
A Lehet Más a Politika dél-budai 
szervezetének tagjaiként már 

az őszi választások előtt  
felhívtuk a figyelmet 

arra, hogy a politikai 
életben megfigyelhető 
visszásságok, átgon-
dolatlan dél-budai 
fejlesztések részben a 

helyi tájékoztatás hiá-
nyosságaira vezethetők 

vissza. 

E diagnózisból kiindulva java-
soltuk, hogy „A kerületi újság és a 

televízió nagyobb szerepet játsszanak a kerület 
fejlesztésével kapcsolatos viták lefolytatásában.” Az őszi választások óta azt 
is megtapasztalhattuk, hogy az önkormányzat működéséről egyre nehezeb-
ben tájékozódhatnak a kerületi polgárok, lévén, hogy a kerületi médiumok, 
így mindenekelőtt az „Újbuda” című lap mindinkább az új, fideszes városve-
zetés puszta szócsöveként működik. E lapban elvétve jelennek meg a nem 
Fidesz-közeli álláspontok,  például azokat a kritikai vélemények, amelyek a 
képviselőtestületi üléseken rendre megfogalmazódnak más pártok, így pl. a 
két fős létszámához képest igen aktív LMP-s frakció tagjai részéről. Bár nem 
mondtunk le arról, hogy folyamatosan küzdjük a helyi tájékoztatás kiegyen-
súlyozottabbá válásáért – egyebek között egy őszi képviselő-testületi ülésre 
készítendő előterjesztés formájában – sajnos nem bízhatunk a gyors sikerben. 
E helyzettel szembesülve néhány LMP-tag és szimpatizáns összefogásával és 
szűkös anyagi eszközeink egy részét felhasználva útjára bocsátunk egy hírleve-
let, amelyben tájékoztatni kívánjuk a Dél-Buda lakosait a helyi problémákról, 
az önkormányzat működéséről, az LMP tevékenységéről, kezdeményezéseiről. 
Egyben azt is szeretnénk elérni, hogy e rendszeresen kiadott hírlevél olyan 
viták színterévé válhasson, amelyek elősegíthetik Dél-Buda fejlődését, az itt 
lakók életének könnyebbé, kellemsebbé válását.

Erőforrásaink szűkösségére való tekintettel kérjük mindazokat, akik szimpa-
tizálnak céljainkkal, működjenek közre e hírlevél terjesztésében, például úgy, 
hogy kinyomtatják  e hírlevél blogunkról (delbudamaskepp.blog.hu) elérhe-
tő PDF-változatát, és odaadják a maguk gyártotta lapot olyan embereknek, 
akiket feltehetően érdekel annak tartalma. Az is járható út lehet, ha lapunk 
elektronikus változatát küldik tovább ismerőseiknek!

A szerkesztőbizottság tagjai nevében:

Bajomi Iván
önkormányzati képviselő (LMP)

A részvételi demokrácia kialakítását kulcsfontosságú kérdésnek tekintve hír-
levelünkben állandó rovatot indítunk, hogy begyűjthessünk minél több olyan 
ötletet, amelyek megvalósításával – esetenként pénz nélkül vagy csekély 
anyagiak felhasználásával –barátságosabbá, élhetővé válhat az a város, ahol 
mindennapjainkat éljük. Kérjük Önöket, ne habozzanak eljuttatni hozzánk 
ötleteiket, melyeknek igyekszünk majd teret adni, illetve vitára bocsátani 
lapunkban.  Az LMP helyi szervezetének tagjai és a helyi önkormányzatban 
tevékenykedő képviselők, bizottsági tagok megpróbálnak majd mindent 
megtenni az életképesnek tartott városszépítéssel, közlekedéssel, környezet-
védelemmel, oktatással, kultúrával, szociális kérdésekkel, stb. kapcsolatos ja-
vaslatok sikerre vitele érdekében. Bízunk abban, hogy oly sok javaslat fut majd 
be hozzánk, hogy kénytelenek leszünk megnövelni e kiadvány terjedelmét. Az 
ötletroham beindulását elősegítendő, e rovat életre hívójaként két javaslatot 
szeretnék megfogalmazni.

