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Hajléktalanügyi stratégia
A hajléktalanság csökkentéséhez a lakhatási válság  
megszüntetésén keresztül vezet az út, aminek érdekében  
az I. kerületben sokat tettek és tesznek, most pedig fővárosi 
stratégia is készült hozzá. Ennek hátteréről és részleteiről 
V. Naszályi Márta polgármestert kérdeztük.  
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Idén nyáron különleges kiállításnak ad helyet a  

Virág Benedek Ház, amelynek igen jelentős I. kerületi  
vonatkozása van.  A tárlaton öt makettet látunk majd: az 
Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete 

projekt emlékműpályázatának nyertes tervét, és négy  
továbbit a legjobbnak ítélt koncepciók közül.

 8. oldal

Díszpolgárunk Tardy László
Az ilyenkor hagyományos díszoklevél és a pecsétgyűrű 
átvétele után a legendás karnagy úgy érezte,

szavak helyett inkább zenével tudja kifejezni, mi is  
játszódik le benne: a közönséggel együtt elénekelte  
az Örömóda első versszakát.
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Hivatásuk a segítségnyújtás 
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ sokszínű tevékenységét mutatjuk be. 
Ezúttal a kerületi családsegítésről, valamint a gyerekeket 

érintő családi gondokról beszélgettünk Járvás-Szmolka 
Évával, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.
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Megjelent a főváros Otthon, minden-
kinek című stratégiájának vitairata, 
amely az otthontalanság és a hajlék-
talanság csökkentését célozza. Mi 
az előzménye ennek a stratégiának?
	 Mind	 a	 fővárosi,	mind	 a	 kerületi	
programban	a	hajléktalanságot	mint	
megoldásra	váró	problémát	 rögzítet-
tük.	A	mi	szemünkben	a	hajléktalanság	
a	lakhatási	válság	szélsőséges	esete,	
ami	egyébként	nemcsak	Budapestet,	
és	nemcsak	a	kerületet	sújtja,	hanem	
egész	 Európában	 meglévő	 jelenség,	
amire	a	városok	nemzetközi	szinten,	
tudományos	módszerekkel	keresik	a	
megoldásokat.	Abban	egyébként	a	fej-
lett	világban	konszenzus	van,	hogy	a	

lakhatási	 válságra	 adandó	 válaszok	
közül	az	„Elsőként	lakhatást”	progra-
mok	jelentenek	megoldást.	Vagyis	nem	
a	hajléktalan	embereket	hajléktalan-
ságban	 tartó	 intézményi	 ellátás	 a	
megoldás,	hanem	az,	hogy	minden	
állampolgárnak	biztosított	 legyen	a	
méltó	lakhatása.	Ebben	pedig	a	tár-
sadalomnak,	az	aktuális	kormányok-
nak	 és	 önkormányzati	 vezetőknek	
felelősségük	van.	

Hogyan lehet elérni, hogy méltó lak-
hatásban legyen része mindenkinek? 
	 Időben	 is,	 és	 térben	 is	 több	 részre	
oszlik	 ez	 a	komplex	 feladatrendszer.	
A	hosszú	távú	feladat	az,	hogy	az	ott-

hontalanná	 vagy	 hajléktalanná	 vá-
lást	megelőzzük	 –	 erre	 szolgálnak	 a	
különböző	lakhatási	programok.	Ma-
gyarországon	ma	az	a	helyzet,	hogy	
kevesebb	az	elérhető	bérlakás,	mint	
amire	fizetőképes	kereslet	van.	(Elér-
hető	az,	ami	többé-kevésbé	helyben	
van,	méretében	és	állapotában	meg-
felelő	és	megfizethető.)	Most	hatal-
mas	a	kereslet	azok	részéről,	akik	a	
jelenlegi	 körülmények	 között	 nem	
elég	fizetőképesek,	mert	alacsony	a	
jövedelmük,	és	a	piaci	lakbéreket	nem	
tudják	megfizetni.	Vagy	nem	annyira	
alacsony	a	jövedelmük,	de	mivel	gyer-
meket	nevelnek,	drágábban	kapnak	
bérlakást.	Ehhez	képest	pedig	a	kí-
nálat,	a	számukra	elérhető	bérlakás-
állomány	kicsi.	A	valódi	bérlakásál-
lomány	viszont	ennél	jóval	nagyobb,	
csak	 azok	 a	 lakások	 számukra	 nem	
elérhetők,	mert	drágán	kínálják	őket,	
mert	inkább	irodának	adják	ki,	vagy	
rövid	távú	szállásszolgáltatás	műkö-
dik	bennük,	vagy	mert	üresen	tartják	
valamilyen	okból.	És	emiatt	van	Bu-
dapesten	lakhatási	válság.	Van	egy	
másik,	rövid	távú	feladat:	a	már	haj-
léktalanná	 vált	 emberek	 sorsának	
jobbítása,	a	megfelelő	szolgáltatások	
nyújtása	 számunkra.	 Mert	 azt	 látni	
kell	–	a	stratégiában	is	le	van	írva	–,	
hogy	 a	 budapesti	 éjjeli	menedékhe-
lyen	vagy	átmeneti	szálláson	élő,	ak-
tív	 korú	 és	 munkavégzésben	 nem	
akadályozott	emberek	jelentős	több-
ségének	2020-ban	volt	alkalmi	vagy	
rendszeres	munkavégzésből	szárma-
zó	jövedelme.	Csak	ez	a	jövedelem	ki-
sebb	annál,	minthogy	ebből	 a	ma-
gánlakáspiacon	bérelni	tudjon,	ezért	
szorul	a	hajléktalanellátó	rendszerre.	
Ami	pedig	nem	egységes,	nagyon	kü-
lönböző	ellátási	formák	vannak	az	át-
meneti	szállástól	kezdve	a	hajléktalan-
szállókig,	és	van	olyan	szintje	is	az	el-
látásnak,	amiért	már	fizetni	kell	–	igaz,	

A méltó lakhatás biztosítása a legfőbb feladat
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keveset.	A	hajléktalan	ember	pedig	
lépkedhet	előre	ebben	a	rendszerben,	
tehát	egyre	magasabb	színvonalú	ellá-
tó	helyet	vehet	igénybe,	de	aztán	záros	
határidőn	belül,	egy-két	éven	belül	egy-
szer	csak	onnan	is	kiteszik,	és	akkor	
megint	kezdi	elölről	az	egészet.	Mert	
hiába	kell	kevesebbet	fizetni	ezeken	
a	helyeken,	nincs	abban	a	helyzetben,	
hogy	össze	tudjon	gyűjteni	egy	lakás-
bérlésre	valót,	főleg	úgy,	hogy	ahhoz	
két-három	havi	 lakbérnek	megfelelő	
kauciót	is	le	kell	tenni.	

Erre létezik támogatás?
	 Ehhez	kapcsolódva	az	I.	kerületben	
van	támogatás,	olyan	szociális	köl-
csön,	amit	az	önkormányzat	kifeje-
zetten	erre	a	lakásbérlet-kaucióra	ta-
lált	ki.	De	a	probléma	jóval	nagyobb.	
Az	például	nagy	baj,	hogy	a	jelenlegi,	
magyarországi	diskurzusok	a	hajlék-
talanság	ügyében	arról	szólnak,	hogy	
az	az	ember,	aki	nem	tudja	megfizet-
ni	a	piaci	bérlakást,	az	alkalmatlan,	
és	meg	is	érdemli	a	helyzetét.	Pedig	
arról	kellene	beszélni,	hogy	miért	is	
nincs	 elegendő	 elérhető	 bérlakás.	
Misetics	Bálint,	a	főváros	lakhatási	
szakembere	szokta	mondani,	hogy	ez	
az	egész	olyan,	mint	a	székfoglalós	
játék:	mindig	eggyel	kevesebb	szék	
van,	mint	ahány	ember	megy	körbe,	
és	amikor	le	kell	ülni,	valaki	mindig	
állva	marad.	Persze,	bizonyára	beszél-
hetünk	arról	is,	hogy	aki	állva	maradt,	
az	milyen,	miért	pont	ő	maradt	állva.	
De	nem	ez	a	lényeg;	összességében	
azért	maradt	állva,	mert	eggyel	keve-
sebb	szék	van.	És	ugyanez	van	a	la-
kásokkal	is.	

Az önkormányzatok mellett említet-
te a kormányzati felelősséget is. Mi az, 
amit a kormánynak tennie kellene?
	 Azt	kellene	támogatnia	a	kormány-
nak	–	és	persze	az	önkormányzatok-
nak	is	–,	hogy	azok	az	emberek,	illet-
ve	azok	a	családok,	akik	átlagos	vagy	
kisebb	jövedelemmel	rendelkeznek,	
megfizethető	bérlakáshoz	jussanak.	
Ehhez	képest	ma	Magyarországon	az	
az	állami	trend,	hogy	a	lakásépítést	
támogatják,	de	ehhez	a	támogatáshoz	
is	 jellemzően	 csak	 azok	 a	 családok	
juthatnak	hozzá,	akik	amúgy	is	tud-
nának	maguknak	házat	vagy	lakást	
építeni.	Közben	pedig	nem	segítik	a	
lakásbérlést,	nem	támogatják	a	bérla-

kásépítést,	 ahogyan	 az	 önkormány-
zatok	bérlakás-gyarapítási	szándékai-
hoz	sincsen	semmilyen	támogatás.	

Erre lehet egyfajta válasz az I. kerü-
letben elindított lakásügynökség?
	 Azért	hoztuk	 létre	a	 lakásügynök-
séget,	mert	az	I.	kerületi	lakásállomány	
mintegy	10–15	százaléka	fizikailag	
üresen	áll.	Számszerűen:	a	17	ezer	la-
kásból	a	2016-os	mikrocenzus	méré-
sei	alapján	több	mint	3	ezerben	nem	
laknak.	Ezt	az	arányt	egyébként	az	én	
személyes	tapasztalataim	is	megerő-
sítik.	Mi	ezeket	az	üresen	álló	magán-
lakásokat	szeretnénk	bevonni	a	bérel-
hető	lakások	körébe,	azáltal,	hogy	az	
önkormányzati	 lakásügynökség	 ga-
ranciát	biztosít	 a	bérbeadónak	és	a	
bérlőnek	is.	Mégpedig	úgy,	hogy	ala-
csonyabb	bérleti	díjat	alkudnak	ki	a	
tulajdonostól,	és	ezzel	mindenki	jól	
jár.	Alapesetben	ugyanis	az	üresen	álló	
lakás	csak	viszi	a	pénzt	a	tulajdonos-
tól,	így	viszont	legalább	bevétele	ke-
letkezik,	ráadásul	nincs	gondja	a	bér-
beadással,	mert	nagy	biztonságot	jelen-
tő	lakásügynökségi	garanciával	tudja	
kiadni.	A	bérlő	is	jól	jár,	mert	olcsób-
ban	tudja	bérelni,	mintha	piaci	lakbért	
kellene	fizetnie.	Ez	a	lakásügynökségi	
megoldás	mindenekelőtt	az	I.	kerület-
ben	dolgozó	közalkalmazottakat,	köz-
tisztviselőket	célozza,	ezt	első	körben	
nekik	kínálja	ez	a	pályázat.	

Visszatérve a fővárosi stratégiára, 
annak milyen súlypontjai vannak?
	 A	stratégia	szerint	elsőként	a	lak-
hatást	kell	biztosítani.	Ha	van	otthona	
a	rászorulónak,	onnantól	kezdve	köny-
nyebben	kap	munkát,	könnyebben	pi-
hen	rá	a	munkanapra,	és	minden	egyéb	
szociális	szolgáltatást	képesek	vagyunk	
nyújtani	 számára.	 A	 hajlék	 nélküli	
emberek	többsége	tud	és	akar	önálló	
otthont	fenntartani,	csak	a	jövedelme	
kevesebb	annál,	hogysem	hozzájusson.	
A	hajléktalanellátó	rendszernek	nem	
velük	 kéne	 foglalkoznia,	 hanem	az	
utcán	élő	emberekkel.	Ők	azok,	akiket	
a	közterületeken	látunk,	azok	a	hajlék	
nélküliek,	akiket	a	köznyelv	hajlékta-
lanként	emleget.	De	ők	az	összes	hajlék	
nélküli	embernek	mindössze	néhány	
százalékát	teszik	ki.	Ők	azok,	akik	adott	
esetben	gondozatlan	külsejűek,	zava-
ró	viselkedésűek,	vagy	sok	esetben	
szenvedélybetegséggel	vagy	egyéb	be	- 

tegséggel,	akár	mentális	betegségekkel	
küzdenek,	tehát	ők	azok,	akik	mind	
testileg,	mind	lelkileg,	mind	szociális	
készségeiket	illetően	szétesett	állapot-
ba	kerültek.	

A hajléktalanság felszámolása hang-
súlyos a polgármesteri tevékenysé-
gében. Mi az, amit ebben az ügyben 
el tudtak érni az I. kerületben?
	 A	hajléktalanság	összetett	társadal-
mi	probléma,	amelynek	teljes	körű	meg-
oldása	túlnyúlik	az	önkormányzat,	a	
rendőrség	és	a	közterület-felügyelet	
hatáskörén	és	lehetőségein.	Ugyan-
akkor	a	saját	lehetőségeinken	és	ke-
reteinken	belül	törekszünk	mind	az	
azonnali,	mind	a	hosszabb	távú	intéz-
kedések	megtételére,	és	a	jó	megoldá-
sok	érdekében	együttműködünk	más	
szervezetekkel	(pl.	Fővárosi	Önkor-
mányzat,	szomszédos	kerületek	ön-
kormányzatai,	rendőrség,	egyházi	és	
civil-szakmai	szervezetek	stb.).	Ezért	
egy	magasabb	szintű	ellátási	szerző-
dést	kötöttünk	a	Magyar	Máltai	Sze-
retetszolgálattal,	és	a	legutóbb	elfo-
gadott	intézkedési	terv	alapján	ezt	szá-
mon	is	fogjuk	kérni	tőlük,	illetve	keres- 
sük	a	kapcsolatot	más	civil	szakmai	
szervezetekkel.	Nevesítve:	most	pél-
dául	a	Baptista	Szeretetszolgálattal,	
akik	szintén	az	utcai	gondozó	szolgá-
latban	szeretnének	 részt	venni,	be-
kapcsolódni	azért,	mert	ezeknek	az	
utcán	élő,	hajléktalan	embereknek	a	
kezelése,	gondozása	nagyon	speciá-
lis	szakmai	feladat.	

