Magyarországon újságírás.
Újonnan induló budapesti mellékletünk, a Fővárosi Negyed fontos része,
terjedelmében pedig éppen egynegyede
a 16 oldalas napilapnak. Szándékunk
szerint péntekenként érdemi, egyben

érdekes olvasnivalót tudunk nyújtani a
budapestieknek és a főváros közvetlen
térségében élőknek, netán a dolgozni
naponta bejáróknak. Lépésről lépésre
szeretnénk megmutatni a világ egyik
legszebb városának rejtett értékeit,
furcsaságait és mindennapjait, híres és
„hétköznapi” lakóit. Kivesézzük azokat a problémákat, amelyekről mindenki beszél, megpróbáljuk felvázolni
a fejlesztések irányát – és ami néha
nem kevésbé izgalmas, az értelmét.
Első vezető témánk a zaj, amit már
meg se hallunk. Réges-régi emlék, hogy
osztálykiránduláson a Pilisben járva
egy tavaszi estén a szép emlékű Jáky
Ferenc tanár úr csöndre intett minket:
Figyeljétek, idehallatszik a város! Nem
hittük el, hiszen vagy húsz kilométerre
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voltunk, magasan egy hegyoldalban, de
persze igaza volt, a város jól kivehetően morgott a távolban. A helyzet azóta
csak romlott, ráadásul nem messziről
hallgatjuk az állandó zajt, hanem benne
élünk – és ebbe akár bele is halhatunk.
Nemcsak a Sziget egy hete alatt, és még
csak nem is csupán a ferihegyi leszállópálya vonalában élőknek, de mindanynyiunknak fontos lenne, hogy a főváros
mielőbb stratégiát dolgozzon ki a zaj
mérséklésére. És ez csak a kezdet, lenne
még itt jó pár felvetés…
Mi, akik itt élünk, szeretjük Budapestet – de vannak, akik a többieknél is
jobban szeretik és ismerik. Szerencsére
közülük páran a Népszavánál dolgoznak. Ők hívják péntekenként rövid sétára az olvasót!

ros kapcsán a legismertebb budapestieket is.
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A második blokkban a személyes hangvételű szolgáltatási rész
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domináns. Az „ötujjas teszt”, ahol az újságírók személyes hangon

címoldali szalag

280×48

ajánlanak (vagy óva intenek) a különféle városi terek közül, legyen az
játszótér, turkáló, háztáji piac vagy billiárdterem. Lehet tesztelni villamosvonalat, kilátót, szabadulószobát. Hírképeken mutatjuk be a jellemző városi jelenségeket.
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A harmadik blokkban olyan riportokat közlünk, amelyek betekintést
engednek az olvasó számára alapvetően elzárt területekre, helyekre. Ezekhez a témákhoz készülnek videók is, amelyeket a Népszava
online felületén teszünk közzé. E mellett helyet kapnak egyéb érdekességek – várostörténeti apróságok, kulturális ajánlók, minikritikák,
miniportrék is.
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TECHNIK AI ADATOK
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megjelenés előtti kedd délelőtt
(nyomdakész anyag esetén)

Megjelenés:

hetente, behúzva a pénteki Népszava
Budapest és Pest-megyei példányaiba

Terjesztés:
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Formátum:
Nyomdai eljárás:
Szín:
Papír:
Rácssűrűség:

Budapesten és Pest-megyében
4 oldal
315×470 mm
ofszet, rotációs
4+4
45 g/m2 standard újságnyomó
40-es raszter

Anyagleadás formátuma:

Szöveg: doc vagy txt kiterjesztéssel.
Fotó, logó, grafika: jpg, tif, pdf formátumban, legalább 300 dpi képfelbontással.
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