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 Tárgy:  Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és  
  Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) 
   műemlékvédelmi megőrzése,  
  a Tavaszmező 6-ban működő Roma Parlament,  
  mint a „roma kultúra háza” megóvása  
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
Alulírott érték- és érdekvédelmi civil szervezetek képviselői a sajtóból értesültünk 
arról, hogy Józsefvárosban egy ingatlanfejlesztési projekt érdekében le kívánják 
bontani a Tavaszmező utca 6. sz. alatti épületet és a szomszédos József utca 37. 
sz. ház udvarán lévő műtermeket. Az ingatlanfejlesztésre hivatkozva a 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodással megbízott Kft-je 2009. június 
30-ával felmondta a Tavaszmező utcai házban 15 éve működő Magyarországi 
Roma Parlamenttel és a Phralipe Független Cigány Szervezettel fennálló bérleti 
viszonyt. Építészeti, városképi értéke és a magyar művészet történetében a mai 
napig játszott kiemelkedő szerepe miatt mindeközben a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a két rangos 
építészeti értéket képviselő épületet és melléképületeit. 
 
Nyomatékosan kérjük Elnök Urat, hogy a műemléki értékvédelmi vizsgálatot 
követően terjessze elő végleges műemléki védelemre az egykor az Országház 
köveit faragó Seenger kőfaragó család által épített lakóházakat és a hozzájuk 
tartozó, száz éve műteremként működő, ipartörténeti értéket képviselő udvari 
műhely-épületeket. Ezzel elősegítheti egy kivételes kulturális múlttal rendelkező 
hely megőrzését is, jelentős művészeti értékek helyben való fennmaradását, az 
ott száz éve folyó alkotó munka folyamatosságának fenntartását is. Áldozatul 
esve az ingatlanfejlesztésnek, az amúgy is tragikusan alulreprezentált cigány 
kultúra pótolhatatlan veszteséget szenvedne a Roma Parlament 
működésképtelenné tételével. 
 
Az épületegyüttes kiválóan alkalmas a Roma Parlament által kialakított színházi, 
művészeti, kiállító, oktató, jogvédő stb. tevékenység folytatására és 
továbbfejlesztésére. Az évtizedek óta elmaradt felújítás mellett a cigány 
kulturális központ funkciója és az udvarban műtermeknek való műemléki 
helyreállítás révén a városrész, sőt jelen esetben az ország számára 
meghatározó jelentőségű hely jöhet létre. Ezért kezdeményezésünkkel egyben 
támogatjuk, hogy a VIII. Tavaszmező 6 épületében Fővárosi Roma Művészi 
Központ jöjjön létre. A Magyarországi Roma Parlament tájékoztatása szerint a 
korábbi években felmerült az épületben a Budapesti Cigány Művészeti Központ 
elhelyezése, amely méltó megoldást biztosítana az 1998. évi alapításától 
megoldatlan Fővárosi Cigány Ház- Romano Kher elhelyezésére is. A Józsefvárosi 
Önkormányzat a korábbi években ingatlancserével, testületi határozattal kész 
volt az épület átadására a Fővárosi Önkormányzat  Fővárosi Roma Művészi 



Központ koncepciójának megvalósításához. E koncepció ismételt aktualitását 
adja, hogy az elmúlt években olyan oktatási célú ingatlan beruházások történtek 
a Roma Parlament épületének közvetlen szomszédságában, amelyhez szervesen 
kapcsolódhat az évente több mint 500 roma fiatal ösztöndíjazásával és tanulási 
esélyeinek előmozdításával foglalkozó Romano Kher ösztöndíjközpontja és a 
Roma Parlament, valamint a Cigány Ház ifjúsági programsorozata a közösséggé 
válás kereteivel szolgálva azt a kortárs fiatal roma nemzedéket, amely kollektív 
teljesítményével képes lehet a cigányság helyzetének tömeges méretű 
megváltoztatására, kultúrájának megtartására, identitásának megőrzésére. 
További aktualitást jelent a Roma Integráció Évtizede Program, amely 
Magyarországon is a roma reprezentációt motiválja a fővárosi társadalom 
önkormányzati és civil rendszereiben.  
 
 
Budapest, 2008. november 10.  
 