Sokak szerint viszont az lenne a meg-
oldás, ha elvitetnék a hajléktalano-
kat a közterületekről.
	 Kapok	 ilyen	 javaslatokat,	 sajnos,	
hogy	vezényeljem	ki	a	közterület-fel-
ügyelőket,	és	vitessem	el	őket.	Ezt	ter-
mészetesen	még	akkor	sem	lehetne,	
ha	egyetértenék	vele. A hajléktalanság 
ellen kell küzdenünk, nem a hajlék 
nélküli emberek ellen.	És	külön	kell	
választanunk,	hogy	valaki	valóban	za-
varja	a	közrendet,	vagy	egyszerűen	csak	
kellemetlen	 a	 látványa,	 a	 közelsége.	
A	közrendzavarást	igenis	kezelni	kell	
(függetlenül	attól,	hogy	van-e	otthona	
annak,	aki	közrendet	sért),	tehát	arra	
kérek	mindenkit,	hogy	ha	emberek	
hangoskodnak,	zaklatnak	járókelő-
ket,	köz	szeméremsértőn	viselkednek,	
közterületen	ürítkeznek,	szemetelnek,	



varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu 7VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM • 2022. JÚNIUS 9.6

ÖNKORMÁNYZAT

rongálnak,	tehát	olyasmit	csinálnak,	
ami	a	közösségi	normákat	sérti,	azon-
nal	hívják	a	rendőrséget.	Mert	ezek	
olyan	 szabálysértések	vagy	 cselek-
mények,	amelyekben	a	rendőrség	in-
tézkedni	tud.	Abban	az	ügyben	viszont	
nem	 lehet	 intézkedni,	 hogy	 valaki	
mondjuk	fekszik	egy	padon.	Azt	kell	
látnunk,	hogy	azok	az	utcán	élő	haj-
léktalan	emberek,	akik	a	kerületben	
a	közfelháborodást	okozzák,	nagyon	
kevesen,	nagyjából	egy-két	tucatnyi-
an	vannak.	Ennyi	ember	lakhatáshoz	
juttatása	belefér	a	kerület	 lehetősé-
geibe,	nem	ez	a	probléma.	Hanem	az,	
hogy	a	hajléktalanellátó	rendszer	tele	
van	olyan	emberekkel,	akik	egyébként	
önállóan	fenn	tudnának	tartani	lakást,	
ha	lenne	elegendő	jövedelmük,	vagy	
lenne	olyan	szociális	bérlakás,	amit	
meg	tudnak	fizetni.	Ezért	a	hajlékta-
lanellátó	 szervezetek	 nem	 azokkal	
foglalkoznak,	akikkel	tényleg	foglal-
kozniuk	kellene,	hanem	azokkal,	akik-
kel	egyébként	nem	kellene,	akiknek	
csak	lakásra	volna	szükségük.	
A	GAMESZ-nál	létrehoztunk	egy	spe-
ciális	járda-	és	utcatakarító	egységet,	
akik	a	hajléktalansággal	összefüggő	
hulladékot	 takarítják.	 Itt	 veszélyes	
hulladékról	beszélünk,	hívni	kell	őket,	
ha	valaki	ilyet	lát,	és	ők	azonnal	jönnek,	
takarítanak,	 fertőtlenítenek,	 össze-
szedik	 és	 elviszik	 a	 hulladékot.	 Ez	
nyilván	a	problémát	nem	oldja	meg,	
de	azt	igen,	hogy	a	közterületeinken	
megőrizzük	a	rendet	és	a	tisztaságot,	
és	 a	 fertőzésveszélyt	 elhárítsuk.	 Az	
önkormányzat	is	igyekszik	azonnal	
reagálni:	a	legutóbbi	képviselőtestü-
leti	ülésünkön	a	Battyhány	téren	és	a	
Corvin	 tér	 környékén	 újonnan	 fel-
bukkant	csoporttal	kapcsolatban	fo-
gadtunk	el	egy	tíz	pontból	álló	intézke-
dési	 tervet,	ami	egyebek	mellett	a	Bat-
thyány	 tér–Markovits	 Iván	 utcai	
terület	 részleges	átalakításáról,	vala-
mint	 egy	 nagyon	 konkrét	 és	 célzott	
közterület-felügyeleti	és	a	Máltai	Sze-
retetszolgálat	 általi	 intézkedéssoro-
zatról	szól.

(A határozatot lásd. a 7. oldalon.)

Döntöttek arról is, hogy tájékoztatják 
a lakosságot, hogy a hajléktalanság 
utcai megjelenése esetén milyen ese-
tekben, hova tudnak fordulni. Ez ho-
gyan történik, illetve van-e mód a 

fővárosi stratégia előzetes változa-
tának véleményezésére?
	 Tájékoztatási	kampányt	indítunk,	
igyekszünk	minden	egyes	házba,	lakó-
épületbe	hirdetményt	elhelyezni	–	elő-
ször	 legalább	a	környéken,	de	aztán	
kiterjedten	is	–	arról,	hogy	hová	kell	be-
jelentést	tenniük	azoknak,	akik	valami-
lyen,	 hajléktalansággal	 kapcsolatos	
anomáliát	tapasztalnak.	Például,	ha	sze- 
metelést,	piszkot	látnak,	a	GAMESZ-t	
kell	hívni,	ha	pedig	garázdaságot,	köz-
szeméremsértést	tapasztalnak,	a	rend-
őrséget.	A	fővárosi	stratégia	ügyében	
pedig	szeretnénk	találkozókat,	 fóru-
mokat,	szakmai	beszélgetéseket,	előa-
dásokat	 szervezni,	 amelyek	erről	a	
helyzetről,	 erről	 a	problémáról	 szól-
nak.	Szeretnék	itt	utalni	a	Maradjunk 
annyiban című	előadásra,	Szalai	Kriszta	
darabjára,	amelyet	a	MáraiKultban	

adott	elő,	ami	egy	hajlék	nélküli	asz-
szony,	Lakatos	Jutka	életét	meséli	el.	
Ott	volt	az	előadáson	Jutka	is,	és	na-
gyon	nagy	siker	volt,	én	pedig	azt	gon-
dolom,	hogy	ilyen	diskurzusok,	hiteles	
emberek	által	vezet	út	a	szemléletvál-
táshoz.	Ahhoz,	hogy	mindenki	elfo-
gadja:	ma	Magyarországon	bárki	haj-
léktalanná	válhat,	elég	egy	betegség	
vagy	állásvesztés,	ezért	úgy	kell	néz-
nünk	a	hajléktalan	sorsban,	utcán	élő	
emberekre,	hogy	mi	 is	 lehetnénk	a	
helyükben.	Azért	vannak	az	utcán,	és	
nem	az	ellátórendszerben,	mert	ők	már	
tényleg	a	legvégén	vannak	ennek	a	
lakhatásiválság-sornak,	ők	azok,	akik	
a	legelesettebbek,	akiket	legtöbbször	
kitaszított	a	társadalom,	és	akiknek	
nagyon-nagyon	sok	foglalkozásra	és	

időre	van	ahhoz	szükségük,	hogy	is-
mét	be	tudjanak	csatlakozni	a	társa-
dalom	vérkeringésébe.	Ez	nem	megy	
egyik	napról	a	másikra,	de	a	kollégá-
im	a	rendőrséggel	és	a	civil	szakmai	
szervezetekkel	együttműködve	min-
dent	megtesznek	 annak	 érdekében,	
hogy	ezeket	az	embereket	megtalál-
ják,	gondozzák	és	visszavezessék	a	
társadalomba.	Én	 egyébként	 teljes	
mértékben	értem	és	megértem	azok-
nak	a	kerületi	lakóknak	a	problémá-
ját,	akik	nem	szeretik	azt	a	helyzetet,	
hogy	 emberek	 élnek	 az	 utcán,	 hogy	
odapiszkítanak	a	közterületre,	köz-
szemérmet	sértenek,	zavaróan	visel-
kednek.	 Ez	 nagyon-nagyon	 nincsen	
rendben,	csak	ez	a	társadalmi	problé-
ma	évtizedek	óta	itt	van	köztünk,	év-
tizedekkel	ezelőtt	alakult	ki,	és	ennek	
a	felszámolása	sem	tud	varázsütésre	

megtörténni.	A	hajléktalanság	felszá-
molása	nagyon	kemény	és	komplex	
intézkedési	rendszer,	amit	mi	elkezd-
tünk,	és	amihez	nagyon-nagyon	vár-
juk	a	helyben	élők	támogatását	és	ja-
vaslatait,	hogy	idejében	segíteni	tud-
junk	az	otthontalanná	válással	fenye- 
getett	családoknak,	és	a	már	hajlék-
talanná	 vált	 embereknek	 reményt	
adjunk.	Valamint	azt	is	kérem,	hogy	a	
tájékoztatás	alapján	azonnal	jelezzék	
a	megfelelő	helyen,	ha	problémát	ta-
pasztalnak.	Hívok és várok minden-
kit, hogy a vitairattal és a fővárosi 
otthonteremtési programmal kap-
csolatos konzultációkba, társadal-
mi egyeztetésbe kapcsolódjon be, 
mondja el a véleményét. 

-enzo-

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy határozott lépéseket tesz a közterületein 
(különösen a Batthyány tér, Markovits Iván utca és Corvin tér 
térségében) uralkodó állapotok javítására, különös tekintettel 
a hajléktalan és tudatmódosító szerek hatása alatt álló egyé-
nekkel kapcsolatban. Így haladéktalanul egyeztetést kezde-
ményez a Polgárőrséggel, civil szervezetekkel, illetve a Buda-
pest I. kerületi Rendőrkapitánysággal annak érdekében, hogy 
ezek a szervek a hatályos törvényeknek és rendeleteknek meg-
felelően járjanak el ezekkel a személyekkel szemben, illetve a 
fenti közterületeken gyakrabban teljesítsenek járőrszolgálatot.
Határidő: azonnal | Felelős: polgármester | Végrehajtásért fe-
lelős: Közterület-felügyeleti Iroda

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete megerősíti és pontosítja azt a 2022. május 17-én 
kiadott polgármesteri rendelkezést, amely az érintett terüle-
tek fokozott ellenőrzéséről szól. Ennek alapján a Közterület- 
felügyelet napi 5 alkalommal ellenőrzést tart a Batthyány tér, 
Markovits Iván utca és a Corvin tér környéki helyszíneken, 
lehetőség szerint a feladatellátással érintett szakmai-civil 
szervezetekkel és a Polgárőrséggel, esetenként a rendőrséggel 
együttműködve. Az ellenőrzésről fénykép és feljegyzés készül, 
a szükséges intézkedéseket a közterület-felügyelők megteszik.
Határidő: azonnal | Felelős: polgármester | Végrehajtásért fe-
lelős: dr. Vörös Mária Éva irodavezető, Közterület-felügyeleti 
Iroda

3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy az Önkormányzat a gondozó-
szolgálatokkal, a Polgárőrséggel és a rendőrséggel együtt-
működve jelzőrendszert alakít ki a gyors és hatékony intéz-
kedések érdekében.
Határidő: azonnal | Felelős: polgármester | Végrehajtásért fe-
lelős: dr. Vörös Mária Éva irodavezető, Közterület-felügyeleti 
Iroda

4. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy a 2022. május 17-én kiadott 
polgármesteri rendelkezésnek megfelelően továbbra is naponta 
kétszer fertőtlenítő lemosással takarítja a Gamesz speciális 
utcatakarító egysége a Markovits Iván utca érintett szakaszát. 
A rendelkezés visszavonásig érvényes.
Határidő: azonnal | Felelős: polgármester | Végrehajtásért fe-
lelős: Vas Hunor igazgató, Gamesz

5. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtes-
tülete akként dönt, hogy az Önkormányzat a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal meglévő, emelt szintű szolgáltatási szer-
ződés végrehajtását heti rendszerességgel ellenőrzi, a feladat- 
ellátásról havi beszámoló készül, amelyben célzottan kitérnek 
a Batthyány téri és Corvin téri utcai hajléktalanellátás részleteire.
Határidő: 2022. május 31. | Felelős: polgármester | Végrehaj-
tásért felelős: Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester

6. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy felhatalmazza Korsós Borbála 
alpolgármestert, hogy kezdeményezze megállapodás kötését 
a Baptista Szeretetszolgálattal a Batthyány téri és Corvin 
téri utcai hajléktalanellátás, személyes gondozás feladataival 
kapcsolatban. 
Határidő: 2022. május 31. | Felelős: polgármester | Végrehaj-
tásért felelős: Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester

7. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy az Önkormányzat a Markovits 
Iván utcának a Batthyány téri csarnok melletti és a gyermek-
orvosi rendelő előtti járdaszakaszát átalakítja a kiemelt növény-
kazetták megszüntetésével. Az átalakítás fedezete a költség-
vetési rendeletben nevesítve biztosítva van.
Határidő: 2022. szeptember 30. | Felelős: polgármester | Végre-
hajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

8. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy az Önkormányzat aktívan részt vesz 
a Fővárosi Hajléktalanügyi Stratégia kialakításában, annak 
társadalmi egyeztetésében, a kerületiek számára alkalmakat 
teremt a Fővárosi Önkormányzat által összeállított „Otthon, 
mindenkinek – Fővárosi stratégia az otthontalanság és haj-
léktalanság csökkentéséről” c. vitairat közösségi vitájára.
Határidő: 2022. június 15. | Felelős: polgármester | Végrehaj-
tásért felelős: Polgármesteri Kabinet

9. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy az Önkormányzat kezdeményezi 
a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendkívüli találko-
zóját célzottan a Batthyány téri helyzet kezelésének érdekében.
Határidő: 2022. június 15. | Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

10. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- 
testülete akként dönt, hogy az Önkormányzat a lakosságot 
tájékoztatja, hogy a hajléktalanság utcai megjelenése esetén 
mely esetekben, hova tudnak fordulni.
Határidő: 2022. június 15. | Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Önkormányzati határozat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata

az I. kerület közrendjének és közbiztonságának javítására a Batthyány tér környékén és a Corvin téren tartózkodó  
hajléktalanok által okozott problémák kezelésére kidolgozott intézkedési tervről 
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Makettkiállítás az emlékműpályázat 
kiemelkedő pályaműveiből a Virág  
Benedek Házban. 
Megtekinthető: 2022. 06. 22.–08. 21.