A XI. kerület egyik fontos szerkezeti problémája, hogy e városrésznek nincs 
valódi központja, és hogy az itt lakók életében különösen fontos szerepet 
játszó intézmények egymástól viszonylag távol helyezkednek el, illetve ne-
hezen közelíthetők meg a tömegközlekedés eszközeivel. A közelmúltban az 
Újbuda busz fontos kísérletet jelentett a közintézmények megközelítésének 
megkönnyítésére. Ugyanakkor ez a megoldás nem volt tökéletes, hiszen az ön-
kormányzat pénzéből működtetett busz óránként járt csak, utóbb pedig, pénz 
híján meg is szűnt ez a járat.

Javaslom, hogy a kerületünket átszelő, a Fehérvári úti piac és a rendelőinté-
zet épületéhez aránylag közel megálló, majd a polgármesteri hivatalt is érintő 
86-os autóbuszjárat útvonalát, mely a kevesek által látogatott Függetlenségi 
térnél ér véget, hosszabbítsák meg pár száz méterrel, ily módon téve lehető-
vé a Bocskai út vége fele elhelyezkedő kerületi rendőrkapitányság kényelmes 
megközelítését.

Egy másik javaslat: a Petőfi híd Budai hídfőjénél van egy olyan zebra, amelynél 
a közlekedési lámpa egy gomb megnyomását követően vált zöldre. Ugyanak-
kor mindig sokat kell várniuk a gyalogosoknak, míg vált a lámpa, és gyakran 
emiatt maradnak le egy villamosról. Javaslom, tegyék gyalogosbarátabbá az 
átkelőhelyet: a lámpák átállításával csökkentsék a kényszerű várakozási időt!

T. Olvasóink! Javaslataikat a 1386 Budapest, Pf. 959 postacímre vagy a 
bp1122@lehetmas.hu  e-mail címre várjuk!

Bajomi Iván

A hajléktalan probléma egyre égetőbb kérdéssé válik Budapesten. Különösen 
azért, mivel nem egyértelmű, hogy mi a „probléma”. Sokaknak nem azt jelenti, 
hogy emberek tömegei kényszerülnek az utcán tengődni, miközben több mint 
kétszer annyi lakás áll üresen Budapesten, mint amennyi hajléktalan van ösz-
szesen, hanem pusztán kellemetlen egyéneket látnak a hajléktalanokban,  akik 
szúrják a „tisztességes” polgárok szemét. Már Molnár Gyula óta létezik az „új 
rend Újbudán” nevű varázstrükk, amely megoldottnak véli a kérdést azzal, ha a 
rendőrök és közterület-fenntartók közpénzből furikázva a „fertőzött helyekről” 
200 méterrel arrébb tessékelik a sokszor évek óta ugyanazon a helyen üldö-
gélő koldusokat. A XI. kerületben él a legtöbb hajléktalan, ami már a kerület 
kiterjedésével is magyarázható, de talán még jobban megérthető a jelenlétük, 
ha a zöldövezetekben üresen álló temérdek viskóra gondolunk, vagy a köz-
parkok nyújtotta lehetséges búvóhelyekre. Nem kérdés: az utca valóban nem 
alkalmas arra, hogy ott éljünk, de érdemes az okokba belegondolni, és nem az 
okozatot boncolgatni. Sokakat zavar, ha a hajléktalanok odavizelnek a járdára. 
Vajon azért teszik, mert nincs jobb dolguk, vagy talán, mert 50 darab közvécé 
jut erre a 2 milliós lakosságú nagyvárosra, és nincs külön bejáratú illemhelyük? 
Most a kilakoltatási moratórium áprilisi lejártával fel kell készülni arra, hogy az 
utcán élők száma meg fog sokszorozódni. Észre kell venni, hogy annyi rendőr 
és közterületes nincs, amennyivel a jelenlegi hajléktalanok többszöröse napi 
szinten feleslegesen zaklatható. Nem szeretnék „egy hány mosógépet lehetne 
venni egy képviselő fizetéséből” szintű demagógiába belemenni, de az tisztán 
látszik, hogy Tarlós úr ígéretei ellenére, egyelőre nemhogy nem hozott létre új 
szállókat, de még meg is nyirbálta a jelenlegi ellátást. 
A XI. kerületben nem annyira rossz a helyzet, mint sok más kerületben, itt 
„csak” szimplán nem tesz semmit a vezetés. A kerületi szociális intézmények 
csak az „ügyfelek” töredékét képesek ellátni, telente sokszor 200%-os telített-
ségi szinttel dolgoznak, és a férőhelyek száma már sok éve nem nőtt, pedig 
a Menedékház nevű igen sikeres modellt működtető szervezet már 2008-ban 
is segítséget kért az önkormányzattól, és válaszra sem méltatták. A hajlékta-
lanoknak a Muskétás utcai intézményben saját szekrényük, elkerített ágyuk 
lehet, internetet használhatnak, esetleg a kutyájuknak is gondját viselik. Miért 
ne kaphatna ez a szervezet egy újabb épületet, hogy a fejkvóta alapon igényel-
hető központi támogatásokból színvonalas szolgáltatást nyújthassanak több 
száz embernek? Miért ne lehetne például üresen álló kertes házakat hajlékta-
lanokkal foglalkozó civil szervezeteknek átengedni, és pár ezer forintból kerti 
eszközöket és magokat vásárolni, hogy a nyomorban tengődő polgártársaink 
saját kezükbe vehessék a sorsukat? A legkézenfekvőbb megoldások akkor raj-
zolódnak ki előttünk, ha megpróbáljuk egészben látni a helyzetet. A nyomort 
nem a rendőr vagy a biztonsági kamera tünteti el, hanem az étel, a fedél a fej 
felett, a tiszta ruha és pár kedves, emberi szó, és nem utolsó sorban a meg-
felelő megélhetési lehetőségek.. Én sok nyugdíjast ismerek, akik nagyanyám 
környékén a kelenföldi lakótelepen lehordják a megpuhult kenyeret a fák alatt 
meghúzódó hajléktalanoknak. Olyat is láttam már, hogy valaki nem az üveg-
visszaváltóba hordja a sörös üvegét, hanem a padokon alvóknak rakja le, hadd 
legyen nekik belőle pár száz forintjuk. Ami egy polgárnak aprópénz, az egy 
kitaszítottnak a megélhetést jelentheti. Az egyelőre bántóan hiányzó átgon-
dolt önkormányzati és állami intézkedéseken túl az ilyen gesztusok is hozzájá-
rulhatnának ahhoz, hogy egy szép napon azt vehessük észre, hogy már senki 
nem támasztja a több havi esőtől csapzottan az utasváró üvegfalát, és senki 
sem fekszik korgó gyomorral egy széteső fapadon. Ha a politikusok rossz pél-
dát mutatnak nekünk, attól még mi, hétköznapi emberek különbséget tehe-
tünk igaztalan és jóravaló tett között. Senki sem érdemli meg, hogy ne legyen 
otthona, ne ehessen naponta meleg ételt, és ne ihasson néhány pohár vizet!

