
Nemzetiségek Újbudán
Választásokra készülnek a lengyelek

2005. decemberi számunkban bemutattuk a Budapest XI. kerületében, Újbudán mûködõ román, szerb, német és örmény kisebbsé-
gek munkáját. A sort a lengyel és a görög önkormányzat tevékenységének bemutatásával folytatjuk. Mariánné Wesolek Hali-
nát, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökét, az elõzõ évi eredményekrõl kérdeztük, s arról, hogy mit tekint sikernek.

– Az elmúlt évet sikeresnek tekintem, a munkatervben
megfogalmazottakat gyakorlatilag teljes egészében
megvalósítottuk. Megrendeztük a már hagyományos-
nak tekinthetõ programokat: a húsvéti, a Mikulás-na-
pi és a karácsonyi rendezvényeinket, amelyeken az
ünneplés mellett a hagyományápolásra is gondunk
volt. Minden lengyel nyelven folyt.

Az évente megszervezett anyanyelvi gyermektábo-
rozásokat és sporttáborokat is meg kell említeni.
Utóbbiak helyszíne Lengyelország volt, ahol a résztve-
võk a helyi tanárok segítségével lengyel irodalmat,
nyelvtant, történelmet és földrajzot tanultak. Kirándu-
lások keretében Lengyelországgal, az anyaországgal is
megismerkedtek. 2005-ben nyolcadik alkalommal
rendeztük meg az András-napi bált, amely olyan al-
kalmat teremt a hazai lengyelségnek, ahol kötetlen
körülmények között találkozhatnak és vigadhatnak
egymással.

Magas színvonalú testvérvárosi kapcsolatunk már
kilencedik éve tart a lengyelországi Ustron városával.
Tartalommal töltjük ki a velük kötött kulturális, sport
és mûvészeti megállapodást. Évenként szervezzük
meg a lengyel- és magyarországi festõk hagyományos
vándortáborát, de sportolókat is táboroztatunk, csalá-
dok nyaralását is segítjük egymás országában. Az
eredményeinkhez természetesen hozzájárult Újbuda
Önkormányzatának támogatása is.

Fáj, hogy – anyagi eszközök hiányában – két éve
nem sikerül a már régóta várt lengyel és magyar, tehát
kétnyelvû társalgási- és szótárkönyvünket kiadni. An-
nak ellenére sem, hogy erre tényleges igény van. Sze-
retnénk ezt az idén megvalósítani.

Lengyel festõmûvészek alkotásaiból az idén sze-

retnénk tetõ alá hoz-
ni egy kiállítást, s ki-
rándulást szervezni
az érdeklõdõ újbudai
lakosoknak Krakkóba,
Auschwitzba és Zako-
pánéba is. Adó-, és
jogi tanácsadással
segíteni szándékoz-
zuk a kerületi és a fõ-
városi lengyel közös-
séget.

– Hogyan készülnek a 2006. évi kisebbségi választásokra?
– A kisebbségi választások változásával kapcsolato-

san több találkozót fogunk szervezni az újbudai lako-
soknak.

– Milyennek tartja az új rendszert?
– A választási törvény változása korlátozást ho-

zott, mivel azon lengyel honfitársaink, akik Magyar-
országon „csak” tartózkodási engedéllyel rendelkez-
nek, most nem vehetnek majd részt a kisebbségi vá-
lasztásokon. Ez elég jelentõs létszámot jelent. A lis-
ta állításának szabályait is bonyolultabbá tette a
módosítás. A regisztrációs kötelezettség sokakat
visszariaszthat attól, hogy tevõlegesen vegyenek
részt a választáson.

– Milyen hatással lehet az új választási rendszer a kerületi
lengyel kisebbségi testület munkájára?

– Amennyiben 2006-ban létrejön az „új” újbudai
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, akkor a munkájá-
ban nem fog nehézséget okozni a változás, csak az út
vált nehezebbé, amíg maga a kisebbségi önkormány-
zat létrejöhet, megalakulhat.
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Arghyropoulos Gábor, a Görög Kisebbségi Önkormányzat újbudai elnöke

Amikor 2002-ben megalakult az önkormányzat, hatá-
rozatban rögzítettük, hogy senki sem vehet fel tiszte-
letdíjat a munkájáért, amihez máig tartjuk magunkat.

Profilunkban, programjainkban szerettünk volna el-
térni a többi görög önkormányzattól, így úgy döntöt-
tünk, inkább kevesebb, de minõségi kulturális progra-
mot szervezünk. Ennek jegyében 2003-ban megszervez-
tük a Lena Alkeou görög elõadómûvész magyarországi
fellépését, ahol szép számban jelentek meg más ki-
sebbségek képviselõi is. A Budaörsi Görög Kisebbségi
Önkormányzattal közös megemlékezést tartottunk az

egyik legnagyobb görög nemzeti ünnep, a fasizmus el-
len irányuló Nemzeti „NEM” napján, amikor 1940. októ-
ber 28-án Görögország nemet mondott a fasiszta meg-
szállásra. Az Országos Önkormányzattal közösen támo-
gattuk több irodalmi és történelmi könyv kiadását.

