Krédó – A szívemet adom
Bolba Márta
Itt élek, itt dolgozom a Magdolna negyedben
2017. április 23-án időközi képviselőválasztás lesz Józsefvárosban, a 6. önkormányzati választókerületben (a
Magdolna-negyedben és a Csarnok-negyed egy részében), ahol független jelöltként indulok. Célom, hogy
bekerüljek a józsefvárosi képviselőtestületbe és ott a jelenlegi
látványberuházásokra épülő és szegényellenes politika helyett
képviselni tudjam a helyi lakosok valódi szükségleteit és érdekeit.
Hiszem, hogy ha megválasztanak, hivatásomat gyakorló evangélikus
lelkészként, családanyaként és civil vezetőként jól tudom majd
szolgálni a helyi közösséget.
Azért indulok független képviselőjelöltként, mert szeretek itt élni és
fontosak számomra az itt élő emberek. Egy képviselőnek nem az a
dolga, hogy a pártja által kiadott központi utasításokat végrehajtsa,
hanem az, hogy az őt megválasztó emberek valós problémáira
keressen válaszokat. Számomra Józsefváros szíve a Magdolna
negyed: itt található az általam vezetett Mandák Gyülekezeti Ház is,
ahol hatvanegyen élünk együtt, itt nevelem a gyerekeimet, itt
vásárolok, ide járok orvoshoz, itt megyünk a játszótérre és itt
használjuk a közparkokat. Ide tartozom.
A krédó azt jelenti, hogy hitvallás: a szívemet adom, hitet teszek valami mellett. Én józsefvárosi evangélikus
lelkészként mindenekelőtt abban hiszek, hogy felelősséggel tartozunk egymásért és azért a kerületért,
amiben élünk. Józsefváros nem egy hatalmi játszótér, társadalmi laboratórium vagy befektetési célpont,
hanem közel 80 ezer nagyon sokféle és különböző helyzetű ember otthona. Hiszek abban, hogy a
Magdolna negyedben meghirdetett időközi képviselőválasztás lehetőség arra, hogy megmutassuk: lehet
úgy politizálni, hogy közben tisztességesek, figyelmesek és szolidárisak vagyunk és a helyi lakosokat nem
zavaró tényezőnek, hanem partnernek tekintjük, akikkel közösen alakítjuk otthonunk sorsát.

Közös ügyeink
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj.” De nekünk, akik itt lakunk, a szívünk közepe. Aki csak messziről
látja az ügyeket, vagy átutazóban pillantja meg a felújított homlokzatokat, a megújult parkokat és az
újjáépült Teleki téri piacot, az velünk együtt örülhet annak, hogy környezetünk megújult. Aki viszont itt él,
az látja a részleteket és ismeri a megoldandó feladatokat is.
Az önkormányzat ma szinte minden problémát büntetéssel és nem segítéssel, támogatással akar
megoldani. Ha valamit saját hibájából nem sikerül jól szabályoznia, akkor inkább mindent megtilt. Nem
sikerül megkülönböztetni a kétéves labdázó gyereket a focizó felnőttől, ezért megtiltja a labdázást. Nem
sikerül letakarítania a jeget az önkormányzati telkek és épületek – többek között az Auróra utcai rendelő
előtt – ezért mindenki mást büntetéssel fenyeget. Nem tud segíteni a drog-probléma megoldásában, ezért
inkább kiüldözi a kerületből az ezzel foglalkozó civil szervezeteket. Én felelőskeresés és büntetés helyett a
problémák megoldását szeretném elősegíteni.
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Bezáródó önkormányzat
A Józsefvárosi önkormányzatnak alig van kapcsolata a helyi lakosokkal, ami miatt egyre kevésbé tudják a
kerület vezetői, hogy mik az embereket napi szinten és rendszerszinten érintő problémák. Közmeghallgatás
csak évente egy van, az érdemi kérdésekben a képviselők nagy része alig elérhető. Az önkormányzat szinte
csak az általa támogatott vagy létrehozott civil szervezetekkel hajlandó kommunikálni, a kritikus hangot
megütő szervezeteket elutasítja, másokat pedig olyan keretek között tart, hogy ne merjenek kritikát
megfogalmazni. Nyitott, a lakosok igényeire reagáló, a helyi civil szerveződéseket tiszteletben tartó
önkormányzatot!