Idén nyáron különleges kiállításnak ad 
helyet a Virág Benedek Ház, amelynek 
igen jelentős I. kerületi vonatkozása 
van. A tárlaton öt makettet látunk majd: 
az Elhallgatva – Háborúkban megerő-
szakolt nők emlékezete projekt emlék-
műpályázatának nyertes tervét, és 
négyet a további, legjobbnak ítélt  
koncepciók közül. A nyertes terv  
alapján megvalósuló emlékművet  
2023 tavaszán adják át itt, az I. kerület-
ben: a Hunyadi úti foghíjtelek alakul  
át az emlékmű terévé, egy más  
minőségű, használható, pihenésre  
is alkalmas közeggé válva. S így  
természetesen nem sérülnek a  
telken található fák sem. 
A kurátorok a kiállítás során számos 
programmal várják majd a látogatókat, 
amelyek a majdani emlékmű és  
a projekt által felvetett témákat a  
lehető legtöbb oldalról mutatják be. 
A projekt és a mű története 2020-ban 
kezdődött: ekkor döntött úgy a Fővárosi 
Közgyűlés, hogy az emlékmű valósuljon 
meg Budapesten, s ekkor indult útjára  
a nagyszabású, sok elemből álló pro-
jekt. Ezt a főváros részéről Kerpel- 
Fronius Gábor képviseli, illetve egy, 
neves művészettörténészekből és 
történészekből álló állandó bizottságot 
is kineveztek, amely komoly szakértői 
munkával készítette elő az emlékműpá-
lyázatot, és ágyazta be azt egy nagyívű 
folyamatba: előadásokkal, interjúkkal, 
szakmai beszélgetésekkel, a témát 
feldolgozó kötettel. A projekthez kuta-
tás is kapcsolódik: Budapest Főváros 
Levéltára várja a témával kapcsolatos 
személyes tapasztalatokat alátámasztó 
iratokat, dokumentumokat. 

A folyamat
Már maga a folyamat is rendhagyó: 
ritkán kerül sor egy emlékmű emelése 
előtt arra, hogy annak kontextusát ilyen 
komoly művészeti-történelmi-szakmai 
egyeztetéssel teremtsék meg. Az em-

lékmű felállítása egyébként illeszkedik 
az I. kerületi törekvésekhez is: nyáron 
adják át a szintén a főváros által kezde-
ményezett, Budapest első land art, azaz 
természeti elemekből, jelen esetben 
egy domboldalon/ból létrehozott emlék-
művét Nelson Mandela és az általa 
képviselt értékek tiszteletére a Gel-
lért-hegy északi lejtőjén. Mindkét em-
lékmű egy, a mű által létrehozott térbe 
invitálja a nézőt, amelyben a néző kap-
csolódhat az emlékmű témájához. 
Mielőtt megnézzük, pontosan hol,  
s milyen is lesz a tervezett emlékmű, 
érdemes talán egyet hátralépni,  
és feltenni a kérdést: miért is  
emelünk emlékműveket egyáltalán? 
Természetes tapasztalatunk, hogy 
köztereinken olyan alkotásokkal találko-
zunk, amelyek történelmünk jelentős 
eseményeire hívják fel a figyelmünket. 

Emléket állítanak háborúknak, forradal-
maknak, hősöknek, katonáknak, áldoza-
toknak, az adott cél vagy eszme nevé-
ben megölteknek, az elszenvedett fáj-
dalomnak, azaz generációkat 
megnyomorító és meghatározó kollek-
tív traumáknak. Ezeket az eseményeket 
jól ismerjük, rengeteget hallunk, tanu-
lunk róluk, a családi emlékezetünkben 
is vannak hozzá kapcsolható történetek 
– mindez mégis egészen más dimenzi-
óba kerül, amikor emlékművekkel fejez-
zük ki mindazt, amit fontosnak, megőr-
zendőnek, értéknek gondolunk velük 
kapcsolatban. Szimbolikus tett tehát az 
emlékműállítás, ahogy az emlékművek 
ledöntése is az. 
Az emlékművekkel kimondunk, formába 
öntünk valamit, ami így a közös tuda-
tunkból, közös tudásunkból a közös 
terünkbe helyezi azokat az alapvető 

tapasztalatokat, amik bennünket mint 
közösséget, népet formáltak. Emlékmű-
vet emelünk annak, amit közösen kell 
elgyászolnunk. Annak, amire közösen 
kell büszkének lennünk. Ami az identitá-

sunk alapvető építőköve. Azoknak az 
értékeknek is emlékművet állítunk, 
amiket az adott történelmi esemény 
során megvédtünk vagy meg akartunk 
védeni. Egyszerűen fogalmazva: jobb 
együtt emlékezni, mint egyedül. Az 
emlékművekben testet öltött közösségi 
tapasztalat összeköt. Vagy éppen elvá-
laszt, hiszen az emlékművek emelése 
mindenkor a hatalommal rendelkezők 
privilégiuma, amivel sokféleképpen 
lehet élni. 
A Háborúkban megerőszakolt nők emlé-
kezete emlékmű különösen nehéz témá-
val szembesít. Súlyos érzéseket hoz 
elő, és általános dimenziójával egyúttal 
súlyos saját, magyar traumákra is irá-
nyítja a figyelmet: a második világhábo-
rú végén az orosz megszállás során (is) 
elszenvedett csoportos nemi erőszak 
mint alapvető háborús eszköz iszonya-

tára. Minden nemzetnek megvan a 
maga ilyetén traumája is, amely össze-
kapcsolódik az emlékmű háborús nemi 
erőszakot bemutató kontextusában. 
Amióta háborúk zajlanak, a nemi erő-
szak szerves része a leigázás eszköz-
tárának, a győztes katonák mindenhol 
élnek a hatalmukkal a vesztesek nőtag-
jai felett. A nemi erőszak ugyanis éppen 
ezért része a háborúknak: a hatalom 
kifejezésének eszköze. S mindenhol 
ugyanúgy szenvedtek ettől nők milliói  
a világtörténelem során. Különösen 
fájdalmas aspektusa az emlékműnek, 
hogy korántsem múltbéli vagy távoli 
tapasztalatokat idéz: az ukrán harcté-
ren ma, éppen ebben a pillanatban is 
csoportos nemi erőszak zajlik. Talán  
az ezzel kapcsolatos aktuális és égető 
tehetetlenségünket, ezt a mai gyászt  
is segítheti a kiállítás és az emlékműre 
való rátekintés. 
Hogyan lehet ilyen fájdalmas, az áldo-
zatokat súlyosan megbélyegző, abszo-
lút tabunak számító tapasztalatokról 
egy köztéri alkotásban beszélni? Mit 
lehet ebből formába önteni? Hogyan 
lehet a közös, szellemi és valós  
terünkben minderről szólni? 

A helyszín
Az első helyezett Németh Ilona kép-
zőművész, Mészáros Gabi építész,  
N. Tóth Anikó költő, író közös munkája 
érzékeny, minden dimenziójában külön-
leges, rendhagyó választ kínál a kérdésre. 
Már a helyszínválasztásnak is több 
fontos üzenete, szimbolikája van.  
A pályázati kiírásban hat helyszín közül 
választhattak a művészek, ezeket a 
saját tulajdonú helyszíneket kínálta fel 
nekik a projektet kezdeményező fővá-
ros. A nyertes alkotók választása a 
Hunyadi út 10. alatt lévő foghíjtelekre 
esett, alapos megfontolásból. A helyre 
a művészek sebként tekintettek: seb a 
város épületek alkotta szövetén – rímel-
ve az erőszaktételre, amely megsebzi  
a nőt, a nőket, a közösséget, akiket ér. 
Az erőszaktétel is valamit megszakít, 
kihasít az addigi életfolyamból, ahogy  
a foghíjtelek is hiány az épületek között. 
Ennek szimbolikája: egy üres tér, egy 
olyan hely töltődik fel az alkotással, 
ahol most nincs semmi. Mintha ez is 
azt jelképezné, hogy a némaság, a tabu 
csendje, az elhallgatás helyére kerül  
a megfogalmazás, az emlékeztetés  
és emlékezés lehetősége. 

Fontos volt a tér kiválasztásánál az is, 
hogy könnyen megtalálható legyen, sőt, 
mintegy szembejöjjön a nézővel – azaz 
például ne egy park, egy temető „záróje-
lében”, ne olyan helyen jelenjen meg, 
ahol keresni kell – hiszen a háborús 
nemi erőszak is megnevezendő része  
a jelennek, a mindennapi valóságunknak.
S hogy mit kell tudni erről a helyről?  
„A szabadon álló telken a XVII. század 
vége, a XVIII. század óta kisebb, szá-
mos tulajdonos által használt s átalakí-
tott családi ház állt, mely végül Stettner 
Alajos mérnöké volt, aki a házat  1880-
ban a Verderber családnak adta el.  
Az épület az 1944–45-ös ostrom alatt 
semmisült meg. A Hunyadi János út 
felől nézvést bal oldali szomszédja 
Hauszmann Alajos 1887–1889 között 
felépített hatalmas épülete lett, mely 
egykor az Északkeleti Vasúttársaság 
bérháza volt. Ugyanakkor az üres telket 
az elmúlt évtizedekben kettéosztotta a 
Vár alját a Várhegytől óvó beton támfal, 
amely egyszerűen mintegy elvágta 
Hauszmann épületét is.” (György  
Péter: A hallgatás korát lezárva.  
Élet és irodalom, LXVI. évfolyam,  
12. szám, 2022. március 25.) 
A hely tehát eleve hordoz kulturális 
emlékeket. A mű pedig az őt hordozó 
köztérhez, azaz a helyszínéhez való 
viszonyában is rendhagyó: az emlékmű 
terve ugyanis kifejezetten, speciálisan 
erre a helyszínre jött létre, azaz nem 
mindenfajta köztéri kontextust figyel-
men kívül hagyó terv szuszakolódik  
be a foghíjtelekre. Pedig általában így 
alakul az emlékművekkel, így adódik, 
hogy azok általában nincsenek szerves 
kapcsolatban a hellyel, a közeggel, 
ahová felállítják őket. Szép kivétel  
erre kerületünkben az Európa Ligetben 
található Kodály-emlékmű, amely egy 
időre elkerült a Liget „teraszáról”, s 
érezhetően nem simult bele új terébe. 
Fontos eredmény, hogy visszakerült. 

Megérkezés
Az alkotóhármas emlékműve tehát nem 
előre kigondolt koncepciót erőszakol 
bele a kiválasztott térbe, hanem éppen 
fordítva, alkalmazkodik ahhoz, sőt,  
a térhez jött létre, annak jellemzőit 
alapul véve lett kigondolva. Ezzel is azt 
modellezi, egészen pontosan annak az 
ellentétét, amiről szól. A mű a telken 
lévő, fent említett betonfalhoz igazodik: 
kisebb léptékben megismétli azt,  

Elhallgatva
Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete
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„Nem lehet azt állítani, hogy az elmúlt 
évek könnyűek lettek volna a pedagógu-
sok számára. Meg kellett küzdeniük a 
koronavírussal, a digitális oktatással, 
eközben sokszor lehetetlen helyzetbe 
kerültek, és a fizetésük sem emelkedett. 
Ma már a fél ország tanárhiányról  
beszél, és egyre világosabb: az oktatási 
rendszert nem az állam tartja össze, 
hanem azok a pedagógusok, akik hiva-
tástudatból, a gyerekekért vállalják  
az áldozatos munkát.
Köztük is vannak kiemelkedő tehetségek, 
akik egy-egy generációra gyakorolnak 
óriási hatást. A legjobb pedagógusok 
nemcsak a későbbi pályaválasztást 
befolyásolják, hanem olyan értékeket is 
közvetítenek, amikhez az ember felnőtt-
ként is tartja magát. Szerencsés vagyok, 
hogy nekem voltak ilyen tanáraim. És 
büszke vagyok arra, hogy Budavár több 
ilyen pedagógust is magáénak tudhat.
Közülük kettőt ünneplünk ma: dr. Frigyesi 
Miklóst és Tamás Ferencet, akik teljesen 
különböző szakterületen – matematika 
és irodalom – alkottak kiemelkedőt. 
Mindkettőjüket jellemzi, hogy a hagyo-
mányos tanári-pedagógusi szerepfelfo-
gáson túl is fontosat alkottak: tankönyv-
szerzőként, osztályfőnökként és men-
torként, kritikusként, kutatóként vagy 
épp költőként” – gratulált a díjazottak-
nak V. Naszályi Márta polgármester.

és egy rá merőleges falszakasszal 
mintegy kivág, elkerít egy kis saját teret 
a telken. A régi és az új fal között kes-
keny folyosó képződik majd: egy benső-
ségesebb, elhatároltabb térrész, amely-
ben a témához egyedül, csendesebb 
közegben lehet kapcsolódni. A két új 
fallal határolt kvázi háromszög alakú tér 
a gyógyítás kertjeként jelenik majd meg, 
s a megértést, a témához való megérke-
zést N. Tóth Anikó az emlékműhöz írt 
versének az építmény különböző pont-
jain olvasható verssorai is inspirálják 
majd. Igen, építményként kell említeni 
az emlékművet, amely ebből a szem-
pontból is rendhagyó. Ugyanis már  
az eddigiekből is sejthető, hogy emberi 
alak nem található benne, sem rajta. 
Pedig általában szobrokat, szoborcso-
portokat látunk emlékművekként, előt-
tünk pózol a hős katona, sír a gyászoló 
özvegy, arcuk van, testük, értelmezhető, 
a történet lényegét sűrítve mesélő 
gesztusaik, szimbolikus tárgyaik:  

mintegy készen tálalva kapjuk  
a felidézendő emléket. 
Az erőszakról úgy beszélni, hogy magát 
az erőszakot mutatjuk be, nagyon prob-
lémás: az áldozat ismét áldozattá válik, 
ezúttal a néző tekintetének lesz  
az áldozata. Az elszenvedőket újra  
traumatizálhatja a látvány. A konkrétu-
mok elvonhatják, elterelhetik a figyel-
met a téma tágabb dimenziójáról és  
a jelenség egészének megértéséről. 
Ráadásul a konkrét megformálás  
a nézőre is rákényszeríti, hogy azt  
fogadja be, amit a művész mutatni 
szándékozott. Márpedig ez a mű  
ezek közül egyiket sem akarja. 
Az alkotás teret hoz létre, keretez, lehe-
tőséget ad: saját döntésünk, hogy belé-
pünk-e, hogy beleengedjük-e magunkat 
a műbe, hogy önmagunkban teret enge-
dünk-e ezen a biztonságos helyen mind-
azon fájdalmas gondolatnak, érzésnek, 
amely a háborúkban megerőszakolt nők 
szenvedései kapcsán felmerül bennünk. 