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 Fekete Hajnal Gerle  János 
 munkatárs Ybl -díjas építész 
 Védegylet Élőlánc a Városért Egyesület 
 
 
 Jávor István Szalai Tamás 
 elnök elnök 
 ÓVÁS! Közhasznú Egyesület Nagydiófa Egyesület 
  
 
 Delamaisztra Mario Csillag Katalin 
 Szindikátus Egyesület Élőlánc a Városért 
 főtitkár  VIII. ker. Német kisebbségi Önkormányzat 
 
 
 Beliczay Erzsébet Szász Zsuzsa 
 elnökhelyettes Civilek a VIII. kerületért 
 Levegő Munkacsoport  
 
 
 Teichmann Ferencné Péterfi Ferenc 
 Budapesti Városvédők Egyesület, Közösségfejlesztők Egyesületének 
  tag elnöke 
 
 
 Kristin Faurest, PhD Zöld Fiatalok Egyesület 
 BCE Tájépítészeti Kar,  
 Kert- és Szabadtértervezési Tanszék   



Dr. Hiller István 
Oktatási és kulturális miniszter 
Oktatási és Kulturális Minisztérium  
1055 Budapest,  
Szalay utca 10-14. 
 
 Tárgy:  Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és  
  Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) 
   műemlékvédelmi megőrzése,  
  a Tavaszmező 6-ban működő Roma Parlament,  
  mint a „roma kultúra háza” megóvása  
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 

 
Alulírott érték- és érdekvédelmi civil szervezetek képviselői a sajtóból értesültünk 
róla, hogy Józsefvárosban egy ingatlanfejlesztési projekt érdekében le kívánják 
bontani a Tavaszmező utca 6. sz. alatti épületet és a szomszédos József utca 37. 
sz. ház udvarán lévő műtermeket. Az ingatlanfejlesztésre hivatkozva a 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodással megbízott Kft-je 2009. június 
30-ával felmondta a Tavaszmező utcai házban 15 éve működő Magyarországi 
Roma Parlamenttel és a Phralipe Független Cigány Szervezettel fennálló bérleti 
viszonyt. Építészeti, városképi értéke és a magyar művészet történetében a mai 
napig játszott kiemelkedő szerepe miatt mindeközben a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a két rangos 
építészeti értéket képviselő épületet és melléképületeit. 
 
Nyomatékosan kérjük Miniszter Urat, hogy a műemléki értékvédelmi vizsgálatot 
követően részesítse végleges műemléki védelemben az egykor többek közt az 
Országház köveit faragó Seenger kőfaragó család által épített lakóházakat és a 
hozzájuk tartozó, száz éve műteremként működő, ipartörténeti értéket képviselő 
udvari műhely-épületeket. Ezzel elősegítheti egy kivételes kulturális múlttal 
rendelkező hely megőrzését is, jelentős művészeti értékek helyben való 
fennmaradását, az ott száz éve folyó alkotó munka folyamatosságának 
fenntartását is. Áldozatul esve az ingatlanfejlesztésnek, az amúgy is tragikusan 
alulreprezentált cigány kultúra pótolhatatlan veszteséget szenvedne a Roma 
Parlament működésképtelenné tételével. 
 
Kérjük Miniszter Urat, hogy a kulturális kormányzat támogassa a kivételes 
lehetőséget. Az épületegyüttes kiválóan alkalmas a Roma Parlament által 
kialakított színházi, művészeti, kiállító, oktató, jogvédő stb. tevékenység 
folytatására és továbbfejlesztésére. Az évtizedek óta elmaradt felújítás mellett a 
cigány kulturális központ funkciója és az udvarban műtermeknek való műemléki 
helyreállítás révén a városrész, sőt jelen esetben az ország számára 
meghatározó jelentőségű hely jöhet létre. Ezért kezdeményezésünkkel egyben 
támogatjuk, hogy a VIII. Tavaszmező 6 épületében Fővárosi Roma Művészi 
Központ jöjjön létre. A Magyarországi Roma Parlament tájékoztatása szerint a 
korábbi években felmerült az épületben a Budapesti Cigány Művészeti Központ 
elhelyezése, amely méltó megoldást biztosítana az 1998. évi alapításától 
megoldatlan Fővárosi Cigány Ház- Romano Kher elhelyezésére is. A Józsefvárosi 
Önkormányzat a korábbi években ingatlancserével, testületi határozattal kész 
volt az épület átadására a Fővárosi Önkormányzat  Fővárosi Roma Művészi 