Gondatlanul kezelt közvagyon
Hazánkban – és ebben a kerületben különösen – lakhatási válság van, ezért az üresen álló lakások ügye
kiemelt fontosságú. A lakások arra valóak, hogy emberek éljenek bennük. Az üresen hagyott lakásokban az
önkormányzati felelőtlenség ölt testet. Ha egy kerületben olyan sok az üres önkormányzati lakás, mint
Józsefvárosban (közel 500), nemcsak a lakásállomány romlik, de a befalazott lakások rágcsáló- és
bogártanyákká válnak, ami közegészségügyi szempontból is veszélyes. Szeretném, hogy jobb gazdái
legyünk a köztulajdonú lakásainknak és szeretném, hogy minden lakásban családok lakjanak. Az
önkormányzat feladata nem a tulajdonszerzés, hanem a biztonságos lakhatás támogatása!
A lakhatás biztonsága
Józsefvárosban évente több száz családot lakoltatnak ki úgy, hogy az önkormányzat nem nyújt segítséget a
lakók elhelyezéséhez. Sok családtól a lakásvesztés miatt veszik el a gyerekeket, ezzel még nagyobb károkat
okozva. Ne lehessen senkit elhelyezés nélkül kilakoltatni és egyetlen gyereket se válasszanak el a
családjától azért, mert elvesztette az otthonát!
A kerületben nagyon sokan el vannak adósodva, miközben az önkormányzat hátralékkezelési szolgáltatása
túlságosan szigorú, a fűtési és a települési támogatás összege pedig alig jelent segítséget. Az
önkormányzatnak jelképes támogatás helyett valódi segítséget kell nyújtania a kerületi lakosoknak!
Amennyiben az önkormányzat valóban privatizálni akar 2000 düledező lakást, a lakókat részletesen
tájékoztatni kell a házkarbantartás és felújítás várható költségeiről és a katasztrófahelyzetekre (mint pl. a
födémcsere, a gázrendszer cseréje) az önkormányzatnak, mint értékesítőnek kell garanciát vállalnia. Ne
adjunk teret a lakásmaffiának és előzzük meg, hogy ránk dőljön a ház!
Látványosságok helyett valódi segítséget
A kerületben az elmúlt években számos, rengeteg közpénzt felemésztő beruházás indult, ami jelentős
hatással van a kerületi lakosok életére. A szociális kiadásokra a kerület egyre kevesebbet költ, miközben az
itt élők jelentős része napi megélhetési gondokkal küzd, sok szomszédunk a nyomor küszöbén él. Átgondolt
és átfogó kerületi szociálpolitikára és szociálisan érzékeny városfejlesztésre van szükség. Az
önkormányzatnak az a dolga, hogy olyan várospolitikát folytasson, ami az itt élő emberek életminőségét
javítja, és nem kiszorítja őket.
Házfelújítás
A nagy forgalmú 99-es busz mentén megújultak a homlokzatok, de a házfelújításokra és a rendszerszintű
karbantartásra már kevésbé figyel oda az önkormányzat. Sok helyen a belső felújítás teljesen elmaradt
vagy nagyon rossz minőségben valósult meg. Az európai uniós pénzből felújított házakból, amiket
kifejezetten szociális céllal újítottak fel, sorban lakoltatják ki az embereket. Egy-egy felújítás után a
2

garanciális javításokat nem tartják jól kézben és előfordul az is, hogy addig halogatják a garancia
érvényesítését, hogy kicsúsznak az időből. Ez a felelőtlenség sok lakót arra kényszerít, hogy önerőből
végeztesse el a javíttatásokat, amire nincsen pénzük. Önkormányzati képviselőként felelős, a lakók
érdekeit szem előtt tartó fejlesztéseket szeretnék támogatni!