Ez az alkotás nem magát a kínokat 
beszéli el. Új csenddel találkozhatunk 
majd itt, amelyben minden elhallgatott 
kiáltás benne van. Itt teret kaphat min-
den történet és minden gyász, minden 
együttérzés és minden fájdalom. Ezért 
törik majd darabokra ebben a csendben 
a hallgatás. 

Somogyi Zsófia 
(Köszönet a cikk megírásához nyújtott  

segítségéért Zombori Andreának.) 

1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 
/viragbenedekhaz 

viragbenedekhaz@budavar.hu

Megtekinthető:  
2022. 06. 22.–08. 21.

Virág Benedek Ház 

A kerület legjobb  
pedagógusait díjaztuk
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Támogatói feladataik során számta-
lan szociális problémával találkoz-
hatnak a kollégái. Ön milyen szemé-
lyes tapasztalatok nyomán vállalta 
el a szolgálat vezetését?
	 Tizenöt	éven	keresztül	Óbudán	dol-
goztam,	ahol	a	kerület	nagyságából	

adó		dóan	minden	szociális	szakterület	
önállóan	működik.	Helyette	adósság-
kezeléssel,	 majd	 családsegítőként	
kilakoltatás	 előtt	 álló	 családokkal	
foglalkoztam.	 Hat	 évvel	 ezelőtt	 ha-
sonló	munkakörbe	jöttem	át	az	I.	ke-
rületi	Szol	gáltatási	Központhoz,	ahol	

az	idős	el	lá	tást,	a	gyerekjóléti	szolgá-
latot	és	a	csa	ládsegítést	egyetlen	in-
tézmény	látja	el.

Melyek azok a lelki, testi, egzisztenci-
ális, iskolai vagy családon belüli gon-
dok, amelyekkel foglalkozniuk kell?
	 A	 szociális	 és	a	gyermekvédelmi	
törvény	alapján	szoros	együttműkö-
désben	 dolgozunk	 a	 központ	 többi	
szak	emberével.	A	kerületben	előfor-
duló	minden	olyan	ügyről,	ami	e	jog-
szabály	hatálya	alá	tartozik,	először	
min	ket	értesítenek.	Leggyakrabban	
a	csa	ládon	belüli	komoly	problémák-
kal,	hosszan	elhúzódó,	konfliktusos	
válással,	alkoholizmussal,	családon	
belüli	bántalmazással	találkozunk,	
de	hozzánk	tartoznak	az	anyagi	gon-
dokkal,	 befizetések	 elmaradásával	
küzdő	ügyfelek,	az	ellátatlan	pszichi-
átriai	és	mentális	betegek	és	az	egye-
dülálló,	nagyon	elhanyagolt	állapot-
ban	lévő	idős	emberek	is.	A	környezet	
jelzései	kiemelt	 jelentőségűek	szá-
munkra.	

Honnan, hogyan érkeznek a jelzések?
	 Létezik	egy	hivatalos	jelzőrendszer,	
amelynek	a	védőnő,	az	orvos,	a	böl-
csőde,	az	óvoda	és	iskola	–	tehát	azok	
az	intézmények,	ahol	megfordulnak	a	
gyerekek	–	kötelezően	tagjai.	Rajtuk	
kívül	minden	kerületi	lakos	jelezhet	
nekünk,	 ha	 olyan	 jelenséget	 észlel,	
amely	sérti	a	gyerekek,	illetve	felnőtt	
családtagok	bizonyos	jogait	vagy	testi	
épségét.	A	kerületi	társasházi	közös	
képviselőktől	és	a	szomszédoktól	jó	
néhány	 30–50	 év	 közötti	 pszichiát-
riai	betegről	kapunk	jelzést,	akik	nem	
együttműködők	a	közösséggel,	nem	
hajlandók	orvoshoz	járni	vagy	gyógy-
szert	szedni.	Sajnos	a	Családsegítő	
Szolgálatról	gyakran	terjesztenek	ha-
mis	sztereotípiákat,	mondván,	hogy	
be	akarunk	avatkozni	a	családok	éle-
tébe.	 Ez	 azonban	nem	 igaz,	 hiszen	
nincsenek	hatósági	jogköreink,	mun-

kák	lényege	a	segítségnyújtás.	Mini-
mális	eszközeinkkel	akkor	tudunk	eny-
híteni	a	problémákon,	ha	a	folyamat	
kezdetén	járunk,	és	közös	munkával,	
együttműködéssel	még	vissza	lehet	
állítani	a	nyugalmasabb	állapotokat,	
vagy	amikor	újra	sínre	tehetők	a	ki-
zökkent	kapcsolatok.	Természetesen	a	
problémáknak	sokféle	fokozata	létezik,	
ha	munkánk	nem	ért	 célt,	 akkor	 a	
gyám	hatóságig	is	eljuthat	egy-egy	ügy.	
Előfordul,	hogy	a	jelzőrendszer	azért	
nem	működik,	mert,	akiknek	jelezniük	
kellene	felénk,	aggódnak	a	rájuk	visz-
szaható	esetleges	következményektől.	
Találkozunk	olyan	esetekkel	is,	amikor	
a	jelző	kifejezetten	azt	kéri,	hogy	a	
családnak	ne	áruljuk	el	a	kilétét.	Termé-
szetesen	lehetőség	van	az	egyes	esetek	
zárt	kezelésére,	de	az	ilyen	helyzetek	
nehezítik	a	munkánkat.

Mi történik, miután jelzés érkezett 
egy problémás esetről?
	 Jelzés	esetén	telefonon	vagy	sze-
mélyesen	felvesszük	a	kapcsolatot	a	
családdal.	Az	adott	eset	megoldása	
mindig	beszélgetéssel	indul.	Az	első	
interjún	megbeszéljük	a	jelzés	tartal-
mát,	például,	hogy	a	gyerek	folyama-
tosan	késik	az	iskolából.	Felmerül,	hogy	
a	szülők	tudnak-e	erről.	Gyakran	kap-
juk	azt	a	választ,	hogy	tudnak	róla,	
de	képtelenek	hatni	a	gyermekükre.	
Más	esetben	a	szülők	korán	reggel	ab-
ban	a	tudatban	mennek	dolgozni,	hogy	
kamasz	lányuk	vagy	fiúk	később	idő-
ben	elindul.	Természetesen,	ha	na-
gyobb	diákról	van	szó,	akkor	vele	is	
elbeszélgetünk.	Amennyiben	a	család	
együttműködő,	többféle	segítséget	is	
fölajánlunk,	hiszen	sok	szakemberünk	
van,	rengeteg	tapasztalattal	és	erő-
tartalékkal.
Az	iskolakerülésnél	az	elhanyagolás	jó-
val	nehezebb	probléma.	A	munkánk	so-
rán	mindig	a	gyerek	kerül	fókuszba,	ő	
az,	akin	láthatóak	a	tünetek,	ha	a	csa-
lád	nem	jól	működik.	Ha	egy	pedagó-
gus	észleli	vagy	megérzi,	hogy	gond	
van,	a	jelzőrendszernek	kiemelt	szerep	
jut.	Régi	tapasztalat,	hogy	az	elmaradt	
jelzések	miatt	nagy	baj	keletkezhet.	

Milyen tünetek jelzik az óvónők, ta-
nítónők számára, hogy valami történt 
a gyerekkel?
	 Egy-egy	jellegzetes	folt	a	testén,	vég-
tagtörés,	amiről	azt	állítja,	hogy	im-

már	sokadszorra	megbotlott	és	leesett	
a	lépcsőn.	Előfordulhat,	hogy	rend-
szeresen	bepisil,	megváltozik	a	visel-
kedése,	befelé	fordulóvá	vagy	nagyon	
agresszívvé	válik.	Néhány	éve	új	kol-
légák,	iskolai	és	óvodai	szociális	se-
gítők	csatlakoztak	hozzánk,	akikkel	
nagyon	jól	működünk	együtt.	Rend-
szeresen	megfordulnak	valamennyi	
kerületi	intézményben,	és	közvetlen	kap-
csolatban	állnak	a	pedagógusokkal.	

Milyen megoldásokat kínálnak az 
említett problémákra?
	 A	 gyerekek	 viselkedésváltozását	
gyakran	a	szülők	válása	okozza.	Ilyen-
kor	család-	vagy	párterápiát,	más	ese-
tekben	pszichológiai	tanácsadást	aján-
lunk,	amelyet	nagyon	jól	képzett	szak-
embereink	tartanak.	Sokan	belevágtak	
már,	és	sikertörténetekről	is	beszá-
molhatok,	mert	a	válás	közelébe	jutott	
házaspárok	végül	hosszú	távon	együtt	
maradtak.	
Számunkra	az	is	sikertörténetnek	szá-
mít,	ha	egy	problémákkal	küszködő	
gyereket	el	tudunk	juttatni	a	pszicho-
lógus	kollégánkhoz.	Szélsőséges	ese-
tekben,	amikor	az	együttműködéstől	
elzárkózik	a	család,	végül	a	gyámha-
tóságoz	kerül	az	ügy.

A családsegítő szakember milyen 
gyakran találkozik az egyes csalá-
dokkal? 
	 Az	 együttműködési	 megállapodá-
sok	fél	évre	szólnak,	amelynek	lejárta	
után	a	felek	közösen	felülvizsgálják,	
amit	a	cselekvési	tervben	elhatároz-
tak.	Nem	titok,	hogy	több	éves	esete-
ink	 is	 vannak.	 Eleinte	 havonta	 több	
alkalommal	is	találkozik	egymással	
a	 család	és	 a	 szakember,	de	általá-
ban,	az	idő	előre	haladtával,	az	ilyen	
alkalmak	 száma	 fokozatosan	 csök-
ken.	Tisztában	vagyunk	vele,	hogy	
komolyabb	hatást	elérni	csak	kis	lé-
pésekkel	lehet.

Hány családdal tartják a kapcsolatot 
a kerületben?
	 Évente	kétszázötven-háromszáz	csa- 
láddal	állunk	kapcsolatban.	Hatan	dol-
gozunk	családsegítői	munkakörben,	
hivatalos	teendőink	–	a	családlátoga-
tások,	 környezettanulmány-készíté-
sek,	 a	 telefonhívások	 és	 e-mailek	–	
száma	3500	körül	mozog.	Hétfőn	 és	
csütörtökön	9-től	17	óráig,	kedden	

és	szerdán	délután	13-tól	17-ig,	pénte-
ken	9-től	13	óráig	személyesen	az	At-
tila	utcai	központunkban,	vagy	tele-
fonon	hétfőtől	csütörtökig	9	és	17	óra	
között,	pénteken	9-től	13	óráig	is	el-
érnek	 minket.	 Krízistelefonunk	 is	
működik	arra	az	esetre,	ha	este,	éj-
szaka,	hétvégén	vagy	ünnepnapon	ala-
kul	ki	valamilyen	válsághelyzet.	

Gyakorló családsegítőként mire hív-
ná fel az itt élők figyelmét?
	 Mindenkit	arra	biztatok,	hogy	bát-
ran	kérjen	segítséget,	mert	azt	tapasz-
talom,	hogy	 a	magyar	 társadalom	
ebből	a	szempontból	nagyon	zárt.	Ma	
már	ritkán	fordul	elő,	hogy	az	utcáról	
magától	térjen	be	hozzánk	valaki,	az	
esetek	90	százalékában	jelzések	nyo-
mán	vesszük	fel	a	kapcsolatot	a	csalá-
dokkal.	A	pályám	elején	gyakran	ta-
pasztaltam,	hogy	konkrét	kérdésekkel	
fordultak	a	szolgálathoz,	esetleg	jogi	
támogatást	vagy	tanácsadást	kértek.	
Jogász	munkatársunk	a	válási	ügyek	
megbeszélésétől	a	társasházi	problé-
mák	áttekintéséig	–	heti	rendszeresség-
gel	–	fogadja	az	érdeklődőket.	Azokat	
is	 várjuk,	 akik	 állást	 keresnek	vagy	
anyagi	gondokkal	küzdenek;	néhány	
ezer	vagy	akár	több	százezer	forintos	
elmaradásuk	van.	A	helyzet	kezelé-
sére	több	lehetőséget	is	kínálunk.	Az	
érintetteknek	 a	 fővároshoz	 kötődő	
Hálózat	Alapítvány	és	a	Budavári	Ön-
kormányzat	is	nyújt	adósságkezelő	
támogatást,	de	léteznek	egyéb	önkor-
mányzati	támogatások	is.	Őszintén	
mondom,	szívem	vágya,	hogy	az	itt	
élők	nyitottabbak	legyenek	a	Család-
segítő	Szolgálat	tevékenységére,	hiszen	
az	összes	szakemberünk	azért	dolgo-
zik,	hogy	segítsen.

R. A.

Hivatásuk a segítségnyújtás
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ  

sokszínű tevékenységét mutatjuk be. Ezúttal a kerületi családsegítésről,  
valamint a gyerekeket érintő családi gondokról beszélgettünk Járvás-Szmolka Évával,  

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.

1012 Budapest Attila út 89.
Telefon: 06 1 356 8363

Krízishelyzetben,  
az intézmény nyitvatartási  
idején túl alapdíjas költségen 
hívható telefonszám:  
06 30 935 2983.