Vázsonyi Dániel

Tegyük élhetőbbé ÚjBudát!

Hajléktalanokról másképp Ami az Újbudából kimaradt

Helyszűke miatt nincs mód arra, hogy bő beszámolót közöljek eddig végzett 
képviselői munkámról e hírlevélben, mely akkor jelenik meg, amikor már több 
mint fél éves önkormányzati munka van mögöttem. Kérem, hogy a részletek 
iránt érdeklődők blogunkon olvassák el azokat a szövegeket, amelyekben az 
egyes képviselőtestületi ülések történéseit foglaltuk össze.

Részletes számadás helyett most csak néhány, az önkormányzat működését 
érintő, a helyi sajtóból meg nem ismerhető történést idézek fel. Mondan-
dómat helyenként a testületi ülésekről készült tömör jegyzőkönyvek egyes 
részleteivel illusztrálom majd. (E szövegrészeket tovább rövidítettem és nyelvi 
szempontból javítottam.) Az időrendet megtartva elsőként a képviselőtestü-
let alakuló ülését érdemes felidézni, amelynek során szóvá tettem, hogy noha 
Magyarországon a közhatalmi szervektől elválasztott módon működnek az 
egyházak, az alakuló ülésen a helyi vezetés felkérésére egy pap megáldotta a 
képviselőtestületet.