A jó iskola a jövő záloga
Szeretném, ha a gyerekeink minőségi oktatásban részesülnének, és ehhez nem kellene messze utazni
velük. A kiváló kerületi bölcsődei nevelés magasra teszi a lécet, minőségi óvoda is van a kerületben (bár
nekik is több szabadtéri játszótérre lenne szükségük), de az iskolák nagy része alacsony színvonalon
működik. Szeretném, hogy ahová én nem szívesen íratnám a gyerekemet, oda másnak se kelljen.
Szeretném, ha a kerületi iskolákban mindenki egyforma színvonalon tanulhatna. A szegregált oktatás
mindannyiunknak rossz! Ha megválasztanak, küzdeni fogok az ellen, hogy az iskolák meggondolatlanul
kitegyék a gyerekeket és magántanulót csináljanak belőlük, nem törődve azzal, hogy utána mi lesz velük.
Szeretném, ha a kerület nyári táborának helyszíne nem a Mátyás tér lenne, ami erre teljesen alkalmatlan.
Árnyasabb helyen, a megszokott környezetből kimozdulva kell megrendezni – kis anyagi befektetéssel
sokkal nagyobb örömet okozhatnánk a kerületi gyerekeknek, és ezzel a fejlődésüket is segítenénk. Drága
pénzen felújították a kerületi sportudvarokat is, de ezt a helyiek sokszor nem tudják valójában használni.
Gyerekeink sokkal több szabadidős tevékenységre alkalmas lehetőséget igényelnek, hogy testileg és
lelkileg is a lehető legjobban fejlődhessenek!
Nyugalmunk megzavarása
Ha egy-egy ház lakóközösségében együttélési problémák, feszültségek jelentkeznek, akkor még nagyobb
odafigyelésre van szükség. Természetes, hogy az éjszakai nyugalom biztosítása, a csendrendelet betartása
mindenki számára fontos. De a hangoskodás hátterében sokszor a családon belüli erőszak húzódik meg.
Amikor az erőszakos felet kiemelik, akkor a család élete megnyugszik, a gyermekek újra biztonságba
kerülnek és így helyreáll a ház nyugalma is. A nehéz helyzetben lévő családokat az önkormányzat most
inkább megbünteti és kilakoltatással fenyegeti ahelyett, hogy a probléma gyökerét próbálná orvosolni.
Sokkal több szociális munkára, közvetítésre és párbeszédre és sokkal kevesebb büntetésre és
büntetéssel fenyegetésre van szükség az együttélés segítéséhez és az erőszakosság megelőzéséhez! Saját
tapasztalatból tudom, hogy ez működik.
Teleki Piac és közparkok
Szép lett a csarnok, de mintha csak az átutazóknak és nem a használóinak tervezték volna, mert rosszabbul
működik, mint korában: a piacon megfagy az áru – az árusokkal együtt. Ehhez hasonló a parkok helyzete is.
Nagyon örülök annak, hogy rendezett parkokban tölthetjük a szabadidőnket, de annak még jobban
örülnék, ha családbarát módon szabályoznánk a parkjaink használatát. Józsefvárosi édesanyaként kérem
a labdázási tilalom feloldását! Evangélikus közösségünk kapott hat kerékpárt, így egy egész nyáron át
biciklizni taníthattuk a kerületi gyerekeket, de a következő nyárra ezt már betiltották! A parkjainkban
szeretnénk biciklizni tanítani a gyerekeinket!
Együtt élünk, vigyázzunk egymásra!
Józsefváros szíve, a Magdolna negyed sokszínű közösség: vietnámi a boltos, kopt a vendéglős, albán a pék,
magyar a kofa a piacon, roma a szomszéd, szír az orvos. Mi itt együtt élünk, szeretjük egymást. Amikor
babakocsival közlekedem, mindig meg kell kérnem valakit, hogy segítsen felszállni a buszra és azt
tapasztalom, hogy örömmel segítenek az emberek: segít a magyar, az arab, a kínai, mert ebben a hazában
mi mind egy közösséghez tartozunk, együtt élünk. Nekem a Magdolna negyed nem sötét gettó, hanem a
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két kisfiam otthona. Szeretném, ha ők is bízhatnának a szomszédaikban és a közösség tagjaként
nevelhetném őket.