Központ koncepciójának megvalósításához. E koncepció ismételt aktualitását 
adja, hogy az elmúlt években olyan oktatási célú ingatlan beruházások történtek 
a Roma Parlament épületének közvetlen szomszédságában, amelyhez szervesen 
kapcsolódhat az évente több mint 500 roma fiatal ösztöndíjazásával és tanulási 
esélyeinek előmozdításával foglalkozó Romano Kher ösztöndíjközpontja és a 
Roma Parlament, valamint a Cigány Ház ifjúsági programsorozata a közösséggé 
válás kereteivel szolgálva azt a kortárs fiatal roma nemzedéket, amely kollektív 
teljesítményével képes lehet a cigányság helyzetének tömeges méretű 
megváltoztatására, kultúrájának megtartására, identitásának megőrzésére. 
További aktualitást jelent a Roma Integráció Évtizede Program, amely 
Magyarországon is a roma reprezentációt motiválja a fővárosi társadalom 
önkormányzati és civil rendszereiben.  
 
Budapest, 2008. november 10.  
 
 
Tisztelettel: 

 
 
 Fekete Hajnal Gerle  János 
 munkatárs Ybl -díjas építész 
 Védegylet Élőlánc a Városért Egyesület 
 
 
 Jávor István Szalai Tamás 
 elnök elnök 
 ÓVÁS! Közhasznú Egyesület Nagydiófa Egyesület 
  
 
 Delamaisztra Mario Csillag Katalin 
 Szindikátus Egyesület Élőlánc a Városért 
 főtitkár  VIII. ker. Német kisebbségi Önkormányzat 
 
 
 Beliczay Erzsébet Szász Zsuzsa 
 elnökhelyettes Civilek a VIII. kerületért 
 Levegő Munkacsoport  
 
 
 Teichmann Ferencné Péterfi Ferenc 
 Budapesti Városvédők Egyesület, Közösségfejlesztők Egyesületének 
  tag elnöke 
 
 
 Kristin Faurest, PhD Zöld Fiatalok Egyesület 
 BCE Tájépítészeti Kar,  

 Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 



Dr. Kállai Ernő 
Nemzeti és etnikai jogok kisebbségi biztosa 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Hivatala 
1051 Budapest, 
Nádor u. 22.  
 
 
 Tárgy:  Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és  
  Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) 
   műemlékvédelmi megőrzése,  
  a Tavaszmező 6-ban működő Roma Parlament,  
  mint a „roma kultúra háza” megóvása  
 
 
 
Tisztelt Ombudsman Úr! 
 
 
Alulírott érték- és érdekvédelmi civil szervezetek képviselői a sajtóból értesültünk 
arról, hogy Józsefvárosban egy ingatlanfejlesztési projekt érdekében le kívánják 
bontani a Tavaszmező utca 6. sz. alatti épületet és a szomszédos József utca 37. 
sz. ház udvarán lévő műtermeket. Az ingatlanfejlesztésre hivatkozva a 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodással megbízott Kft-je 2009. június 
30-ával felmondta a Tavaszmező utcai házban 15 éve működő Magyarországi 
Roma Parlamenttel és a Phralipe Független Cigány Szervezettel fennálló bérleti 
viszonyt. Építészeti, városképi értéke és a magyar művészet történetében a mai 
napig játszott kiemelkedő szerepe miatt mindeközben a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a két rangos 
építészeti értéket képviselő épületet és melléképületeit. 
 
Nyomatékosan kérjük Ombudsman Urat, hogy minden befolyását latba vetve 
támogassa az épületegyüttes végleges műemlékké nyilvánítását, hogy ezzel 
elősegítse egy kivételes kulturális múlttal rendelkező hely megőrzését is, jelentős 
művészeti értékek helyben való fennmaradását, az ott száz éve folyó alkotó 
munka folyamatosságának fenntartását is. Áldozatul esve az 
ingatlanfejlesztésnek, az amúgy is tragikusan alulreprezentált cigány kultúra 
pótolhatatlan veszteséget szenvedne a Roma Parlament működésképtelenné 
tételével. 
 