Család- és Gyermek - 
jóléti Szolgálat 

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
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Tardy László idén kerületünk díszpol-
gára lett. Az ilyenkor hagyományos 
díszoklevél és a pecsétgyűrű átvétele 
után a legendás karnagy úgy érezte, 
szavak helyett inkább zenével tudja 
kifejezni, mi is játszódik le benne: a 
közönséggel együtt elénekelte  
az Örömóda első versszakát.

Köszönőbeszédében Kodály egyik 
mondását elevenítette fel, miszerint a 

zene az egyik speciális terület, amit 
szavakkal még nem, vagy már nem 
lehet elmondani.
„Olyan sokszor van, hogy az emberek 
azért nem értenek egymással szót, 
mert a szavak nem alkalmasak rá –  
de a zene alkalmas rá, hogy összekösse 
az embereket” – mondta az immár 
díszpolgári címet viselő kántor-karnagy.
Köszönjük a kerületünkért és Budavár 
hírnevéért végzett munkáját!

Díszpolgárunk  
Tardy László
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Üresen áll a lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? 
Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja 
kiadni, mert nem áll a rendelkezésére a felújításhoz,  
átalakításhoz szükséges összeg?

Lakástulajdonosok részére
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely  
a kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások 
tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot. 
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló laká-
sokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó köz-
alkal mazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – azaz 
olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem enged-
hetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben. 
A lakás ügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, 
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla-
potának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló 
lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik használható 
vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlannal, 
kérjük, keressenek minket bizalommal! Mindannyiunk érdekét és 
biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem üresen állnak, 

hanem megbízható, a kerületért dolgozó bérlők laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért kérjük, 
keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket webol-
dalunkon: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

Lakásbérletet keresők részére
Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és 
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is érdemes 
felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve az 
ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest 
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbe 
vételre, pályázat útján.

Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség 
hirdetései az alábbi linken érhetők el:  
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra! 
További információkért kérjük, keressenek minket az alábbi 
elérhetőségeken: email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434

Szente András, a Budavári Lakásügynökség vezetője

Reményi Ildikó 
Előzetes bejelentkezés alapján.
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

Zsitnyák János 
Fogadóóra: 2022. 06. 10. 17.00–18.00 
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu

Képviselői  
fogadóórák

Gulyás Gergely Kristóf 
Minden szerdán 17 és 18 óra között a  

Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Telefon: +36 20 620 7295

E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu

Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén  
17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.
Telefon: +36 20 339 7660

Kovács László György 
Minden hónap első szerdáján 17:00 órától. 

Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján: Telefon: +36 30 
372 0373, E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com

Dr. Kun János 
Előzetes megbeszélés alapján és minden  
hónap második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., Telefon: +36 20 
569 5161, E-mail: kun.janos@budavar.hu

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.

Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.

E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  

Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu

Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.

Dr. Sándor Péterné 
Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint 
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306

Tímár Gyula
Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap 

utolsó péntekjén 17:00–18:00 óra között a 
Vízivárosi Klubban. Telefon: +36 20 353 

7100, e-mail: timar.gyula@budavar.hu

Tölcsér Borbála 
Minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10., bejelentkezés  
szükséges. Telefon: +36 20 228 8853

Varga Dániel
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 

Időpont: 2022. 06. 10. 17:00–18:00

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány által kiírt pályázat 
célja, hogy az énekes-zeneszerző emlékéhez méltó 
képzőművészeti alkotások szülessenek, mindemellett 
támogassa és ösztönözze napjaink kortárs művészeit.
A művek beküldési határideje: 2022. június 30.
A legjobb három alkotás készítői pénzjutalomban  
részesülnek, a Facebookon legnépszerűbb pályamű 
készítője pedig közönségdíjat kap.
Részletek a varoltamazo.hu weboldalon.

Cseh Tamás  
művészeti pályázat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
Képviselő-testületének

 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
 a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

A rendelet teljes szövege  
a budavar.hu oldalon olvasható.

Önkormányzati rendelet

Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester 
Minden második hétfőn 16:30–18:30 kö zött. 
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés 
szükséges. Telefon: +36 20  461 3043
E-mail: korsos.borbala@budavar.hu

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező, alábbiak-
ban felsorolt lakások határozott idejű, szociális alapon 
történő bérbeadására.
Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződés időtartama öt év.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 08. (péntek)
A pályázati felhívásban a Kiíró a pályázat elbírálásához pont-
rendszert alakított ki, amelynek alapján az egyes pályázatokat 
rangsorolja. A pontrendszer a pályázati felhívás 2. melléklete.

A pályázatot a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázati felhívás teljes szövege, valamint annak mellék-
letei az alábbi címen érhetők el, illetve tölthetők le: https://
budavar.hu/tenders/szocialis-lakaspalyazat/
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros 
I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosí-
tási Irodájának munkatársai a 458 3061 vagy a 458 3059 
telefonszámokon válaszolnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Cím Helyrajzi szám Szoba Alapterület
/lakóterület (m2) Komfortfokozat Havi lakbér (bruttó)

Attila út 77. I/2. 7113/0/A/11 1 42/22,3 összkomfortos 13 548.Ft + a külön szolgáltatások díja

Attila út 125. fszt./5. 6789/2/A/26 1 32/22,7 összkomfortos 10 323 Ft + a külön szolgáltatások díja

Batthyány tér 4. III/42. 14128 1 31/21,2 összkomfortos 10 000 Ft + a külön szolgáltatások díja

Fő u. 4. I/7. 14336/0/A/16 2+1 78/64,6 összkomfortos 25 161 Ft + a külön szolgáltatások díja

Fő u. 40. II/5. 14141/0/A/43 1 21/15,3 összkomfortos 6 774 Ft + a külön szolgáltatások díja

Halász u. 2. I/8. 14415/0/A/6 1+1 46/33,9 összkomfortos 14 839 Ft + a külön szolgáltatások díja

Logodi u. 63. II/11. 6727/3/A/14 1 29/20,4 összkomfortos 9 355 Ft + a külön szolgáltatások díja

Logodi u. 74-76. I/33. 6794/3/A/34 1 23/17,8 összkomfortos 7 419 Ft + a külön szolgáltatások díja

Mészáros u. 2. fszt./1. 7541/0/A/27 1 36/22,8 összkomfortos 11 613 Ft + a külön szolgáltatások díja

LAKÁSÜGYNÖKSÉGI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT
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Beadták az illetékes Kormány-
hivatalhoz a bontási kérelmet  
Márvány utca 6–8. szám alatti,  
a korábbi Márványmenyasszony  
étterem épületére.

A Budavári Önkormányzatnak a  
néhai Burg Hotel esetéhez hasonlóan 
ezúttal sincs jogi eszköze, hogy meg-
akadályozza a bontást. A Főépítészi 
Irodánk munkatársai hangsúlyozzák, 
hogy egyáltalán nem tartják jónak azt  
a – jelenleg jogszerű, de nem ésszerű 
– joggyakorlatot, hogy a belső városré-

szek zártsorú beépítéseinél a bontásról 
az építési engedélyezéstől függetlenül, 
külön eljárásban döntenek.

A Budavári Értéktárban is szereplő 
Márványmenyasszony nem az épület 
egyedisége vagy eredetisége, hanem 
kultúrtörténeti értéke miatt jelentős.
A közelmúltban bezárt étterem az  
utolsók között őrizte a XIX. század  
eleji kertvárosi éttermek emlékét  
– a kort, egy hangulatot,  
ami már a múlté.
A Csányi Éva főépítésszel az  
üggyel kapcsolatban készült  
korábbi interjú a Várnegyed  
2022/5. számában olvasható.
A Budavári Önkormányzatban most 
azon dolgozunk, hogy a régi vendéglő-
ről ne csak a Márvány utca elnevezése, 
de valamilyen módon az új épület is 
méltó módon megemlékezzen. 

Épület-felújítási pályázat 2022
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. 
évre épület-felújítási pályázatot írt ki az I. kerületi  
társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületeinek  
felújítására, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában, 
elszámolási kötelezettséggel.

A pályázat célja:  
az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek l 
akóépületei felújításának támogatása.

A pályázati kiírás közzététele:  
a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgár mesteri 
Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)  
Ügyfélszolgálati Irodája, valamint a www.budavar.hu.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 30. 
 
A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet 
pályázni, amelyet 2022-ben kezdtek el, de a munkák át-

adás-átvétele és azok kifizetése még nem történt meg.  
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma nem előzheti  
meg a támogatási szerződés mindkét fél általi  
aláírásának időpontját.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:  
az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek  
(társasház képviseletében a közös képviselet vagy az 
Intéző Bizottság elnöke, lakás szövetkezet képviseletében 
az igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett 
megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető 
igazgató, vagy a közgyűlés által képviseleti joggal  
felruházott igazgatósági tag).

A támogatás mértéke:  
A támogatás öszszege a felújítási összköltség  
50%-a, de legfeljebb 5 millió forint.

Részletek:  
https://budavar.hu/tenders/

Kedves Gazdik!
Lakossági kezdeményezésekre, 
továbbá a vízivárosi kutyás munka-
csoport javaslatára új, kutyafuttatás-
ra kijelölt területet létesítettünk az 
Ilona lépcső és az Iskola lépcső 
közötti zöldterületen. 

Vizsgáljuk, hogy a területen telepít-
hető-e ivókút is, ám a vízvezeték, 
valamint a kút engedélyeztetése, 
tervezése, telepítése hosszabb  
időt vesz igénybe, addig a közeli 
Hess András téri ivókutat tudják 
használni. 

Kérjük, tartsák be az írott és  
íratlan viselkedési szabályokat is  
a területen.

És használják jókedvvel!

Új kutyafuttató  
a kerületben

Márványmenyasszony:

Beadták a  
bontási kérelmet

Családi nap a „Czakón”
Május utolsó hétvégéjén a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont, 
a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje és a Brunszvik 
Teréz Budavári Óvodák együttműködésével családi és sport-
napot tartottunk a generációk találkozásáért és a gyermeknap 
megünneplése alkalmából. 
Jó idő és változatos programok várták a kicsiket és nagyokat. 
A játékos feladatokat megoldó gyerekek közül senki sem 
maradt jutalom nélkül.
Ezen a napon az I. kerületben tevékenykedő, a Budavári Önkor-
mányzat által működtetett intézmények, szervezetek kötetle-
nebb formában mutathatták be a tevékenységüket, és kapcso-

latba tudnak lépni a kerületi lakosokkal. A vidám programok 
mellett a szülők bölcsődei és óvodai szaktanácsadást is kap-
hattak, és többek között megismerhették a Gordon-módszert. 
A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde a Gordon- 
módszer referenciaintézménye. A módszert több gyermek-
csoportban is készségszinten alkalmazzák a pedagógusok  
a gyermekekkel, családokkal való együttműködés során  
annak érdekében, hogy eredményes szülőkként boldog,  
kiegyensúlyozott gyermekeket neveljenek.
A résztvevők kóstolhattak „bölcsis uzsonnát” és „ovis  
palacsintát” A palacsinta árusításából befolyt összeget  
jótékony célra fordítják. 
A családi napon hagyomány a generációk találkozása,  
ahol a legkisebbek mellett a II. számú idősek klubjának  
tánccsoportja lépett fel. 
Jövőre ugyanitt találkozunk!
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Egyszer volt  
Budán kutyavásár
Keresse a Kolodko Art új miniszobrait 
a Vízivárosban!
Még márciusban szavazta meg a Buda-
vári Önkormányzat képviselő-testülete, 
hogy Molnárka Gábor képviselő javasla-

tára támogatja a miniszobrairól híres 
ukrán-magyar szobrászművész, Kolodko 
Mihály munkásságát: a szobrok már 
elkészültek, a bronz kutyusokat  
a Vízivárosi Klub előtti téren keressék. 

Lapszám Leadási határidő Megjelenés

11 június 15. június 23.

12 június 29. július 7.

13 július 13. július 21.

14 július 27. augusztus 4.

15 augusztus 31. szeptember 8.

16 szeptember 14. szeptember 22.

17 szeptember 28. október 6

18 október 12. október 20.

19 október 26. november 3.

20 november 9. november 17.

21 november 23. december 1.

22 december 7. december 15.

2022. évi megjelenési dátumok

Közösségi meghallgatás
A Budavári Önkormányzat képviselő-testülete  

2022. június 16-án, csütörtökön 17 órai kezdettel  
a Polgármesteri Hivatal aulájában közösségi 

meghallgatást tart.
Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat június 10. (péntek) 12 óráig lehet benyújtani

 személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 65.), 
 illetve e-mailben a kozmeghallgatas@budavar.hu címen. 

Amennyiben úgy érzi, hogy  
segítségre van szüksége, a hét 
minden munkanapján kérhet 
támogatást. Aki azt tapasztalja, 
hogy eluralkodik rajta a félelem, 
szorongás, pánik, frusztráció, 
düh, kontrollvesztés és  
a negatív gondolatok, vegye  
fel velünk a kapcsolatot,  
hívjon telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő,  
támogató beszélgetésre  
ad lehetőséget szakemberekkel.