Egy hónappal később az önkormányzati dolgozók közszolgálati státuszának 
védelme érdekében mondtam el egy napirend előtti felszólalást: „az 1988-
1990 közötti rendszerváltás egyik értéke volt az, hogy a hatalmi ágak szétvá-
lasztásáért sok mindent tettek. Sajnálattal kell érzékelnünk, hogy az elmúlt 
hónapokban számos olyan intézkedés történt országos szinten, amely ezeket 
az elveket kikezdi. Csupán egy intézkedést emelnék ki, a köztisztviselői stá-
tusz átalakítását, amelyek során a köztisztviselőkből kormánytisztviselő lett. 
Ez nem egyszerű névváltoztatás, hanem a dolgozóktól való indoklás nélküli, 
rövid felmondási idejű megválás lehetőségét jelenti. Az a hír kering a médi-
ában, hogy nem csak a kormányzati szférában várhatók leépítések, hanem az 
önkormányzati szférában is, és ezen intézkedések velejárója lesz az is, hogy a 
közalkalmazottak viszonylagos védettséget adó státuszát lerontják. Státuszuk 
megváltozása következtében az önkormányzatokban dolgozók egyre inkább 
„bólogatójánosokká” válnak, nem mernek majd főnökeik véleményével vitázó 
elképzeléseket, alternatív megoldásokat megjeleníteni. Ez tulajdonképpen a 
közszférában folyó döntés-előkészítés színvonalát fogja gyengíteni, aminek 
költségvetési kihatásai is lesznek. Arra szeretném kérni a XI. kerületben a Fi-
desz és a KDNP színeiben politizáló képviselőtársaimat, illetve az itteni ország-
gyűlési képviselőket, hogy meggyőzőképességüket vessék latba a Parlament 
szintjén, és próbálják megakadályozni azt, hogy ilyen fordulat következzen 
be az önkormányzati működésmódok területén.”  Tudtommal szavaimat nem 
követte tett a helyi fideszesek, KDNP-sek részéről, ámbár nem érdektelen meg-
említeni, hogy az önkormányzati dolgozók státusza egyelőre nem sérült, és 
ugyanakkor a kormánytisztviselők foglalkoztatása tekintetében visszalépésre 
kényszerült a kormányzat az Alkotmánybíróság döntése nyomán.

Végül hadd említsem meg, hogy több bizottsági és testületi ülésen is kifogá-
soltam a személyi döntések meghozásának a módját. A december 16-i ülésen 
különböző helyi intézmények vezetőinek kinevezése kapcsán kifejtettem: „fon-
tos lenne, ha a képviselő-testület nyilvánossága előtt hangoznának el érvek 
egyik, vagy másik személlyel szemben, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy 
erősen érvényesül a frakciófegyelem. Az előzőekben  volt már példa arra, hogy 
vezényszavak hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megnyomni 
a gombokat, amit én nem tartok korrekt gyakorlatnak. Úgy gondolom, hogy 
amennyiben a képviselők nagy többsége valamilyen határozott preferenciával 
rendelkezik egyes személyeket illetően, akkor legyenek szívesek azt elővezet-
ni, indokolni, és ne lengje körül egyfajta titokzatosság ezt a kérdést. Ellenkező 
esetben óhatatlanul az a feltételezés fog majd megfogalmazódni, hogy politi-
kai és nem szakmai preferenciák vannak.”

Folytatás a következő oldalon!
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Miénk a Móricz!

modern, nyugati nagyvárosok emberbarát arculata szinte teljesen hiányzik Budapestről. Amszterdamban hatalmas belvárosi sétálónegyed 
van, Koppenhága bicikliútjai olyan nagy kiterjedésűek, hogy egyenrangúak az autósok által használt utakkal, Londonban csak dugódíj ellenében 
lehet a belvárosba hajtani. Ezzel szemben Budapest közlekedési szempontból az egyik legerősebben központosított, legkevésbé biciklibarát, a 
legszennyezettebb és egyben a legkisebb zöldterülettel rendelkező európai főváros. Itt az idő, hogy változtassunk ezen!
A Váci utca, a Ráday utca, a Hajós utca után a Corvin sétány lett Budapest negyedik sétálóutcája, de sajnos az egész egy csúnya betonszarkofág 
fém- és üvegbetétekkel. Zöld ott csak mutatóban van. A Deák téri felszíni felújítási munkák végeztével két sor fát ültetett az önkormányzat, de az 
autós forgalmat változatlanul hagyta.  A XI. kerületnek a metróépítkezés következtében történelmi lehetősége van, hogy a zöldövezet-koncepcióját 
összekapcsolja a sétálóutcáéval. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtértől a Dunáig amúgy is egy sávval kevesebb lesz a közeljövőben, miért 
ne tudnának ennél többet is kiharcolni a helyi lakók? A Fehérvári úti piactól a Móricz Zsigmond körtérig végig zöld gyep boríthatná a földet, ahol ma 
a beton az úr. A rendelőintézetből kilépve a páciensek rögtön megpihenhetnének egy árnyékot adó fa alatti padon. A bevásárlóközpont körüli gya-
logosbarát rész terjeszkedhetne, csak kevesebb díszburkolattal, több fával és bokorral, esetleg egy szökőkúttal. A Millenárisra betelepített halpark 
oly sok gyereknek okozott örömet, esetleg a Margitszigetről eltávolításra ítélt teknőcöknek egy fűtött medencét lehetne építeni. Egy ilyen lakóbarát 
övezet meglódítja az emberek fantáziáját, és a bizalom hídjait építené az elzárkózás kultúrája helyett. Merjünk együtt nagyot álmodni!

