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Az elmúlt negyedév elsősorban a környezetünk és az állatok védelmének ügyében zajlott. 

Nagy probléma az egész világon az elsivatagosodás, a hosszú ideig tartó szárazság. Most is 

egy ilyen nagyon hosszú időszakon vagyunk túl. Azt tudjuk, hogy ennek a problémának az 

egyik „tüneti kezelése” az erdők telepítése. Újbudára, ha nem is erdőt, de az óvodák számára 

örökbefogadható almafák ültetését javaslom. Ennek folyamatában a gyerekek is részt tudnak 

venni, ezzel megismerve, miként zajlik egy fa ültetése, fejlődése. Az almafák ültetését az 

óvodák vagy a közösségi kertek területére gondolom, mert így figyelemmel tudják kísérni a 

tavaszi rügyfakadástól, a levélhullásig a folyamatot és elmondhatják, hogy „ebben az ő kezük 

is benne van”. Nem utolsó sorban, az évek folyamán a termést is magukénak tudhatják az 

óvodák, ezzel is kiegészítve a gyerekek vitaminkészletét. 

 

A másik, szinte mindennapos probléma a felelős állattartás. Szem előtt tartva, hogy a 

legkisebbeknél még nem késő elkezdeni, szeretnék a Motorokkal az Állatok Mozgalom 

nevében az újbudai óvodások számára egy foglalkoztató füzetet felajánlani, mely felhívja a 

figyelmet arra, hogy miként kell helyesen tartani egy kutyát és emellett kiszűrhető az is, hogy 

hol vannak ilyen jellegű problémák.  

 

Hogy a témánál maradjunk, a magyarországi kóborkutya-helyzet is viszonylag rossz 

helyzetben van. Ennek egyik oka, hogy nem terjedt el kellő nagyságú körben az ivartalanítás 

fontossága. Ebben természetesen szerepet játszhat az is, hogy egy ilyen műtét nem olcsó és 

nem mindenki áldozhat erre. Ezzel az a probléma, hogy egy nem betervezett alom születése 

az ivaros kóborkutyák számát növeli vagy még rosszabb véget érhet. Annak érdekében, hogy 

legalább az újbudai arányokon javítsunk, Jegyző Asszonnyal és polgármesteri vezetéssel 

folytatott beszélgetéseim során kitértünk arra, hogy egy ivartalanítási akciót indítsunk a 

kerületben, amelynek során kedvezményes áron juthatnak hozzá a gazdák ehhez a 

lehetőséghez. 

 

Teljesen más terület a kultúra. Közreműködésemmel az Magyar-Algériai Baráti Társaság egy 

vándorkiállítást nyitott meg Újbudán a Gazdagréti Közösségi Házban, majd nemrégiben az 

Albertfalvi Közösségi Házban is. Ezen a kiállításon a látogatók megismerhették Algériát 

fotókon keresztül, valamint a megnyitók alkalmával Algéria magyarországi nagykövete 

beszélt hazájáról és némi ízelítőt kaphattunk az algériai konyha- és táncművészetből.  A 

vándorkiállítás egy éven keresztül az ország több pontján lesz látható. 
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