Az épületegyüttes kiválóan alkalmas a Roma Parlament által kialakított színházi, 
művészeti, kiállító, oktató, jogvédő stb. tevékenység folytatására és 
továbbfejlesztésére. Az évtizedek óta elmaradt felújítás mellett a cigány 
kulturális központ funkciója és az udvarban műtermeknek való műemléki 
helyreállítás révén a városrész, sőt jelen esetben az ország számára 
meghatározó jelentőségű hely jöhet létre. Ezért kezdeményezésünkkel egyben 
támogatjuk, hogy a VIII. Tavaszmező 6 épületében Fővárosi Roma Művészi 
Központ jöjjön létre. A Magyarországi Roma Parlament tájékoztatása szerint a 
korábbi években felmerült az épületben a Budapesti Cigány Művészeti Központ 
elhelyezése, amely méltó megoldást biztosítana az 1998. évi alapításától 
megoldatlan Fővárosi Cigány Ház- Romano Kher elhelyezésére is. A Józsefvárosi 
Önkormányzat a korábbi években ingatlancserével, testületi határozattal kész 
volt az épület átadására a Fővárosi Önkormányzat  Fővárosi Roma Művészi 



Központ koncepciójának megvalósításához. E koncepció ismételt aktualitását 
adja, hogy az elmúlt években olyan oktatási célú ingatlan beruházások történtek 
a Roma Parlament épületének közvetlen szomszédságában, amelyhez szervesen 
kapcsolódhat az évente több mint 500 roma fiatal ösztöndíjazásával és tanulási 
esélyeinek előmozdításával foglalkozó Romano Kher ösztöndíjközpontja és a 
Roma Parlament, valamint a Cigány Ház ifjúsági programsorozata a közösséggé 
válás kereteivel szolgálva azt a kortárs fiatal roma nemzedéket, amely kollektív 
teljesítményével képes lehet a cigányság helyzetének tömeges méretű 
megváltoztatására, kultúrájának megtartására, identitásának megőrzésére. 
További aktualitást jelent a Roma Integráció Évtizede Program, amely 
Magyarországon is a roma reprezentációt motiválja a fővárosi társadalom 
önkormányzati és civil rendszereiben.  
 
Budapest, 2008. november 10.  
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 Fekete Hajnal Gerle  János 
 munkatárs Ybl -díjas építész 
 Védegylet Élőlánc a Városért Egyesület 
 
 
 Jávor István Szalai Tamás 
 elnök elnök 
 ÓVÁS! Közhasznú Egyesület Nagydiófa Egyesület 
  
 
 Delamaisztra Mario Csillag Katalin 
 Szindikátus Egyesület Élőlánc a Városért 
 főtitkár  VIII. ker. Német kisebbségi Önkormányzat 
 
 
 Beliczay Erzsébet Szász Zsuzsa 
 elnökhelyettes Civilek a VIII. kerületért 
 Levegő Munkacsoport  
 
 
 Teichmann Ferencné Péterfi Ferenc 
 Budapesti Városvédők Egyesület, Közösségfejlesztők Egyesületének 
  tag elnöke 
 
 
 Kristin Faurest, PhD Zöld Fiatalok Egyesület 
 BCE Tájépítészeti Kar,  

 Kert- és Szabadtértervezési Tanszék  
 

 



Dr. Fülöp Sándor 
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 
1051 Budapest, 
Nádor u. 22.  
 
 
 Tárgy:  Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és  
  Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) 
   műemlékvédelmi megőrzése,  
  a Tavaszmező 6-ban működő Roma Parlament,  
  mint a „roma kultúra háza” megóvása  
 
 
 
Tisztelt Ombudsman Úr! 
 
 
Alulírott érték- és érdekvédelmi civil szervezetek képviselői a sajtóból értesültünk 
arról, hogy Józsefvárosban egy ingatlanfejlesztési projekt érdekében le kívánják 
bontani a Tavaszmező utca 6. sz. alatti épületet és a szomszédos József utca 37. 
sz. ház udvarán lévő műtermeket. Az ingatlanfejlesztésre hivatkozva a 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodással megbízott Kft-je 2009. június 
30-ával felmondta a Tavaszmező utcai házban 15 éve működő Magyarországi 
Roma Parlamenttel és a Phralipe Független Cigány Szervezettel fennálló bérleti 
viszonyt. Építészeti, városképi értéke és a magyar művészet történetében a mai 
napig játszott kiemelkedő szerepe miatt mindeközben a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a két rangos 
építészeti értéket képviselő épületet és melléképületeit, hogy a jövő nemzedékek  
számára is megőrződjenek a múlt e fontos emlékei. 
 