2004-ben az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemu-
tattuk a Szomorú kõ címû, több fesztiválon gyõztes, gö-
rög dokumentumfilmet, több neves magyar rendezõ –
így például Mészáros Márta – jelenlétében. A film egy vá-
ros történetén, tíz éves távlatban azt mutatja be, milyen
fontos a jövõkép kialakításában a múlt ismerete, a
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múltban szerzett tapasztalat. Mi az az érték, ami elve-
szik, ha nem ápoljuk és nem adjuk tovább az utódok-
nak. Még ebben az évben meghívtuk Görögországból a
Cafe Aman nevû híres, 16 tagú zenekart, amely London
és Párizs után Budapesten adott felejthetetlen görög
zenei estet a Petõfi csarnokban. Este 7-tõl hajnali 2-ig

tartott a szórakozás. 2005-re a korábbi évek programjai-
nak terhét viseltük, így visszafogottabb évet zártunk.
Hagyományt teremtettünk egy görög labdarúgótorna
megtartásával, amelynek ebben az évben, január végén
lesz folytatása. Az idén is szeretnénk egy Görögország-
szerte híres zenekart meghívni, ám a részletekrõl egy-
elõre többet nem árulhatok el, még folynak a tárgyalá-
sok. Emellett alakulóban van egy testvérvárosi kapcso-
lat Újbuda és Kallithea, Athén egyik önálló városa között,
melyhez mi is hozzájárulunk.

Ez az év a választásokra való felkészülés jegyében
telik. Szeretnénk elérni, hogy õsszel újra alakuljon gö-
rög kisebbségi önkormányzat Újbudán. Nem tartjuk
jónak az új választási rendszert, mert úgy véljük, nem
a kisebbségek érdekeit szolgálja. A névjegyzék diszkri-
minatív, még ha ki is állta az alkotmányosság próbá-
ját. Félelmet kelt a kisebbségekben, hogy listán re-
gisztráltassák magukat. Nem érzik a garanciát arra,
hogy a névjegyzék nem kerülhet illetéktelen kezekbe.
Ettõl függetlenül ilyen keretek között kell kiharcolni
azt, hogy a görögöknek 2006-tól is legyen intézmé-
nyes testülete a kerületben.

A görög elnök Molnár Gyula polgármesterrel

Testvériskolák – egy hét Stuttgartban

2005 õszén a Budai Sport Általános Iskolából
huszonöt diák járt Stuttgartban. A testvériskolai
kapcsolat jegyében megvalósult látogatást a XI.
kerületi Polgármesteri Hivatal támogatta. Az
együttmûködés kialakítása Roland Schmid képvi-
selõ nevéhez fûzõdik, aki egyben a Stuttgart Bad
Cannstatt-i sportegyesület elnöke is. A vendég-
látó iskola vezetése igen aktívan vett részt a
programok szervezésében és megvalósításában.
Láthatóan hetek óta készültek a fogadásunkra. A
küldöttséget Rupert Kern iskolaigazgató fogadta
és õ kalauzolt minket szinte egész idõ alatt.

Nézzünk bele a gyermekek naplóiba, mi is tör-
tént azon a bizonyos csodálatos héten! „Délelõtt
az iskolában tanultunk, délután pedig részt vettünk a
Johannes Kepler Gimnázium és a TVC, azaz a Turnverein
Cannstatt, a Bad Cannstatt-i Sportegyesület által szerve-
zett változatos programokon. Fürödtünk a fürdõváros egyik cso-
dás, tisztaüveg uszodájában, meglátogattuk a helyi sportegyesüle-
tet, ahol tollasoztunk és futballoztunk. Emlékezetes volt a stuttgar-
ti Daimler-futballarénában, s a Mercedes-Benz Múzeumban tett
látogatásunk. Az elsõ napi ijedtség után, a második napon már
felszabadultan élveztük a német diákok kedvességét és családjaik
vendégszeretetét.” („Olyan jól érezzük magunkat, hogy haza se
akarunk menni” – diktálták a gyerekek az iskolánknak
címzett képeslapra.)

A közvetlen érintkezés, a hétköznapi és ünnepi pil-
lanatok, a sodró események sokat jelentettek a nyelv-
tudás csiszolásában. A „döcögõ” értekezés elsõ napjá-
tól a bizalmas, jóízû beszélgetésig hihetetlen fejlõdés
volt megfigyelhetõ minden diákunknál.

Hazatértünk után vetélkedõt szerveztünk, ahol a
gyerekek a Stuttgartról szerzett tudásukról adtak szá-
mot. A gazdag élmények láthatóan mély nyomot
hagytak bennük, a nyelvtanulásban is motiváltabbak
lettek. Elértük tehát a kitûzött célt, amiért létrejött ez
a kapcsolat: megismerni egymást és ápolni a barátsá-
gokat, gyakorolni a német nyelvet.

A legközelebbi találkozó itt, Újbudán, Budapesten
lesz. 2006 júniusában mi látjuk vendégül nagy szere-
tettel a Kepler Gimnázium tanulóit. Reméljük, õk is
ugyanolyan jól fogják magukat érezni nálunk, aho-
gyan mi éreztük magunkat Stuttgartban.

Kiss Mihály
igazgató


