
Gobelin-kiállítás, nyári tábor, diákcsere
Nemzetiségi programok Újbudán

Kárpáti István: 
„Azt gondolom, hogy jobb, ha most már előre tekin-
tünk, hiszen gazdag nyári program elő"  állunk. Jú-
lius 14-21. közö"  az önkormányzat soltvadkerti üdü-
lőjében negyvenfős nyári gyerektábort szerveztünk. 
Elsősorban hátrányos helyzetű, nem csupán roma 
gyermekeket viszünk nyaralni, és nagyon reméljük, 
hogy jól érzik majd magukat. Sok játékkal, játékos 
felzárkóztató programokkal készülünk. Ősszel, aho-
gyan eddig is, a Kelenvölgyi Közösségi Házzal kö-
zös programokon veszünk részt. Előbb a Saxlehner 
Egyesület szervezte főzőversenyen, majd egy saját 
kulturális programot mutatunk be, szórakoztató 
műsort és bált is szervezünk.

Az évet – immár hagyományosan – a decemberi 
cigány karácsonyi rendezvénnyel zárjuk. A rászoru-
ló családoknak – tavaly mintegy százhúsz ilyen volt a 
kerületben – alapvető élelmiszerekből (például liszt-
ből, étolajból, rizsből, cukorból és persze szaloncukor-
ból) ajándékcsomagot állítunk össze. Ennek értéke 
3500-4000 forint volt, előre nem tudom megmondani, 
hogy idén mennyibe kerül majd. Tavaly karácsony-
kor Lakos Imre alpolgármester és Balázs Gyula tanács-
nok úr is támoga" a karácsonyi rendezvényünket.”

Czirle Sándor: 
„Több sikeres rendezvényen vagyunk már túl, gondo-
lok a Román Bálra a Gellért Szállóban, vagy a hagyo-
mányos tavasz-köszöntő ünnepünkre, a marcisor-
ra (márciuska). Az ősi hagyomány a megújulást, a 
természet újjáéledését jelképezi. (A bolgároknál ez a 
Martenica. – a szerk.) Az ünnepséget a Gozsdu-udvar-
ban található százéves Holló utcai román ortodox ká-
polnában tarto" uk meg. Május 4-én – más kerületek 
román kisebbségi önkormányzataival és a budapesti 
román közösséggel együ"  – részt ve" ünk a Gozsdu 
Emanuel Emléknapon, amelyet a Budapesti Román 
Ortodox Egyházközség szerveze" .

Az év második felére is gazdag programot terve-
zünk. Ezek közül kiemelkedik a Budapesti Romá-
nok Kulturális Társasága hölgy-tagjainak munkái-
ból összeállíto"  gobelin-kiállítás, de reméljük, hogy 
a terveze"  nyelvtanfolyamunk is népszerű lesz, mi-
ként a kerületben élő román közösség tagjainak kap-

csola" artását és az anyanyelv gyakorolását szolgáló 
klubdélutánok, összejövetelek is. 

Dr. Berényi Máriával – aki a Magyarországi Ro-
mánok Kutatóintézetének igazgatója, s a II. kerüle-
ti román kisebbségi önkormányzat elnöke – közö-
sen állítunk emléktáblát a 200 éve születe"  Andrei 
Şaguna-nak, az egykor Gyulán, de Budapesten is 
tevékenykedő főpapnak, az erdélyi román ortodox 
egyház megalapítójának. Novemberben, az ezú" al 
Gyulára összehívo"  18. Nemzetközi Szimpóziumon, 
mások melle"  újbudai román értelmiségiek tarta-
nak előadásokat. Dr. Berényi Mária, Elekes Gabriella, 
Fretyán István (MeH), Fretyánné Kozma Éva és Szántó 
Péter szerepel majd – hogy csak néhány nevet említ-
sek – a megszólalók közö" .”

-vy-

Újbudának, a főváros legnépesebb, XI. kerületének 2006-ban 136 503 lakója volt és ezzel – magát Bu-
dapestet nem számolva – akár Magyarország ötödik legnagyobb városának is tekinthető. Újbudán 
tizenkét kisebbségi önkormányzat működik. Ez alkalommal a cigány és a román kisebbségi önkor-
mányzat elnökeit kérdeztük az ez évre terveze#  programokról, amelyekből természetesen néhány 
már megvalósult, többre azonban csak most kerülhet majd sor, miután pályázataikat a kerületi ön-
kormányzat elbírálta.

Újbuda partnervárosából, 
Stuttgart Bad Canstattból 
20 diák töltött el egy hetet 
a Johannes-Kepler-Gimnázi-
umból, partneriskolája diák-
jaival, a Budai Sport Általános 
Iskolában. Képeink a búcsú-
délutánon készültek, ahol a 
német diákok zenés-dalos 
produkciójukkal köszönték 
meg a családoknak és az is-
kolának a vendéglátást.
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