Az emberi kilátástalanság és reményvesztettség a szenvedélybetegség melegágya, ami kerületünkben
nagyon elterjedt. A rendészeti megközelítés mellett, ami a már kialakult állapot bántó tüneteit bünteti,
sokkal nagyobb erőforrást kell fordítani a szociális munkára, a megelőzésre és az ártalomcsökkentésre.
Ezek nem egymással versengő, szemben álló álláspontok: a cél az, hogy a különböző segítő szereplők között
együttműködést alakítsunk ki, hogy minél többen tudjanak teljes és értékes emberi életet élni. Számomra
a kerület minden lakójának biztonsága fontos!
Köztisztaság
Ne lépjen bele, ne szúrja meg magát, ne vágja meg magát! Csupa tiltás. A buszmegállókban tilos a
dohányzás, de a buszmegállók mellett – kevés kivétellel – nincs szemetes, és ha van, akkor szétesik és kidől
belőle a gondosan beledobott szemét. Pedig a csikkek a szemetesbe valók. A kutya nem takarít fel maga
után, ehhez kell a jó gazda, főleg ha ezt zacskókihelyezéssel és egymás biztatásával segítjük! Noha vannak a
kerületben nyilvános vécék, minden forgalmas tér, park és játszótér megérdemelne egyet. Olyan
közterületeket szeretnék, ahol mindenkinek lehetősége van betartani az együttélés alapvető szabályait és
az önkormányzat nemcsak megköveteli, de a saját portáján is betartja a szabályait, és aktívan segíti a
mindannyiunk számára elfogadható közterület-használatot.

Közösségi vezető vagyok
Ötödik éve dolgozom Józsefvárosban. Vezetek egy evangélikus gyülekezetet, vezetek egy diákszállást és a
kerületi közügyekkel foglalkozó Közöd Civil Társaságot is. Sikerem titka az, hogy megbecsült
munkatársaimmal jól tudunk együttműködni. Négy év alatt a Mandák Gyülekezeti Házunk gazdaságilag is
egyensúlyba került. Főként saját erőből, felújítottuk a lakrészeket, közösségi helyiségeket alakítottunk ki, és
hatékonyan küzdünk a penész és a vizesedés ellen. Több szolgálat talált otthonra nálunk: itt működik
egyházunk menekülteknek kialakított Integrációs szolgálata, itt találkoznak a Közmunkás Mozgalom a
Jövőért civil csoport tagjai, itt van a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek ingyenes önismereti
nagycsoportja, működik nálunk gyászfeldolgozó csoport, nyitva állunk a halottjukat virrasztó roma családok
előtt és neves szakemberek ingyenesen nyújtanak lelki tanácsadást. Számos korosztálynak szervezett
hitéleti körünkben Jézus tanításával foglalkozunk. A Mandák Ház befogadó szemléletű hely, lakik itt idős és
fiatal, magyar és külföldi, támogatásra szoruló beteg és sok keresztény egyetemista. Gyülekezetünkben
egyre több a kisgyermekes család, mert itt a kicsiket is szabad tér, sok játék és figyelem várja. Büszke
vagyok arra, hogy gyülekezetünk szerető emberi közösség.
Amikor több mint négy éve megkezdtem a szolgálatomat, igyekeztem megismerni új lakóhelyemet, és
mindazokat a szereplőket, akik a közösség érdekében dolgoznak. Felvettem a kapcsolatot az önkormányzat
intézményeivel, bemutatkoztam a Polgármesteri Hivatalban, a Józsefvárosi Galériában, a Humán
Szolgáltatóban és a Kesztyűgyárban is. Felkerestem lelkész kollégáimat, akikkel a helyi ökumenikus
események szervezésében sikeresen működünk együtt. Felkerestem a helyi civil szervezeteket és szociális
szolgáltatókat, akikkel azóta számtalan kulturális, karitatív és közösségfejlesztő programot tartottunk.