Elérhetőségünk:  
Reményik Ildikó, tanácsadó  
szakpszichológus:
Telefon: 06 20 535 1400,  
hétfő 11:00–13:00,  
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

Ingyenes
lelkisegély- 
szolgálat
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HELYTÖRTÉNET

A Hilton sztori (2. rész)

A Matthias Rex szálló terveinek elvetése 
után jött a Hilton-standard, és felépült 
120 000 köbméternyi szálloda. 
Az ötvenes években még iskolát tervez-
tek ide, majd a hatvanas évek elején 
Matthias Rex néven álmodtak ide szál-
lodát, végül azonban 1968-ban a Hilton-
nal állapodtak meg: a magyar fél építi 
fel és üzemelteti a szállodát, a szálloda-
lánc pedig beleadja a „Hilton-technikát” 
– azaz lényegében egy korabeli fran-
chise modellt kapott a magyar fél. Az új 
szálloda tervezőjének ezekkel az adott-
ságokkal kellett számolnia. 
A Középülettervező Vállalat építészei, 
Pintér Béla és Sedlmayr János kapták 
meg az épület tervezésének feladatát, 
miután a vállalat belső, házi pályázatát 
megnyerték. A kivitelező a Középület-
építő Vállalat volt. A KÖZTI a tervezé-
sért 1977-ben megkapta az Építészeti 
Nívódíjat. 
Az új épületrészekhez 1066 darab, 
többféle méretű és formájú előregyár-
tott vasbeton elemet használtak fel. 
Ezeket a Beton- és Vasbetonipari Művek 
készítette Szolnokon. A gyártás előtt 
külön kísérleti gyártást is végeztek, 
hogy biztosítsák a felületek színbeli 
azonosságát és felületi simaságát.  
Az azóta eltelt fél évszázad igazolta  
az akkori minőséget. 
Az alapozási munkálatok 1973 májusá-
ban kezdődtek. Nem volt könnyű a 
feladat: a talajszint alatt műemlék-ma-
radványok, korábbi pincék maradványai, 
régi emésztőgödrök tarkították a felső 
mészkőréteget. Egyes pincemaradvá-
nyokat feltöltöttek vagy elbontottak. A 
munkálatokba a néphadsereg is besegí-
tett, minden 30-40 cm vastag réteg 
eltávolítás után jöttek a fel nem robbant 
második világháborús lövedékeket 
kereső tűzszerészek. A barokk fal déli 
falmaradványa alatt nagyon silány régi 
alapozást találtak: 80–90 cm alapozás 
alatt behajigált fa- és kőtörmelékek 
rétegére leltek. Itt, tartva a falszakasz 
ledőlésétől, előre be nem tervezett 
feladat volt az alapozás utólagos kiépí-
tése, a forgalom teljes elterelése mel-
lett. Az alapozási munkálatok után a 
vasbeton elemek felhasználásával 
folytatódott az építkezés. Ezek külső és 
belső betonrégete közé 5 cm vastag 

Hungarocell szigetelés került, a külső 
oldalra KEWA betonlazúr festés került. 
120 000 köbméternyi épület épült, a 
műemléki területekkel együtt 38 000 
négyzetméteren. A két nagy épülettömb 
között a Miklós-torony szintjein át 
teremtettek összeköttetést – így lehetett 
megoldani azt, hogy a romtemplom tere 
a lehető legteljesebben bemutatható 
legyen. 
Az eredeti épületegyüttes szinte teljes 
pusztulása és az új funkció kitűzése 
miatt mindenképpen modern, kortárs 
kiegészítés vált szükségessé. A terve-
zők azonban fontosnak gondolták, hogy 
ami fennmaradt, az megmeneküljön.  
A dominikánius templom és kolostor 
maradványait feltárták, az új épületbe 
beillesztették, és láthatóvá is tették. 
A szálloda bejáratát a Hess András 
téren úgy helyezték el, hogy az egykori 
kerengő a Mátyás-kúttal és a domonkos 
templom északi fala a szálloda fogadó-
részébe szervesen beleépüljön. 
Az épület tömege, párkánymagassága a 
Hess András téri beépítéshez csatlako-
zik. Ez abból a szempontból is jelentő-
séggel bírt, hogy ezzel a pesti Duna- 
part felől a Várnegyed sziluettje helyre-
állt a városképben. Igaz, némi csalással: 
a szálloda Dunára néző homlokzata 
előrébb került. Cserébe helyreállították 
a barokk homlokzatot a tér felőli olda-
lon, az új építkezés épülettömegét, 
párkánymagasságát ehhez igazították. 
Kritikát nem is ez, hanem inkább az 
egykori templomtorony új felépítménye 
kapott. Erre több változatot is kidolgoz-
tak. Az eredeti állapotról nem maradt 
fent hiteles ábrázolás, mindössze any-
nyit tudhatunk, hogy a torony teteje 
nyolcszögletes alaprajzú volt – ezt  
idézi meg a modern felépítmény.  
Megépítését az is indokolta, hogy ide 
került a szálloda 50 köbméteres víztar-
tálya, valamint antennái. A torony felma-
gasításának köszönhető, hogy az a Pest 
felőli látképben is megjelenik. A torony-
sisak kialakítása a Halászbástya bás-
tyáinak tetősisakjaira rímel. 1990-ben 
még maga Pintér Béla tervezte újra  
a toronykiegészítés üvegezését.  
(1992-ben hunyt el.)
Az új szállodaszárnyak homlokzati 
kiképzése fél évszázad elteltével már 

nem hat „futurisztikusnak”, bár akkori-
ban, építésekor kifejezetten modernnek 
számított. Pintér Béla tervezői állás-
pontja itt az volt, hogy a korszerű  
anyagok felhasználásával, éles korszak-
beli kontraszt teremtésével emeli ki a 
műemléki épületmaradványok hatását. 
Az épület vertikális vonalaiban, a felső 
szintek tetőtérbe nyúló visszaugratásá-
ban nem nehéz megtalálni a rímet a  
Mátyás-templom gótikus támpilléreinek 
vonalaira. Ugyanakkor a (neo)gótika 
finom íveihez képest a hetvenes évek 
„terméke” sokkal robusztusabb, mo-
dellszerűbb hatást kelt. A tervezők már 
akkor is kihasználták az erősen tükröző-
dő felületek játékosságát: a narancsos 
színezésű üvegtáblákban a templom  
és a Halászbástya történelmi részletei 
tükröződnek vissza. 
A Miklós-tornyot sikerült megőrizni a 
szállodává alakítás során is. Ezen látha-
tó a bautzeni Mátyás-emlékmű másolata. 
A torony eredetileg a 14. században 
épülhetett a templomhoz, a térre néző 
késő gótikus ablakokat inkább 15. szá-
zadinak tartják. Az emlékműmásolat 
egyáltalán nem ilyen régi, 1930-ban 
helyezték el itt. Az eredetit 1486-ban, 
Bautzen várának egyik tornyára  
faragták kőből. 
A szálloda 1976. december 31-én nyitotta 
meg kapuit: a szálloda 647 férőhelyes, 
28 lakosztállyal és 295 szobával.

(folytatjuk)
PG

Beküldési határidő: Július 31.

MESÉLŐ BUDAVÁR

Kedves Budaváriak!

Mikor volt utoljára, hogy turistaként sétált végig a kerület 
kanyargós utcáin, sétányain? Amikor a boltíveket csodálva 
kereste, mit, milyen szögből érdemes lefotózni? Amikor azon 
tűnődött, hogy egyik-másik szobrocska vajon mit jelent, és 
hogyan került oda? 

Kivételes kerületben lakunk, ahol gyakorlatilag minden sarkon 
olyan kincsbe botlunk, amelynek akár több száz éves története, 
legendája van. 

Ha ismer ilyet, kérjük, ossza meg velünk! A legutóbbi fotópá-
lyázatunkon felbuzdulva és a Budapest100-on megismert 
történeteket hallva most olyan képeket várunk, amelyet vala-
milyen kerületi különlegességről, tágan értelmezett kincsről 
készítenek. A történetük legalább ilyen fontos! 

Önnek mit mesél Budavár? Gyűjtsük össze együtt a kerület 
kincseit, és adjuk tovább egymásnak a féltve őrzött szóbeszé-
deket, legendákat! 

A fotókat a fotopalyazat@budavar.hu e-mail-címre várjuk,  
a legjobbakat kirakjuk a Facebook-oldalunkra. A legnépszerűbb 
kép a zsűri kedvencei mellett megjelenik a Várnegyed maga-
zinban, a készítőik pedig ajándékcsomagot kapnak.

Beküldési határidő: 
2022. július 31.

Beküldési feltétel: 
Fejenként maximum két fotóval lehet nevezni.  
(A fotókon az utómunka megengedett.)

Várjuk az izgalmas történeteiket!

Mesélő Budavár
A Budavári Önkormányzat új fotópályázata
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Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134
Júniustól programjaink fő helyszíne 
a Virág Benedek Ház, ahol a nyári 
melegben felüdülés eltölteni néhány 
kellemes órát a hangulatos belső 
udvaron.

Állandó programok 

Június 14-ig minden kedden  
09:00–10:00
RTM – Hasizom-regeneráló tréning 
Bejelentkezés:: zsofi@kangatraining.hu 
vagy a +3630 438 8554 telefonszámon. 
Belépő: hét alkalom 22 000 Ft

Június 16-ig  
kedd és csütörtök 17:00–18:00,  
szerda és péntek 9:00–10:00
Alakformáló konditorna 
A jó erőnlét, a hajlékonyság, az egészség 
és a harmónia érdekében különféle izmok 
erősítését végezzük minőségi, a Kár-
pát-medence kincsestárából merített 
zenére. 
Minden korosztálynak. 
Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó díjas 
táncművész.
 Belépő: 1500 Ft

Június 27-ig minden hétfőn 9:30–
10:30
Szenior torna nem csak szenioroknak
Gerinctorna alapú mozgástréning  
a 60 feletti életkor tipikus betegségeinek 
figyelembevételével az izomtömeg meg-
őrzését, a keringés javítást, a csontritkulás 
lassítását megcélozva. Kellemes tempó-
jú erősítő, mobilizáló torna, a különböző 
mozgásformák (jóga, gimnasztika,  
természeti táncok, funkcionális tréning) 
számos elemét felhasználva, tempóban 
és erősségben a résztvevők fittségi és 
ügyességi állapotához adaptálva.
Oktató: Szabó Nikolett, személyi edző, 
gerinc és pre-postnatális (szülés előtti- 
utáni) tréner, jóga- és polinéztánc-oktató.
Minden alkalommal bejelentkezés szük-
séges. 
Bejelentkezés: szaniki@gmail.com 
vagy +36 70 624 6083

Órajegy: 2000 Ft 
4 alkalmas bérlet: 7000 Ft, 5 hétig 
érvényes

Június 7. kedd, 19:00
MADOKE-KEDD  
– Filmklub a MáraiKultban 
Ember Judit: Fagyöngyök 

Június 15-ig hétfőnként 18:00–19:30, 
szerdánkét 19:30–21:00 
Tahiti tánc
(kezdő szintű órák)
Ez a táncóra azoknak a nőknek szól, 
akik szeretnének a polinéz szigetvilág 
életvidám, energikus táncaival megis-
merkedni. A nőies szépség kifejezésé-
nek új nyelvét tanulhatja meg, aki kitar-
tóan jár az órákra. 
Árak: 3500 Ft/alkalom. 
Bővebb információ: info@tahititanc.hu 
és www.tahititanc.hu

Június 30-ig péntekenként  
16:30–18:00
Szenior örömtánc 
A zene örök, a tánc öröm
E a tánc nem társastánc időseknek, nem 
is tánciskola, hanem közösségi társasági 
tánc. A koreográfiák egyszerűek, köny-
nyen megjegyezhetők, nincsenek bennük 
hirtelen mozdulatok. Kíméletes mozgás-
forma, amely figyelembe veszi a koroso-
dó szervezet sajátosságait. A szenior 
örömtánchoz nem szükséges táncpart-
ner, sem előzetes tánctudás. Folyamato-
san, bármikor lehet csatlakozni. 
Bővebb információ: Drimál Andrea,  
tel.: +36 30-231 2150
Óradíj: 1000 Ft, 4 alkalmas bérlet 3200 Ft.

Június 10-ig péntek 10:30 
Kerekítő foglalkozás Vajai Flórával
A Kerekítő Manó torna (1–3 éveseknek) 
40–45 perces foglalkozás. Kerekítő 
Manó bábos jelenete, majd a korosztály 
igényeihez igazodó mondókák, játékok 
után a foglalkozást új dolgok kipróbálá-
sára alkalmas tornaszeres játéktokkal 
zárjuk, amelyekre otthon ritkán nyílik 
lehetőség. 
Ár: 1900 Ft/alkalom, 2 vagy több gyer-
mek esetén testvérjegy váltható 900 
Ft-os áron.
Bejelentkezés és további részletek: 
vajai.flora@gmail.com
A foglalkozásra csak a legelső meglá-
togatott alkalom előtt szükséges beje-
lentkezni.

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 

/viragbenedekhaz 
viragbenedekhaz@budavar.hu

Június 17., 18:00
A víz íze – az élet ereje 
Vízkóstoló a Tabánban
„A tematikus, interaktív vízkóstoló 
során megismerkedhetünk a víz igazi 
értékeivel és különböző érdekes kate-
góriáival. Felfedezhetjük többek között 
a kiváló csapvíz és a több ezer éves 
kristálytiszta gleccservíz csodálatos 
ízvilágát, ezáltal jobban megismerhet-
jük a természet által létrehozott leg-
fontosabb kincsünk különböző formáit. 
A vízkóstolás technikájának gyakorlá-
sával kicsit mindenki közelebb kerülhet 
ősi elemünk visszafogott ízeinek finom 
érzékeléséhez. A 12 féle víz kóstolása 
után jobban megérthetjük azt is, hogy 
milyen fontos szerepe van a víznek a 
gasztronómia és az élet minden terüle-
tén.” (Fabók Mihály, sommelier)
Belépő: 2000 Ft. 

Június 18. 16:00
Vitéz László Ángliában 
bábjáték
Megszületett Vitéz László és Vas Julis-
ka kisfia. Bizony ám, pajtikák! Csakhogy 
van egy kis bökkenő: mi legyen a gyerek 
neve? Juliska ragaszkodik hozzá, hogy 
egy ilyen kemény gyereknek a Henrik 
nevet kell kapnia, viszont László minden-
képp a László nevet adná a kicsinek. 
Mivel nem jutnak dűlőre, László elhatá-
rozza, hogy meglátogatja ángliai barát-
ját, Punch urat, aki még a Lamancsi- 
csatornán is túl lakik. Az úton hihetetlen 
kalandokba keverednek, és leleményes 
hősünknek újra bizonyítania kell talpra-
esettségét.
A mese a Vitéz László menyecskét keres 
című „bábtörténeti opusz” folytatása. 
Bővelkedik vidámságban, dalolászás-
ban és az elmaradhatatlan palacsinta-
sütős igazságszolgáltatásban. Az előadás 

tisztelegni szeretne Kemény Henrik 
munkássága előtt, ugyanakkor igyek-
szik a piros sipkás pajtikát új megközelí-
tésben bemutatni. Mindenféle komoly-
ságot és rosszkedvet otthon hagyni 
szíveskedjenek!
Belépő: 1500 Ft, testvéreknek kedvez-
ménnyel 1000 Ft/fő, 2 éves kor alatt 
ingyenes.

