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Nyilatkozat 

 

Történelmi léptékben mérhető az a kihívás, amit a koronavírus-járvány mind Magyarország, 

mind pedig Józsefváros számára az elmúlt hónapokban jelentett, következményeit tekintve 

pedig még hosszú ideig jelenteni fog. Köszönettel tartozunk a józsefvárosi polgároknak, 

legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók, akik felelősségteljes 

viselkedése, példátlan szolidaritása lehetővé tette, hogy Józsefváros számára a járvány 

hónapjai az összefogás és az az egymás megsegítéséért tett közös erőfeszítések időszakává 

váltak. A kerületi lakosok segítőkészsége, az általuk is támogatott járványügyi szolidaritási 

alap, a tárgyi adományok olyan erejét mutatták meg Józsefvárosnak, amire mindannyian 

méltán büszkék lehetünk. Köszönjük, józsefvárosiak! 

 

Voltak, akik a járvány megfékezése érdekében a frontvonalban dolgoztak. Hálánkat azonban 

kevés szavakban kifejeznünk. Ezért a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Polgármesteri Hivatal 

védekezésben kiemelt feladatot ellátó dolgozói egyszeri különjuttatásban részesülnek, ami 

kifejezi köszönetünket az elmúlt hónapokban a kerület lakosai érdekében végzett, erőn felüli 

munkájukért. 

 

Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiknek a járvány nehézségekkel teli időszakában a 

hátteret kellett biztosítaniuk mind a kerület lakossága, mind pedig a védekezés első vonalában 

dolgozók számára. Az önkormányzatiság jelentőségére mutatott rá a veszélyhelyzet, arra, 

hogy segíteni leginkább helyben, az emberek problémáit ismerő, velük közvetlen 

kapcsolatban álló helyi önkormányzatok tudnak. A kormány azonban ellenséget lát az 

önkormányzatiság eszméjében és bár az önkormányzatokat támadja, a helyi lakosoknak okoz 

súlyos károkat. Ahelyett, hogy a helyben maradó támogatásokat növelné, a kormány olyan 

elvonási hullámot indított meg, amely a legnagyobb bajban hozza lehetetlen helyzetbe a 

kerületi önkormányzatokat, és rajtuk keresztül az itt élőket. 

  

Elítéljük a kormány önkormányzatiságot szándékosan leépítő lépéseit.  

Követeljük, hogy a Magyar Kormány adja vissza azokat a Józsefváros fejlesztésére a 2020-as 

költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen 1 milliárd 125 millió forintot, 

amelyeket a járványügyi védekezésre hivatkozva a kerületi lakosoktól elvont és többek között 

stadionépítésre csoportosított át. Elvárjuk, hogy a kerület kormánypárti egyéni országgyűlési 

képviselője és a parlament kormánypárti frakcióvezetője ígéretéhez híven, összes befolyását 

latba vetve küzdjön ezekért a forrásokért és szerezze vissza azokat.  

 

Elítéljük a kultúrarombolást is. A járvány örve alatt három csapást is mért Józsefvárosra a 

Kormány. Döntött a Magyar Természettudományi Múzeum elköltöztetéséről, amivel 

megfosztja a kerületi gyermekeket – és általában a budapestieket – kedvenc múzeumuktól. 

Döntött továbbá arról, hogy az önkényuralom jármába hajtja a Színház- és Filmművészeti 

Egyetemet. Végül döntött arról is, hogy lerombolja kerületünk kulturális, épített örökségének 

kiemelt, mindeddig védett értékét, a Heinrich-udvart. Felszólítjuk a Kormányt, hogy vessen 

véget a józsefvárosi kultúrarombolásnak, ne vegye el, ne tegye tönkre múzeumainkat, 

egyetemeinket, műemlékeinket. 

 

Felszólítjuk a kormányt, hogy az önkormányzatoktól a veszélyhelyzetre hivatkozva elvett 

bevételek kerüljenek újra oda, ahova valók: az önkormányzatokhoz. 

 

 