Munkám során megismerkedtem olyan helyi lakosokkal is, akik évek óta foglalkoznak közösségünk
ügyeivel. Sokat tanultam tőlük az önkormányzatiság működéséről, a helyi közszolgáltatásokról és a
közjavaink kezelésének sokszor elkeserítő részleteiről. Két éve hetente találkozunk, jókedvű
beszélgetéseinkben igyekszünk minél pontosabban utánajárni a józsefvárosi vagyonkezelő működésének, a
közterület-használat részleteinek, a helyi szolgáltatások minőségének, a lakásfenntartás és felújítás
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feladatainak. Nevet választottunk magunknak, mi vagyunk a Közöd Civil Társaság, mert úgy gondoljuk,
hogy közünk van hozzá, hogy mi történik körülöttünk. Legnagyobb sikerünknek azt tekintjük, hogy hét év
halogatás után az önkormányzati vagyonkezelő 22 millió forintot jóváírt 100 olyan Dankó utcai családnak,
akiknél a gázt túlszámlázták és a lakók évekig csak futottak a pénzük után. Az önkormányzattal való
együttműködésben a tapasztalatainkat az ügyfelek elkísérése és támogatása során szereztük meg, így első
kézből láthattuk, milyen hivatali útvesztőt kell végigjárnia annak, aki szeretne együttműködni az
önkormányzattal és megőrizni az otthonát. Két éve folyamatosan megosztjuk a kerületi vezetéssel
közérdekű javaslatainkat. Az éves közmeghallgatásokon több mint harminc írásban feltett kérdésünkkel
igyekeztünk rávilágítani a megoldásra váró ügyekre. Szeretném elérni, hogy a városvezetés ügyfélbarát
módon, széleskörű tájékoztatással és szociális munkával kísérné az ügyfeleit, köztük a bérlakásokban
élőket is.

A politika mindannyiunké
Magyarország demokratikus kultúrája az önkormányzatiság eszméjén alapszik. Hiszem, hogy helyben lakó,
a megoldandó feladatukat közelről ismerő helyi képviselőkre van szükség. A helyi képviselőtestületi ülés
ne legyen hatalompolitikai csatatér!
Szeretném, ha ebben az országban természetes lenne, hogy felelős felnőtt emberként a saját kezünkbe
vesszük ügyeink intézését. Bíztatok mindenkit arra, hogy készüljön fel a választásokra, tájékozódjon a helyi
közügyekről, alakítson közéleti köröket, jelezze észrevételeit a helyi képviselő testületnek, vegyen részt
vagy rendezzen maga is lakossági fórumokat, menjen el a kerületi vezetők fogadóóráira, csatlakozzon helyi
és országos érdekvédő szervezetekhez és ne hagyja, hogy nélküle hozzák meg az őt érintő döntéseket.
Képviselőként olyan politikai kultúráért szeretnék dolgozni, ahol az egymásért vállalt felelősség, a
szegénységben élő vagy más nehézségekkel küzdő emberek iránt érzett szolidaritás, a helyi lakosok
hangjának erősítése és a kulturális, nyelvi és etnikai sokszínűség központi értékek. Vegyük a kezünkbe a
saját életünket, a közösségünk életét!

Csatlakozz a kampányhoz!
Hiszem, hogy amikor Isten megkérdezte Káintól, hogy „Hol van a testvéred?” Ő pedig hárítani próbált azzal,
hogy „Talán őrzője vagyok az én testvéremnek?”, akkor arra tanít minket, hogy felelősséggel tartozunk
egymásért. Független képviselő-jelöltként egyetlen pártot sem képviselek, de minden olyan ember és
szervezet támogatására számítok, akik hozzám hasonlóan elkötelezettek a szeretetre, felelősségre és
odafigyelésre épülő Józsefváros iránt.