Június 22. 20:30
Még egy kört mindenkinek 
Filmklub a csillagok alatt 
Mozizz velünk nyáron, a Virág Benedek 
Ház udvarán!
A belépés ingyenes.
Júniusi filmünk: Még egy kört minden-
kinek (dán filmdráma, 115 perc, 2020)
Négy jóbarát, akik gimnáziumi tanárok, 
letesztelnek egy elméletet. Feltevésük 
szerint a csekély alkoholszint fenntartá-
sa a vérben, vagyis a folyamatos, enyhe 
spicces állapot jobbá teszi az életüket. 
A kezdeti felszabadultság azonban 
lassan, de megállíthatatlanul fordul át 
kontrollálhatatlan ivászatba.
A cannes-i díjnyertes rendező, Thomas 
Vinterberg (Születésnap, A kommuna, 
A vadászat) legújabb filmje a 2020-as 
Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 
debütált volna. A Még egy kört minden-
kinek versenyben szerepel az ’A’ kategó-
riás San Sebastian Nemzetközi Film-
fesztiválon, és többek között szerepel 
a rangos torontói seregszemle prog-
ramjában is. A film főszerepében a 
számos nemzetközi elismeréssel bíró, 
cannes-i és Európai Filmdíjas Mads 
Mikkelsent láthatjuk. Partnerei ebben 
a rendkívüli filmben: Thomas Bo Larsen, 
és Lars Ranthe.

Június 24. 19:00 
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja 
a balkáni zene és tánc szeretete, szá-
mukra minden tánccal, zenével töltött 
nap ünnepnap. Táncházaikban többek 
között macedón, szerb, görög, bolgár, 
horvát, trák, örmény tájegységekről 
származó dallamokat játszanak. Június-
tól szeptemberig a Virág Benedek Ház 
varázslatos udvarán találkozhatnak 
velük a balkáni zene és tánc szerelmesei.
További alkalmak: július 8.,  
augusztus 12., szeptember 16.
Belépő: 1000 Ft, a helyszínen váltható. 

Június 27.–július 2. 
Csak oda – színházi alkotófolyamat 
fiataloknak a kivándorlásról 
Június végén alkotóhét keretében előa-
dást készítünk 17–21 éves fiatalokkal a 
kivándorlásról.
Minden osztálytársad külföldre készül? 
Vagy pont emiatt szakadt meg a kap-
csolatod a barátaiddal? Nem tudod, 
hogy milyen szempontok alapján érde-
mes meghozni egy ilyen nagy döntést? 
Szerinted hogyan fogsz majd vissza-
emlékezni 30 év múlva Magyarország-
ra? Mi az, hogy kapunyitási pánik? És 
mikor múlik el? 
Ha gondolkodnál arról, hogy a kivándor-
lás hogyan jelenik meg az életedben, és 
hogy mit jelenthetnek a közösségedben 
az olyan fogalmak, mint a haza, otthon, 
emlékezet; ráadásul gondolkodásod 
szívesen fordítanád színházi alkotásba, 
akkor jelentkezz a Csak oda projektbe!
Az alkotóhét időpontja: június 27.–júli-
us 2. 10:00–13:00, 14:00–17:00
Az alkotóhéten való részvétel díja:  
38 000 Ft, amely magában foglal napi  
6 óra workshopot.
A programot vezetik: Fodor Fanni és 
Török Tímea, a Paralel Alkotócsoport 
drámainstruktorai

Jelentkezési határidő: június 17.  
Jelentkezni a honlapon elérhető kérdőív 
kitöltésével lehet.  
Előadás: július 2. 18.00
További információ:  
paralelcsoport@gmail.com

Május 26.–június 30. 
Heló világ, ma sem találkozunk 
Kiállítás
Jákotpuszta egy tanya, amely három 
kilométerre van a legközelebbi falutól, 
lényegében teljesen elzárt a külvilágtól. 
Ennek a határozott elszigeteltségnek a 
gyakorlati haszna az, hogy a környezet 
sokkal elemibb szinten ivódik be az ott 
lévők észlelésébe, és elkerülhetetlenül 
hatást gyakorol az elkészült munkákra. 
A szegregációnak az esszenciája a hely-
nek. Az idén harmadik éve megszerve-
zett művésztelep egyik további sajátos-
sága, hogy az alulról szerveződő művé-
szeti projektet sorát bővíti. A hazai 
közegben tapasztalt hiányosságok és 
erősségek mentén a szervezők fő moti-
vációja az volt, hogy egy olyan platformot 
hozzanak létre, ahol a kortársak közötti 
direkt párbeszédnek nagyobb tere van.
Kiállító művészek: Bagi Attila, Balázs 
Nikolett, Dér Adrienn, Füredi Tamás, 
Kárándi Mónika, Lőrincz Áron, Menyhárt 
Norbert, Murányi Mózes Márton, Né-
meth László, Pál Bella, Papp Sándor, 
Rózsa Luca Sára, Wertán Botond.
Támogatók: Bencze Péter // everybody-
needsart, Kishonthy Zsolt, Rechnitzer 
Zsófia, Bánki Ákos, Schneller János
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Június 22.–augusztus 21.
Elhallgatva – Háborúkban megerő-
szakolt nők emlékezete 
Makettkiállítás az emlékműpályázat 
kiemelkedő pályaműveiből
Budapest Főváros Önkormányzata, az I. 
kerület Budavári Önkormányzat, Buda-
pest Főváros Levéltára és a BTM – Bu-
dapest Galéria Szeretettel meghívja Önt 
az Elhallgatva – Háborúkban megerő-
szakolt nők emlékezete c. emlékműpá-
lyázat aktuális állapotát bemutató kiállí-
tására.
A nők elleni háborús erőszak társadalmi 
megítélése, a társadalmi párbeszéd és 
az emlékezetpolitikai konszenzus for-
málása céljából Budapest Főváros 
Önkormányzata szakmai és civil szerep-
lők bevonásával indított több pilléren 
álló projektet, amelynek végső célja, 
hogy a háborúkban megerőszakolt nők 
méltó emlékhelyet kapjanak a magyar 
fővárosban. Az idén tavasszal a 2B 
Galériában megrendezett makettkiállí-
tás folytatása a Virág Benedek Ház 
földszinti kiállítótermében megvalósuló 
tárlat.
A kiállítás célja, hogy átfogó informáci-
ót nyújtson a projekt jelenlegi fázisáról, 
állapotáról.  

Tér-Kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. 

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu

2022. május 24.–június 20. 
Sugar spice and everything nice 
Kiállítás
Napjainkban nehéz megtalálni azt a 
műfaji irányzatot, amely egységesen 
vagy csak elemeiben leírja azokat a 
hangokat, amik a kortárs képzőművé-
szet aktuális állapotát visszatükrözik. 
Mindazonáltal a közérthetőség érde-
kében mégis folyvást megpróbálkozunk 
átlátható meghatározások definiálásá-
val, amelyet csak megnehezít az elmúlt 
két évtizedre jellemző nosztalgikus 
visszatekintés a neoavantgardra és 
absztrakt festészetekre, ami egyfajta 
szemléletváltást eredményezett. 
A Sugar spice and everything nice 
című kiállításon szereplő művészek 
számára ez a szemléletváltás különö-
sen érdekes, hiszen ők pont ezzel 
szemben definiálják művészetüket. 

Az absztrakcióra jellemző precizitást 
ütköztetik a markáns figurális forma-
nyelvezettel. A mindennapjainkból jól 
ismert banális, olykor végtelenségig 
ismételt elemeken és ábrákon keresztül 
kommunikálnak. Így a festészetüket 
meghatározó figurális formanyelv elő-
térbe kerül mint az akkurátus pontos-
ságra való törekvés tökéletes ellentéte. 
Kiállító művészek: Czernecki Tamás, 
Fazekas Dániel, Góth Martin, Nyíri Orsolya

Fotó: Ganz Albert

Vízivárosi Klub 
1015 Budapest, Batthyány u. 26. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
06 20 509 2045
Nyitva: a programok alatt

Táborok

Színkópé – színjátszó- és drámatábor 
6-12 éveseknek 
1. turnus: június 20.–24. 
2. turnus: június 27.–július 1. 
3. turnus: július 11.–15.
Intenzív napközis tábor 9–16-ig. Színház, 
dráma, kreativitás, előadás, koncentrá-
ciófejlesztés, szituációs gyakorlatok és 
rengeteg játék! A résztvevők a záró 
napon egy közös előadást adnak elő. 
A tábor tartalmazza a napi háromszori 
étkezést és egy fagyizás költségét.
Vezeti: Patocskai Katalin színművész, 
drámatanár
Információk: Patocskai Katalin,  
patocskatica@gmail.com,  
telefon 06 20 770 8679

Július 4.–8., 9–16 óráig
Paralel Alkotócsoport:  
Volt egyszer egy tábor
Drámajátékos tábor 6–10 éves alsó 
tagozatosoknak
Volt egyszer egy varázslatos palota, egy 
gonosz mostoha, egy világszép királylány. 
Volt egyszer egy hétfejű sárkány, volt 
egyszer egy hős vitéz. Volt egyszer, 
hogy a tárgyak beszélni tudtak, volt sok 
kaland és próbatétel, és aztán volt,  
hogy a jó végül elnyerte jutalmát. 
Szerinted mi volt még? Te miről mesélnél?
Találjuk ki együtt a legmesésebb törté-
netet, és keltsük életre az Vízivárosi 
Klub tereiben!
A tábor során a résztvevő gyerekek 
közösségi és kreatív drámajátékos 
gyakorlatokon keresztül ismerkednek 
egymással, közös fantáziavilágot építe-
nek, és saját gondolataikból, történe-
teikből készítenek előadást, amelyet 
péntek délután mutatnak be.
Kinek? 6–10 éves alsó tagozatosoknak.
Vezeti: Fodor Fanni és Török Tímea, a 
Paralel Alkotócsoport drámainstruktorai
Ár: 50 000 Ft, amely tartalmazza a napi 
háromszori étkezést.
Információ és jelentkezés:  
paralelcsoport@gmail.com
Jelentkezési határidő: június 20.

Fotó: Török Tímea

július 25.–29. minden nap 9:00–16:00
Kameraszínház:  
Tudatosan a médiában 
Médiatudatosság-tábor 14–18 éves 
kamaszoknak
Ha te is aktív vagy a közösségi médiában, 
érdekel, hogyan lehet minőségi poszto-
kat gyártani, illetve mire kell figyelni a 
„hírtengeren” való kalandozás során, 
akkor várunk szeretettel. A tábor során 
a médiával való viszonyunkat és élmé-
nyeinket vizsgáljuk, vitaköröket alakítunk, 
és megalkotjuk a számunkra legideáli-

sabb média modelljét. A közös alkotás 
során színházi jeleneteket, rövid videó-
kat, képeket és posztokat gyártunk, 
lezárásként pedig interaktív installáció-
ban prezentáljuk őket. A munkánkat 
szakember segíti, akitől azt is megtud-
hatjuk, hogyan is működik a fake news 
jelenség, mire kell figyelned ahhoz, hogy 
tudatosan tájékozódj az internet világá-
ban. Fogyasszunk médiát tudatosan! 
Vezeti: Lakatos János televíziós  
műsorszerkesztő és Nagy Zsombor  
drámainstruktor
Ár: 50 000 forint, amely tartalmazza  
a reggelit, ebédet és uzsonnát.
Jelentkezés és további információk a 
kameraszinhaz@gmail.com e-mail-címen 
vagy telefonon Nagy Zsombornál a +36 
70 604 7631 telefonszámon.

Állandó programok

Minden hétfőn 9:30–11:30
Baba-mama klub 
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 
beszélgetnél támogató közegben, itt 
bátran kérdezhetsz. Cserélj tapasztala-
tot másokkal a kisgyermekes lét öröme-
iről, kihívásairól! Babahordozás, szopta-
tási tanácsadás, mosható pelenkázás 
és miegymás. Várunk szeretettel!
A részvétel ingyenes. 
Elérhetőség:  
budai.babamama@gmail.com

Fotó: Jezsek Lajos

Minden hétfőn 17:00–18:00
Agyagozás gyerekeknek 
A részvétel négyéves kortól ajánlott. 
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 
keramikusművész vezeti. 
Részvételi díj:  
1500 Ft/óra + anyagköltség 
Jelentkezés: info@lilisuli.hu,  
telefon +36 30 982 0392

Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00 
Senior gerinctorna 
Az órák fő célja a helyes testtartás 
kialakítása, a testtudat fejlesztése,  
az erő és rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató.
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal 
szükséges 
Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom 

Minden szerdán 18:30–19:45
Gerinctréning 
A gerinctréning egy gyógytornász által 
vezetett prevenciós óra, amelyen az 
egész testet átmozgatjuk és erősítjük, 
annak fő tengelyére, a gerincünkre 
fókuszálva. Azoknak ajánlott az óra, 
akik szeretnék a gerincük egészségét, 
testük rugalmasságát és erejét fej-
leszteni és megőrizni. Különösen 
hasznos azok számára, akik ülőmunkát 
végeznek. A rendszeres mozgással 
megelőzhetők a derék-, hát- és nyak-
panaszok. 
A csoportban való részvételhez 
előzetes bejelentkezés szükséges.
Elérhetőség:  
Szabó Borbála  
(gyógytornász-maunálterapeuta) 
telefon: 06 70 779 0267,  
e-mail: szabobora@gmail.com
Részvételi díj:  
2000 Ft/alkalom,  
I. kerületi lakosoknak 10% kedvezmény

Minden csütörtökön 17:00–18:00 
Meridián 3 - 1 - 2 torna 
A gyakorlatok rendszeres végzésével 
sokat tehetünk az egészségünk javítá-
sáért, mivel jótékonyan hatnak a testre, 
a lélekre és a szellemre. Folyamatos 
csatlakozási lehetőség! 
További információ: Kiss Ágnes,  
+36 70 210 4706,  
e-mail: kagnes22@gmail.com,  
https://www.312.hu/ 
A részvétel ingyenes.

