SARKADI NAGY EMILIA

Albertfalvai Polgárok Köre

Egyesületünk a civil mozgalom újraéledése idején az elsõ fecske volt Albertfalván. 1990 elején kezdték szervezni, az alakuló ülését az év júniusában tartották. A 22 alapító tag részint a rendszerváltó értelmiség tagjaiból,
részint régi albertfalvi lokálpatriótákból, részint pedig a Hazafias Népfront
aktivistáiból, néhány egykori tanácstagból került ki. Az alapszabályban
rögzítették, hogy pártpolitikától mentes egyesületet kívánnak alakítani.
Mutatja ezt, hogy a kezdetektõl a mai napig többféle párt szimpatizánsa/tagja munkálkodik az egyesületben. Teszik ezt azért, mert az Albertfalvai Polgárok Köre tevékenysége három olyan jelentõs pilléren nyugszik,
amelynek erõsítéséért világnézettõl függetlenül lehet közösen dolgozni.
Elsõ részterülete munkánknak a hagyományõrzés, -ápolás, -teremtés.
Már a megalakulás évében megszerveztük az Albertfalvi Napok rendezvénysorozatot, mely minden évben bõvül és színesedik. Sok éven át a
társegyesületekkel, a katolikus egyházközséggel, a helytörténeti gyûjteménnyel együttmûködve a rendezvény kiegészült az egykor híres Szent
Mihály-napi búcsú eseményeivel és a városrész szép õszi ünnepévé
vált. Az Albertfalvi Közösségi Ház gesztorálásában és megannyi ötlettel
gazdagodva az utóbbi években nyár elején tartjuk az Albertfalvi Napokat. Így két jelentõsebb, sok embert megmozgató ünnepség van városrészünkben.
Pályázatot írtunk ki a három általános iskola diákjai számára Albertfalva két háború közötti történetének feldolgozására, az itt élõ idõs lakók bevonásával. Kedves, szép munkák – érdemes lenne egyszer
nyomtatásban megjelentetni
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Kiadtuk 1997-ben dr. Hoffmann Pál: Házhelyek Promontoriumnál – Albertfalva története címû helytörténeti munkáját, melyet az akkori könyvhét helyi rendezvényén mutattunk be. A kötet egyébként német–magyar
nyelvû, utalva az Albertfalvát alapító szász telepesekre és utódaikra.
Felvettük a kapcsolatot és ápoljuk a Gyõr-Moson-Sopron megyei Albert-Kázmér puszta nevû településsel, amelynek ugyancsak Albert Kázmér (Mária Terézia lányának férje) volt a birtokosa, akirõl Albertfalvát
(a XI. kerület korábban önálló városrészét) is elnevezték.
Megalapítottuk az Albertfalva Kiváló Tanulója kitüntetést, melyet évente március 15-én adunk át az iskolák legkiválóbb 8. osztályos tanulóinak.
A Millennium évében kiadtunk egy igényes, szép falinaptárt Albertfalva régi képeslapjainak és pecsétjeinek illusztrálásával.
Néhány éve nagy fába vágtuk a fejszénket: az önkormányzat támogatásával, az Albertfalvi Közösségi Ház felelõs kiadásában, ám egyesületünk szerkesztésében megjelenik az Albertfalvi Miújság. Ez 6–8–10 oldal
terjedelmû, kék színû ofszet papíron nyomott kiadvány, amit immár megkedvelt Albertfalva lakossága és csak egyszerûen kékújság-nak nevezi.
Jubileumok: megünnepeltük a Kertváros 80. születésnapját nagyszabású rendezvénnyel, a közösségi házzal együttmûködve. Sorra vesszük
a jövõben a kerek évfordulókat (iskolák, egyesületek, stb. alapításának
jubileumai), és igyekszünk méltóképpen megemlékezni.
Munkánk második részterülete a városrész kulturális életének szervezése, amatõr és mûvészi alkotók támogatása.
Megszerveztük a Láss, hallj minket Albertfalva címet viselõ kiállítási és
elõadói sorozatunkat. 2000-ig mintegy húsz alkotónak és elõadónak adtuk meg ezen a bemutatkozási lehetõséget. Lényegében magasabb szinten és szervezettebben ezt folytatja tovább az AKH, minden hónapban
megismerkedhetünk jeles alkotókkal és gyönyörködhetünk munkáikban.
Megalakítottuk az Albertfalvi Alkotók Fórumát, mely egyesületünk tagozataként mûködött. Jelenleg a frissítésén dolgozunk.
Több alkalommal vendégünk volt a Polgári Kézmûves Színkör társulata, szép színházi esteket szereztek számunkra.
A Mindenki mozija nevet viselõ rendezvényünk egyre nagyobb népszerûséget élvez, fõleg a drága mozijegyek miatt. Filmbemutatók után
