A szívemet adom
Bolba Márta független önkormányzati képviselőjelölt

Itt élek, itt dolgozom a Magdolna negyedben
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.

Büntetés helyett segítséget és együttműködést!
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. 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. Én nem azt akarom megkeresni,
hogy ki a hibás, hanem a problémák megoldását szeretném elősegíteni.

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.
Bezáródó önkormányzat
A Józsefvárosi önkormányzatnak alig van kapcsolata a helyi lakosokkal, ami miatt egyre kevésbé tudják a
kerület vezetői, hogy mik az embereket érintő problémák. Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy a
józsefvárosi önkormányzat nyitott, a lakosok igényeire reagáló és a helyi civil szerveződéseket tiszteletben
tartó intézmény legyen!
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. Szeretném, hogy jobb gazdái
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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. 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!
Látványosságok helyett valódi segítséget
A szociális kiadásokra a kerület egyre kevesebbet költ, miközben az itt élők jelentős része napi megélhetési
gondokkal küzd, sok szomszédunk a nyomor küszöbén él. 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. 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.
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.
Szabadidős tereink
Szeretném, ha a kerület nyári táborának helyszíne nem a Mátyás tér lenne, ami erre teljesen alkalmatlan.
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. Sokkal több szociális munkára, közvetítésre és párbeszédre és sokkal kevesebb
büntetésre van szükség az együttélés segítéséhez és az erőszak megelőzéséhez!
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.

2

Együtt élünk, vigyázzunk egymásra!
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.
Köztisztaság
Olyan közterületeket szeretnék, ahol mindenkinek lehetősége van betartani az együttélés alapvető
szabályait és az önkormányzat aktívan segíti a mindannyiunk számára elfogadható közterület-használatot.
Az önkormányzat ne csak megkövetelje, de a saját portáján tartsa is be az előírásokat!

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! 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 központi értékek. Vegyük a kezünkbe a saját életünket és
a közösségünk életét!

Csatlakozz a kampányhoz!
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.

Lépj kapcsolatba velünk!
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)

Támogasd kampányunkat!
Noha kampányunkat nagyrészt önkéntesek szervezik, vannak költségeink, amiket fedezni kell. Ha anyagilag
támogatnád a kampányunk költségeit (pl. szóróanyagok gyártása, szervezési költségek), ezen a
bankszámlaszámon tudod megtenni: 16200223-10058310 (Magnet Bank – Románné Bolba Márta). Arra
kérünk, hogy adományod akkor se haladja meg a 150 ezer forintot, ha ezt megengedhetnéd magadnak!
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