Nyomatékosan kérjük Ombudsman Urat, hogy minden befolyását latba vetve 
támogassa az épületegyüttes végleges műemlékké nyilvánítását, hogy ezzel 
elősegítse egy kivételes kulturális múlttal rendelkező hely megőrzését is, jelentős 
művészeti értékek helyben való fennmaradását, az ott száz éve folyó alkotó 
munka folyamatosságának fenntartását is. Áldozatul esve az 
ingatlanfejlesztésnek, az amúgy is tragikusan alulreprezentált cigány kultúra 
pótolhatatlan veszteséget szenvedne a Roma Parlament működésképtelenné 
tételével. 
 
Az épületegyüttes kiválóan alkalmas a Roma Parlament által kialakított színházi, 
művészeti, kiállító, oktató, jogvédő stb. tevékenység folytatására és 
továbbfejlesztésére. Az évtizedek óta elmaradt felújítás mellett a cigány 
kulturális központ funkciója és az udvarban műtermeknek való műemléki 
helyreállítás révén a városrész, sőt jelen esetben az ország számára 
meghatározó jelentőségű hely jöhet létre. Ezért kezdeményezésünkkel egyben 
támogatjuk, hogy a VIII. Tavaszmező 6 épületében Fővárosi Roma Művészi 
Központ jöjjön létre. A Magyarországi Roma Parlament tájékoztatása szerint a 
korábbi években felmerült az épületben a Budapesti Cigány Művészeti Központ 
elhelyezése, amely méltó megoldást biztosítana az 1998. évi alapításától 
megoldatlan Fővárosi Cigány Ház- Romano Kher elhelyezésére is. A Józsefvárosi 
Önkormányzat a korábbi években ingatlancserével, testületi határozattal kész 
volt az épület átadására a Fővárosi Önkormányzat  Fővárosi Roma Művészi 



Központ koncepciójának megvalósításához. E koncepció ismételt aktualitását 
adja, hogy az elmúlt években olyan oktatási célú ingatlan beruházások történtek 
a Roma Parlament épületének közvetlen szomszédságában, amelyhez szervesen 
kapcsolódhat az évente több mint 500 roma fiatal ösztöndíjazásával és tanulási 
esélyeinek előmozdításával foglalkozó Romano Kher ösztöndíjközpontja és a 
Roma Parlament, valamint a Cigány Ház ifjúsági programsorozata a közösséggé 
válás kereteivel szolgálva azt a kortárs fiatal roma nemzedéket, amely kollektív 
teljesítményével képes lehet a cigányság helyzetének tömeges méretű 
megváltoztatására, kultúrájának megtartására, identitásának megőrzésére. 
További aktualitást jelent a Roma Integráció Évtizede Program, amely 
Magyarországon is a roma reprezentációt motiválja a fővárosi társadalom 
önkormányzati és civil rendszereiben.  
 
 
Budapest, 2008. november 10.  
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 Fekete Hajnal Gerle  János 
 munkatárs Ybl -díjas építész 
 Védegylet Élőlánc a Városért Egyesület 
 
 
 Jávor István Szalai Tamás 
 elnök elnök 
 ÓVÁS! Közhasznú Egyesület Nagydiófa Egyesület 
  
 
 Delamaisztra Mario Csillag Katalin 
 Szindikátus Egyesület Élőlánc a Városért 
 főtitkár  VIII. ker. Német kisebbségi Önkormányzat 
 
 
 Beliczay Erzsébet Szász Zsuzsa 
 elnökhelyettes Civilek a VIII. kerületért 
 Levegő Munkacsoport  
 
 
 Teichmann Ferencné Péterfi Ferenc 
 Budapesti Városvédők Egyesület, Közösségfejlesztők Egyesületének 
  tag elnöke 
 
 
 Kristin Faurest, PhD Zöld Fiatalok Egyesület 
 BCE Tájépítészeti Kar,  

 Kert- és Szabadtértervezési Tanszék  
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