körülbelül fél évvel, a DVD megjelenésekor tûzzük mûsorra „házi-mozinkban” a legjobb filmeket.
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Kétszer költészet-napi könyvbemutatót és irodalmi délutánt rendeztünk egyik tagtársunk versesköteteinek megjelenése alkalmából. Minden évben Hozd el kedves versed címmel tartunk költészet-napi teadélutánt, melyre jeles vendégeket is szoktunk hívni.
Ismerd és szeresd a hazát! – fontos szlogennek tartjuk és évente 2–3
alkalommal kirándulunk busszal olyan helyekre, ahová vonattal nehéz
eljutni. Van nyugdíjas tagozatunk, amely öntevékenyen szervez rövidebb kirándulásokat (például: Gödöllõ – a kastély; Debrecen – a Munkácsy képek; Vácrátót – arborétum).
A harmadik részterülete munkánknak az érdekképviselet, érdekvédelem. Ez a legnagyobb „falat” számunkra. Lényegében minden, a városrésszel kapcsolatos gondot, problémát igyekszünk nyomon követni és a
megoldásban segíteni. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
– A játszóterek és lakóházak közé tervezett benzinkút építését megakadályoztuk.
– A magasnyomású gázvezeték fektetésének idején fórumokat szerveztünk a lakosság tájékoztatására.
– Évente általában 3–4 közérdeklõdésre számot tartó témáról tartunk
fórumot: ilyen a közbiztonság, a mi és hol épül, a távfûtés, a szociális témák... – bármi, amire igény mutatkozik. Hogy a témákat jól válogatjuk meg, az bizonyítja, hogy „telt házasak” ezek a rendezvények.
– Az önkormányzati és parlamenti képviselõket rendszeresen beszámoltatjuk munkájukról. Sikeresek a Közéleti teadélután nevet viselõ rendezvényeink, amelyekre rendre meghívjuk a polgármestert, az önkormányzatban lévõ pártok frakcióvezetõit, a polgármesteri hivatal néhány vezetõ munkatársát és városrészünk notabilitásait, a civil szervezetek vezetõit, az egyházközségek képviselõt, az itt mûködõ közintézmények valamint nagyobb gazdálkodó szervezetek vezetõit. Ebbe a körbe tartoztak
a Disputa a polgársággal címet viselõ kerekasztal beszélgetéseink.
– Rendszeressé tettük az egészségügyi elõadásokat, havonta egy alkalommal Egészség-napot tartunk (vérnyomás és vércukorszint mérés,
tanácsadás...) – egyesületünknek volt egészség-kultúra tagozata,
amelyet készülünk újraszervezni, fiatalítani.
– Van számtalan személyszerinti érdekképviseleti ügyünk. Ide tartozik a
jogi tanácsadástól a segélyezésen át a családi problémák elrendezéséig sok minden.
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Létszámunk, munkánk hatékonysága: Egyesületünk taglétszáma
fluktuál (elköltözés, halálozás), mintegy 100 állandó tagunk van, akik
önként vállalt tagi hozzájárulással is segítik munkánkat. Anyagi forrásainkat a fõvároshoz és a kerülethez benyújtott és elnyert pályázatok,
képviselõi támogatások és a gazdálkodó szervezetek esetenkénti adományai biztosítják.
Természetesen e szerény anyagi keretek nagyon kevés dologra lennének
elegendõek, ha nem volnának lelkes segítõink a szervezésnél és a témák
„szállításánál” egyaránt. Az Albertfalván élõ, nagyon heterogén összetételû lakosság szinte minden rétegéhez igyekszünk eljutni. A tisztviselõ és kõmûves telep kertes családi házaiban, a tízemeletes panel sorházakban és
a négyszintes házak szövetkezeti lakásaiban lakók és leszármazottaik másmás körülmények között élnek, más-más napi gondjuk van.
Igyekezetünk arra irányul, hogy minél többen szerezzenek tudomást
az egyesület létezésérõl, munkájáról, hogy a tartással és lokálpatrióta
érzelmekkel rendelkezõ polgárember mentalitásának adjuk példáját.
Mûködésünk helye a Gyékényes utcai Albertfalvi Közösségi Ház.
Minden szerdán 16. és 18. óra között mienk a nagyterem. Számos közös rendezvényt tartunk az itt mûködõ civil szervezetekkel és magával
a közösségi házzal, melynek vezetõjével és munkatársaival felhõtlen az
együttmûködésünk.

A kör 1997-ben kiadott kétnyelvû
(magyar–német) helytörténeti könyve
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