            Vázsonyi Dániel
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Hol bulizzanak a fiatalok?

Van egy jó és egy rossz hírünk.
A jó az, hogy végre a XI. kerületben is lesz országzászló. Nem is akármilyen. 
Olyan, amelyik Magyarország új, felettébb kétes értékű Alaptörvényének 
állít emléket. És nem is akárhol, egyenesen a Zöld Pardon nevű nyitott szóra-
kozóhely területén a Petőfi híd budai lábánál.
A rossz hír az, hogy ezentúl a dél-budai fiatalok kénytelenek lesznek máshol 
bulizni. Persze itt felvetődik, hogy a helyi lakosoknak milyen jó lesz, akik azon 
a környéken laknak, de lássuk be, vannak hátulütői a dolognak. Eddig tudtuk, 
ha a gyerekünk, testvérünk azt mondta, hogy elmegy a Zöld Pardonba, akkor 
közel van, biztonságban, fiatalkorúak esetében ellenőrizhető módon. Ismerjük 
a Zöld Pardont, itt van a kerületben, tudjuk, hogy néz ki, látjuk, kik járnak oda, 
milyen zenék szólnak, kik vigyáznak a rendre nap mint nap. Mindezt ismerjük, 
mert itt van a kerületben. Viszont az önkormányzat bezáratja a Zöld Pardont, 
s helyére az aktuálisan hatalmon lévő erőnek, tehát önmagának állít emléket, 
ahelyett, hogy igazi megoldást keresne a problémára.
Mert tény, hogy a Zöld Pardonnal voltak gondok, nem is kevés. A környéken a 
fiatalok évekig ittasan és hangosan mentek szórakozni, sok volt a szemét az 
utcákon, a Zöld Pardon körüli parkban, majd a zsebesek is megjelentek. De 
miután több rendőrt vezényeltek a környékre, sokkal nagyobb lett a rend és a 
nyugalom. Közben a szórakozóhellyel magával is voltak gondok, nem csak az 
oda járó fiatalokkal. A Zöld Pardon és egyben a híd északi lábánál lévő Rio nevű 
hely is élvezték az előző városvezetés jóindulatát. Potom pénzért bérelték a 
területet és jogszabályellenesen működtek évekig, mivel jóval nagyobb terül-
etet foglaltak el, mint az a szerződésekben le volt írva. Így semmi meglepő és 
vitatnivaló nincs azon, hogy a kerület új, fideszes vezetése rendezni akarta a 
helyzetet.

De meghazudtolva a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, az együttműködés 
és a párbeszéd legkisebb jele nélkül döntenek a szórakozóhelyek sorsáról. Nem 
veszik figyelembe, hogy sok ezer dél-budai fiatal jár ide szórakozni nyaranta. 
Az sem érdekli őket, hogy a környék kollégiumaiban lakó diákok közkedvelt 
szórakozóhelye. S azzal sem törődnek, hogy a bezárásra ítélet Zöld Pardon 
gyakorlatilag az egyetlen olyan hely a kerületben, ahol a fiatalok ellenőrzött 
módon, biztonságban tudnak szórakozni.

Az áprilisi képviselőtestületi ülés során sok vezetői kinevezésről tárgyaltunk. 
Minden olyan előterjesztést megszavaztunk, amelyek kapcsán nem észleltünk 
komolyabb problémákat.  Támogattuk például a bírósági ülnökök kinevezésé-
vel kapcsolatos előterjesztést, akárcsak az Autó Néró 11. Kft. egyik felügyelő-
bizottsági pozícióval kapcsolatos személyi döntést, miként a kelenvölgyi óvo-
davezetői pályázat és a Weiner Leó zeneiskola esetében – a képviselőtestület 
legtöbb tagjához hasonlóan – támogattuk az előterjesztést. Egy iskolaigazga-
tói pályázat esetében viszont tartózkodtunk, főként amiatt, hogy egy szakértő 
sok szempontból igen gyengének értékelte a benyújtott pályázatot. Ennek az 
esetnek a kapcsán kifogásoltam, hogy az oktatási bizottság ülésén annak el-
lenére sem volt lehetőségem kifejtenem a véleményemet, hogy én vagyok a 
bizottság alelnöke. A képviselőtestület ülésén viszont már el tudtam mondani, 
hogy a jövőben az önkormányzat hivatalának és vezetésének többet kellene 
tennie annak érdekében, hogy ne csak egy személy jelentkezzen intézményve-
zetőnek. A fentiek alapján a Csiki-hegyek utcai iskola vezetőjével kapcsolatos 
döntés során tartózkodtunk.