Képviselői kampányomhoz mindenki csatlakozhat, aki elkötelezi magát jézusi szeretetparancs és
aranyszabály mellett: „Ahogy tehát szeretnétek, hogy tiveletek cselekedjenek, ti is ugyanúgy cselekedjetek
másokkal”. Ez azt jelenti, hogy nem személyeskedünk, mindig igazat mondunk, megtartjuk ígéreteinket és
nem sértünk meg másokat. Kérem ezért minden támogatómat – magánszemélyeket, civil szervezeteket és
akár pártokat is –, hogy a személyeskedéstől, a szitkozódástól és a sértegetéstől tartózkodjanak. Nem
ellenségek vagyunk, hanem a város javán akarunk együtt dolgozni. Képviselői kampányom szerethető és
tiszta kampány lesz sok beszélgetéssel, értelmes vitával és sok-sok személyes találkozással.

5

Csatlakozó magánszemélyeknek
Mindenkit várok szeretettel függetlenül attól, hogy otthona a Józsefváros, a Magdolna-negyed, egy másik
budapesti kerület vagy esetleg másik város. Ha Magdolna negyedi vagy és aláírnád a jelöltségemet
támogató ajánlóívet vagy más módon szeretnéd támogatni a kampányunkat, keress meg minket az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Email: magdolnakampany@gmail.com
Telefon: 06 20 381 8996 (Udvarhelyi Tessza, kampány koordinátor)
Eligazítás aktivistáknak és csatlakozóknak és találkozási pont: március 2-től minden csütörtökön 18-20h
(Auróra közösségi ház, VIII. ker. Auróra utca 11. Közélet Iskolája iroda)

Csatlakozó szervezeteknek
A kampányom támogatása mellett döntő szervezetektől (legyenek akár civil szervezetek, akár pártok, a
továbbiakban: külső támogató szervezetek) a fentieken túl a következőket kérem.
 Egyértelműen nyilvánítsák ki, hogy egyetértenek a nyilvánosságra hozott programommal.
 A kampánnyal kapcsolatos elektronikus közléseik alkalmával hivatkozzanak a programom eredeti
megjelenési helyére.
 Minden kampánnyal kapcsolatos közlésük (elektronikus vagy papír alapú) egyértelműen tartalmazza,
hogy független jelölt vagyok, akinek a megválasztását az adott szervezet kívülről támogatja. A külső
támogató szervezetek részéről ne jelenjen meg olyan közlés, ami akár közvetlenül, akár közvetve arra
utal, hogy az ő jelöltjük vagyok.
 A kampány egységes arculatának biztosítása és a félreérthető beavatkozások lehetőségének
korlátozása érdekében bármilyen engem ábrázoló képanyagot tartalmazó szórólapot, plakátot csak
kampánycsapatommal való egyeztetés után lehet terjeszteni.
 A kampányban aktivistaként (beleértve a külső támogató szervezetek aktivistáit) csak az jelenhet meg,
aki részt vesz a kampánycsapatom által tartott eligazításon.
Bízom benne, hogy ilyen nem fog történni, de azokat a külső támogató szervezeteket, amik esetleg
megszegik ezeket a szabályokat – beleértve a személyeskedés és mások bántásának, sértegetésének
elkerülésére vonatkozókat – nyilvánosan fogom megkérni arra, hogy a továbbiakban ne vegyenek részt a
kampányban.
Az engem támogatók részvétele nem titok. Saját szórólapjaimon, plakátjaimon nem fogok feltüntetni
támogató szervezeteket, de kérdésre természetesen megnevezem külső támogatóimat és támogatásukat
meg is köszönöm. A külső támogató szervezetek ezeknek a szabályoknak a betartása mellett szabadon
kommunikálhatják támogatásomat.
Ha szervezetként támogatnád a kampányomat, keress fel minket az alábbi elérhetőségek egyikén!
Email: magdolnakampany@gmail.com
Telefon: 06 20 381 8996 (Udvarhelyi Tessza, kampány koordinátor)
Eligazítás és találkozási pont: március 2-től minden csütörtökön 18-20h (Auróra közösségi ház, VIII. ker.
Auróra utca 11. Közélet Iskolája iroda)
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