Minden csütörtökön 18:00–19:30
Tarokk-kör
„A tarokk olyan pályatér, amely kipróbálja az 
észt, a bátorságot, a jellemet. A tarokk bú  - 
elfelejtető, vigasztalás ezer bajban. A ta- 
rokk ellenségek kibékítője…” (Jókai, 1909) 
Útjára indul a vízivárosi tarokk-klub. Az 
induló kezdő és középhaladó tarokk-kö-
rökben a résztvevők hétről hétre elsajá-
títhatják a játék alapjait, valamint képes-
sé válhatnak kártyacsaták felemelő 
izgalmának átélésére is, a nemes játékot 
immár fél évszázada űző házigazda, 
Török László segítségével. 
További információ és regisztráció: 
lastorok@gmail.com

Június 17. 16:00–18:00 
Budavári Kézfogás Testvérvárosi 
Egyesület 
Egyesületi közgyűlés
2022. június 17-én 16–18 óra között 
megtartjuk éves közgyűlésünket.  
Napirenden:  
1)  Testvérvárosi kapcsolatok lehetőségei,
2)  Beszámoló a 2021. évi tevékenysé-

gekről, 
3)  2021. évi pénzügyi beszámoló, 
4) 2022. és 2023. évi programok.

Június 23. 18:00–20:00
Magyar divatszövetség:  
Esszencia a divatban 
Szezonzárót tart június 23-án a Magyar 
Divat Szövetség Hölgyek Öröme klubja.
Összegeztük az elmúlt év legsikeresebb 
eseményeit, és arra jutottunk, hogy a 
nyaralások megkezdése előtt visszaté-
rünk az utazások ruhatára és az alkati 
öltözködés népszerű témájára.
Ezúttal kifejezetten a divatkiegészítők 
szempontjából nézzük végig ezt.  
A ki egészítők a személyes stílus kibon-
tásának eszközei, szakembereink tippe-
ket adnak a legjobb használatukra.
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A rendezvény ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció:  
divatszovetsegmagyar@gmail.com

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

/varnegyedgallery 
+36-1-214-4450 
Nyitva: hétfő, szerda 13.00–17:00

Május 13.– július 1.
Várnegyed egykor és most kiállítás
A közösségi kiállítás fotóit a Várnegyed 
Galéria Fortepan klubjának tagjai alkották 
meg egy többhetes, mentorált folyamat 
során. A klub azzal a céllal jött létre, 
hogy a Fortepan-archívumnak a Várban 
készült fotóihoz, az azokon megjelenő 
helyszínekhez, helyzetekhez, szereplőkhöz 
keressen személyes és a mához köt hető 
kapcsolódásokat. A tagok a kiválasztott 
felvételek vizsgálata közben felidézett 
élményeiket osztották meg egymással, 
közösen keresték meg a Várnegyedhez 
leginkább kapcsolható fogalmakat, törté-
neteket, képeket. Az így kialakított kon-
cepció mentén maguk is fotókat készítet-
tek, amelyeket Szabó R. János fotográfus 
és a Paralel Alkotócsoport drámainstruk-
torai vezetésével, közös elemzés során 
újra- és újraalkottak, pontosítottak.
A végső válogatás így összeköti a múlt 
ábrázolásait a kortárs mindennapokkal, 
megalkotva a Várnegyed szubjektív 
képgyűjteményét, a jelen archívumát.

A csoport tagjai: Bozsó Orsolya,  
Geiszt Miklós, Nagy Gabriella, Pál Rebeka, 
Pocsai Zsolt, Rákoskertiné Vargha 
Judit, Schwertner Janka, Sztankay Bea, 
Vajda Júlia

Csoportvezetők: Fodor Fanni,  
Szabó R. János, Török Tímea
A kiállítás megtekintése ingyenes.

Mesemúzeum 
1013 Budapest Döbrentei utca 15. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
(06 1) 202 4020
Nyitva: a programok alatt

Június 11. szombat, 11:00
Játszani jó!
(120 perc)
Merre ment Piroska az erdőben?
Melyik kártya az igazi?
Építs bolygót Kis Herceggel!
Ezen a délelőttön kipróbálhatod te is a 
Mesemúzeum legújabb társasjátékait!
Ajánlott korosztály: 6–12 éves korig
Június 16-án, 18–19-én ZÁRVA tartunk. 

Június 25. szombat,  
16.00–22.00 óra között 
Múzeumok éjszakája
Mesebeli 7 próba a Mesemúzeumban
Az interaktív kiállításon a látogatónak 
próbákat kell teljesítenie. A hét próba 
mindegyike más-más készséget, képes-
séget érint, és az összes érzékszerv 
mozgósítására szükség van a megoldá-
sukhoz, legyen szó népmesei idézetek 
párosításáról, az égig érő fa odújába 
rejtett kincsek kitapogatásáról, labirin-
tusban való eligazodásról vagy éppen a 
sárkány legyőzéséről. 
Ajánlott korosztály: 4–99 éves korig

Június 25. szombat, 16:00
Múzeumok éjszakája
A rettentő görög vitéz  
– Tabáni kalandpálya 
(60 perc)
Rendhagyó családi kirándulás a tabáni 
parkban a Kompánia Színházi Társulat-

tal. A kalandpálya állomásain Zalán Tibor 
A rettentő görög vitéz című meséjéhez 
kapcsolódó színházi jelentek bontakoz-
nak ki, melyek továbbgondolásában, 
megoldásában mindenki részt vehet. 
Segíts megtalálni Ariadnét, győzzük le 
közösen a Minótauroszt! 

Ajánlott korosztály:  
5–99 éves korig

Június 25. szombat, 17:00–20.00
Múzeumok éjszakája
Áttetsző pillangók és mérgező  
bogarak készítése hagyományos  
természeti képek alapján  
vagy újragondolt, geometrikus- 
absztrakt mintázattal
Tervezz, alkoss meseszép, színes,  
át tetsző lepkéket vagy veszélyes,  
mérgező rovarokat az Óperenciások 
Kreatív Csoport tagjaival!
Meríts ihletet a természet varázslatos 
képeiből, vagy használd a fantáziád, 
kreativitásod és kelts életre új, izgalmas 
teremtményeket! 

Ajánlott korosztály:  
5–99 éves korig

Június 25., szombat 20:00-21:00
Múzeumok éjszakája
mesÉLJÜK a fényt  
– családi meseest  
a Múzeumok Éjszakáján
(60 perc)
Mesemondás és mesehallgatás közben 
megszületik a fény. A külső és a belső 
világunk fényéért mesélünk csupa fényes, 
ragyogó, tüzes mesét. A nyarat, Szent 
Iván varázslatos éjszakáját járjuk körbe 
meséken, legendákon, mondókákon, dalo-
kon keresztül.  A családi meseesten a 
Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely 
mesélői fognak mesélni.
Szeretettel várunk minden meseszerető 
gyereket és felnőttet!

Ajánlott korosztály:  
5–99 éves korig
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I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: +36 1 782 6620

Figyelem! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januártól.

Szolgáltatásaink:

• 24 órás vészhelyzeti

 elérhetőség, éjszakai 

 ügyelet

• Teljes  körű könyvelés az új 

törvényi előírás szerint

• Hatékony kintlévőség-

 kezelés

• Műszaki problémák

 kezelése – gondnoki

 házfelügyelet

• Társasház teljes körű 

üzemeltetése

• Felújítási munkák előkészítése, 

lebonyolítása, felügyelete

• Alapító Okirat és

 SZMSZ elkészítése,

 karbantartása

• Jogi problémák megoldása

• pályázatok előkészítése és 

lebonyolítása

Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, 

hogy csak olyan kereskedelmi 

közleményt (hirdetést) áll  

módunkban elfogadni, amely nem 

sérti a gazdasági reklámtevékeny-

ség alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól, a édiaszolgáltatásokról 

és a tömegkommunikációról, 

valamint a sajtószabadságról  

és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló törvény előírása-

it. Politikai hirdetéseket kizárólag  

a hivatalos kampányidőszakban 

jelentetünk meg. A kiadó fenntartja 

magának a jogot, hogy egyes 

hirdetések megjelenését indoklás 

nélkül megtagadja.

Czakó utcai Sport-  
és Szabadidőközpont
1016 Budapest, Czakó u. 2  –4.

Nyitvatartás  
(Április 1.–október 31.)
hétfő–csütörtök: 7.00–21.30
péntek: 07.00–21.00
Szombat: 8.00–20.00
Vasárnap: 8.00–18.00

Keddenként 18:30 –19:50
Vinyasa Yoga
Információ:  
+36 70 371 7224

Hétfőnként 9:30–10:30
Nordic Walking 
Információ:  
+36 20 232 8111

Hahó,  
iTT a Czakó!
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APRÓHIRDETÉS

Ingatlan
Budán keresek világos, terasz- 
vagy kertkapcsolatos, 3 szobás 
vagy nagyobb lakást, házat, 
gépkocsibeállási lehetőséggel, 
felújítandót is, tulajdonostól.  
Tel.: 06 20 931 3122.

A BakosLak Ingatlan 
készpénzes ügyfelei részére 
eladó és igényes kiadó 
ingatlanokat keres azonnali 
fizetéssel. BakosLak Ingatlan, 
I. ker. Batthyány utca 32.  
Telefon: +36 1 326 0618,  
+36 20 974 0571.

Szolgáltatás
Villanyszerelés azonnal: hibael-
hárítástól a teljes felújításig, Elmü- 
ügyintézéssel. Petrás József 
villanyszerelő mester.  
Telefon: 06 20 934 4664,  
06 1 246 9021.

Számítógép-javítás. Számítógépek, 
laptopok gyors javítása, ingyenes 
kiszállással. Tel.: 0630-981 5269

Szabó Balázs vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs 
kazánok telepítését teljes körű 
ügyintézéssel.  
Telefon: +36 70 264 7752

Szobafestés számlával, 
garanciával. Kovács Balázs 
szobafestő, tel.: 06 70 609 7398.

Társasházi pincék, padlások teljes 
lomtalanítása, akár sok évtizedes 
sitt, lom kiürítése, elszállítása rövid 
határidővel. Tel.: 06 30 197 4835 , 
lomtalanitas@gmx.com

Ezermester: a segítségem ajánlom 
önnek házában, lakásában, 
Balatoni házában, nyaralójában. 
További részletek: barkacsolas.hu, 
+36 30 235 6058.

Gázkészülékek karbantartása, 
időszakos műszaki és biztonsági 

vizsgálata. FÉG gázkészülékek, 
konvektorok, gáztűzhelyek, gázme-
legítők javítása.  
Engedély száma: G/80604/21. 
Telefon: 06 30 443 2031.

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkőtelenítése, csapok, szifonok, 
wc-tartályok, -csészék cseréje, 
javítása – anyagbeszerzéssel. 
Telefon: 06 30 447 3603.

Lakásfelújítás: szobafestés, 
tapétázás, mázolás, parkettalera-
kás, -javítás, -csiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-, 
ablakcsere, kőműves-, asztalos-
munkák, takarítás – garanciával. 
Halász Tibor generálkivitelező. 
Telefon: 06 1 202 2505,  
06 30 251 3800.

Régi bútorok felújítása, kárpitos 
és asztalos munkával, szállítással. 
Kiss Gábor, I. ker. Feszty Árpád u. 2. 
Telefon: 214 8384, 06 20 345 9963.

Régiség
Könyveket, könyvtárakat  
(régit, újat), műtárgyakat, papír-
régiségeket, 1945 előtti fotókat, 
képeslapokat vásárol a Vértesi 
Antikvárium – azonnali fizetéssel,  
díjtalan kiszállással.  
Telefon: 06 20 425-6437,  
www.vertesiantikvarium.hu

Németh Dániel vásárol 
értékbecsléssel bútorokat, 
festményeket, órákat, régi 
pénzt, kitüntetéseket, köny - 
veket, porcelánokat, szönye-
get, írogépet, varrogépet, 
bizsukat, teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással.  
Telefon: 06 20 294 9205

Almási Katalin készpénzért vásárol 
bútorokat, órákat, festményeket, 
dísztárgyakat, írógépet, könyveket, 
porcelánokat, szőnyeget, csillárokat, 
lemezeket, kristályokat, csipkéket, 
bizsukat, törtaranyat, ékszereket, 
ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, 
régi pénzt, teljes hagyatékot; lakás 

kiürítését lomtalanítással, díjtalan 
kiszállással vállalja.  
Telefon: 06 30 308 9148.

Henk Antiqutas 
Krisztinaváros, Mészáros u. 8. 
Nyitva: H–P 10–18h  
Telefon: 06 20 933 1413, 
henkvilmos@gmail.com

Arany-, ezüst-, régiség-, karóra- 
felvásárlás készpénzért.   
Bp. XII. ker. Böszörményi út 16/B. 
Telefon: +36 70 407 3898,  
info@boszormenyiaranyhaz.hu

Zsigmond Mihály, az ön megbízható 
partnere, készpénzért vásáról antik 
bútort, festményt, herendit, Zsolnay 
porcelánt, könyveket, hanglemeze-
ket, bizsukat, órákat, szőnyegeket, 
retro tárgyakat, mindenféle lakás-
dekorációs tárgyakat, hagyatékot 
– felújítandót is, diszkrécióval.  
Telefon: 06 70 600 1727.

Magas áron vásárolok Zsolnay, 
Herendi tárgyakat és minden-
nemű porcelánt, teljes körű ha - 
gyatékot, festményeket, ezüst- 
tárgyakat, Singer varró gépet, 
órákat, pénzérméket. Szabó 
József, telefon: 06 30 195 1351.

Gombfoci. Megvételre keresem  
az 50-es, 60-as, 70-es évek gomb-
focijait – akár egy darab is érdekel. 
Telefon: 06 20 516 7094.

Régiségek, hagyaték, örökség 
felvásárlása készpénzért.  
Elérhetőség: www.antikbudapest.hu, 
e-mail: antik@antikbudapest.hu, 
telefon: 06 20 932 6495.

Egészség
Házhoz megyek. Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! 06 20 980 3957.

Szakápolás, gyógytorna, rehabili-
táció, gondozás – akár 24 órában, az 
otthonában. Telefon: 06 30 247 1095.
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