Minthogy a szociális bizottság ülésén nem kaptam megnyugtató választ Mol-
nár László alpolgármestertől az eddigi vezető elmozdításának indokoltságáról, 
ugyancsak tartózkodtunk annak a határozatnak a megszavazásakor, amelynek 
értelmében az önkormányzat megválik a kerület egyesített szociális intézmé-

nyének vezetőjétől. Az új vezető kinevezése kapcsán viszont támogattuk 
a szociális bizottságban is támogatást élvezett pályázó, Szepesfalvyné 
Magassy Márta kinevezését, részben azért, mert a hat érvényes pályá-
zatot összevető szakértői elemzés is az ő pályázatát nyilvánította a leg-
jobbnak, részben azért, mert magunk is jónak tartottuk, hogy a szociális 
gondozás terén a jelölt a hivatásosok mellett az önkéntesek bevonására 
is lehetőséget lát, ami többek között azért lehet előnyös, mert így mun-
kanélküliek juthatnának kereső tevékenységhez.

Az önkormányzat működését ellenőrző könyvvizsgáló megbízásáról is 
vitatkozott a testület. Ennek kapcsán Gajárszki Áron az átláthatóság fon-
tosságát hangsúlyozva kifogásolta, hogy nem nyilvános, hanem meg-
hívásos pályázat keretében keresett és talált új könyvvizsgálót Újbuda 
vezetése. E napirendi pont esetében nemmel szavaztunk.

Bajomi Iván

A következő számban Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok fog 
beszámolni az eddigi környezetvédelmi és önkormányzati képviselői tevé-
kenységéről, ezt követően pedig a teljes frakció munkájáról szólunk majd.

A jövő évtől viszont ez a lehetőség megszűnik, a fiatalok mehetnek máshova 
bulizni. S menni is fognak, mert hiába az önkormányzat törekvése, hogy az 
éjszakai életet ellehetetlenítsék például csendrendelettel, alkoholtilalom-
mal, vagy most a Zöld Pardon bezárásával. A jobboldali városvezetés felvette 
a szemellenzőt, így amit közvetlenül nem lát az orra előtt, arról azt hiszi, hogy 
nincs is. Nem a Zöld Pardon miatt viselkednek úgy a fiatalok, ahogy viselked-
nek. Hanem azért mert fiatalok.
Ők pedig ezek után is fognak inni, hangoskodni, bulizni, csak mostantól az 
utcákon és tereken, szerte a kerületben, valamint a belvárosban. És valljuk be, 
a lakóhelyünk még mindig sokkal biztonságosabb éjszaka is, mint a belső pesti 
kerületek. Ahogy azt is be kell látnunk, azzal, hogy a máshova kényszerítjük a 
fiatalokat, a problémákat is máshova helyezzük át. Az itt élő gyerekes családok, 
nyugalomra vágyó idősek, pihenni akaró dolgozók és tanulók éjszakái talán 
jobbak lesznek - ami nem mellesleg úgy is biztosítható lenne, ha a zajvédelem
21. századi technikáit alkalmazná a Zöld Pardon, az önkormányzat pedig 
valóban ügyelne az előírások betartására. De ahova majd átszoknak a fiatalok, 
ott is élnek emberek, családok, idősek, dolgozók és diákok. Az ő nyugalmukra 
persze nem gondol az újbudai városvezetés.
Ez a hozzáállás pont olyan, mint azon nagyvállalatoké, amelyek a gyártásu-
kat áthelyezik távoli országokba, ahol a helyi lakosok fognak fuldokolni a 
gyárkéménynek füstjében. De ez már sem a vállalatot nem érdekli, sem azt 
az országot, ahonnan a gyártást átköltöztették. Pedig az ilyen döntésekkel a 
problémákat nem megoldjuk, hanem csak áthelyezzük. Viszont annak követ-
kezményei hosszabb távon ránk is hatni fognak.

     Polákovics Balázs
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