
2022

13

XX VI I .  ÉVFOLYAM,  13.  SZ ÁM   2022.  jú l ius  21.

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A zöldiroda munkatársai

Második otthon a Fő utcában

A horányi táborban
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Két zöldaktivista a hivatalban
Munkájuk elsődleges célja a városrész fenntartható  
üzemeltetése, különös tekintettel a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. Újszászi Györgyi környezetvédelmi referenst 
és Kovács Orsolyát, a kerületi főkertészt hivatásukról,  
valamint energiahatékonyságról, zöldfelületekről és a lakossági 
pályázati lehetőségekről kérdeztük.

 4. oldal

A Fő utcai „második otthon”
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ sokszínű tevékenységét mutatjuk be. 
Ezúttal Vladimir Beátával, a Fő utcai Idősek Klubjának 

vezetőjével és Kissné Pál Csilla klubgondozóval beszélgettünk.

 8. oldal

Tudom, hogy a legjobb helyre jöttem
Pál Magdolna, lakástextillel és árnyékolástechnikával 
foglalkozó szakember azt vallja, hogy egy szoba, iroda vagy 
egyéb helyiség stílusát a bútorzat, a szőnyeg, a csillár, 
a dísztárgyak és a bútorkárpit határozza meg, és ezekhez 
társul, igazodik a függöny. A krisztinavárosi kis üzlet,  
a Perfect Függöny tulajdonosa divatról, megrendelői kérésekről 
és kreatív megoldásokról beszélt.

 20. oldal

Semmelweistől Antall Józsefig
A Tabán bontását is túlélte az a ház, amelyben  

különleges gyűjtemény rejtőzik. A Semmelweis-ház története 
a lakóháztól málladozáson át a homlokzati felújításig.

 24. oldal
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Pályázzatok a Budavári Önkormányzat  
kerékpáros-támogatására, amelyen akár 50 ezer 
forintot nyerhettek az új biciklitekhez! Mindemellett 
ingyenes közúti és közlekedési ismeretekről szóló 
oktatást is biztosítunk!

Nem titkolt környezetvédelmi célunk, hogy egyre 
többen kapjanak kedvet a kerékpározáshoz,  
és tekintsék alternatív közlekedési eszköznek. 

A pályázatra 14–23 év közötti kerületi fiatalok  
jelentkezését várjuk!
Benyújtási határidő:  
2022. augusztus 31. éjfél.

További részletek: 
https://budavar.hu/tenders/ 
kerekparos-kozlekedeshez-nyujtott-onkormanyza-
ti-tamogatas/

Kedves kerületi fiatalok!
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Milyen motiváció terelte önöket saját 
szakterületük felé?
 Újszászi Györgyi: Mérnöki végzett-

séggel rendelkezem, öt éven keresztül 
gyakoroltam a szakmát. Hosszú ideje 
környezetvédelem áll az érdeklődésem 
középpontjában, civilként is: egy fenn-
tarthatósággal, ökológiával foglalkozó 
társadalmi szervezet vezetője vagyok. 
2003-ban szereztem a környezeti rend-
szerek menedzsmentjével kapcsolatos 
végzetségemet. A téma annyira von-
zott, hogy éveken át szívvel-lélekkel 
csak erre fókuszáltam. A Budavári Ön-
kormányzat környezetvédelmi referen-
seként hozzám kerültek a zajterhelés-
sel kapcsolatos ügyek, ezért idén be-
iratkoztam a Pécsi Tudományegyetem 
zaj- és rezgésvédelmi szakmérnöki kép-
zésére, hogy ezen a területen is bővít-
sem az ismereteimet.
 Kovács Orsolya: Én a természetvé-

delmi terület felől érkeztem, sok éven 
át hazai nemzeti parkok megbízásá-
ból terepi, botanikai felméréseket ké-
szítettem. A Budavári Önkormányzat-
hoz néhány hónapja a főváros termé-
szetvédelmi munkacsoportjától jöttem 
át. A múlt héten a Kertészeti Egyete-
men – summa cum laude minősítéssel 
– favizsgáló és faápoló szakmérnöki ké-
pesítést szereztem. Ars poeticám sze-
rint a természet egyetlen egység. Mi 
kis részekre bontottuk, de a városban 
ugyanolyan ökoszisztémák, élőhelyek 
és életközösségek léteznek, mint a te-
lepüléséken kívül. Itt azonban kisebbek 
és rosszabbak az életfeltételek. Szá-
momra nagy kihívás, hogy azokat a 
szerveződési formákat és mintázato-
kat – a természet saját működési mód-
ját –, aminek az értője-ismerője vagyok, 
segítsem reprodukálni, meghonosítani 
városon belül. Ennek mintaprojektje 
a méhlegelő projekt. Egy jó biodiverz 

gyep kialakításához többféle út vezet. 
Méhlegelőt egy terület elplanírozásá-
val [elegyengetésével – a szerk.] és vad-
virágos magkeverékkel való beveté-
sével is létrehozhatunk – ez történik 

például most a Vérmező Attila út felőli 
szélén. A Főváros és a Főkert tavaly 
megkezdett programja (ami nekem na-
gyon kedves), más úton jár: a kijelölt 
nagy zöldfelületeket az évi nyolc-tíz 

kaszálás, fűnyírás helyett csupán egy-
szer-kétszer kaszálják, ami nagyon ha-
sonló a gyepek természetvédelmi ke-
zeléséhez. E módszer lehetőséget ad a 
városok számára, hogy újra megjelen-
jenek olyan virágok, amik az intenzí-
ven kezelt gyepen nem élnének meg. 
Ennek szép példája egy védett virág, 
a budai imola, amely a Gellért-hegyi 
méhlegelőkön a tavalyihoz képest már 
nagyobb kiterjedésben él. 

Az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal zöldirodája hogyan tudja segí-
teni, támogatni a lakosság fűtési rend-
szerének korszerűsítését? Mire terjed 
ki a hatáskörük?

 Ú. Gy.: Az önkormányzat az idén 
második alkalommal írt ki pályázatot 

a nem önkormányzati tulajdonú I. ke-
rületi lakóingatlanok energetikai kor-
szerűsítésének támogatására. Fontos 
szempontnak tartjuk, hogy figyelembe 
vegyük a tulajdonosok társadalmi és 
gazdasági helyzetét, tehát első körben 
a rászorulókat, akik az alacsonyabb be-
vételük miatt nem tudnának megen-
gedni maguknak jelentős beruházást 
igénylő felújítást, szeretnénk támogat-
ni. A korszerűsítés költségeinek 50%-át 
biztosítja az önkormányzat. (A támoga-
tás maximális összege személyenként 
egymillió forint.) A tavalyi év pályá-
zati feltételeit módosítottuk, a korábbi 
utófinanszírozás helyett az idén mind-
azok, akik megfelelnek a feltételeknek 
és hiánytalanul benyújtanak minden 
kötelezően előírt mellékletet, előre meg-

kapják az önkormányzati támogatást.
A képviselő-testület az elmúlt évben 
elfogadta a Fenntartható Energia- és 
Klímaakciótervet, amelynek fontos ré-
sze, hogy segítsük a lakosságot a klíma-
változáshoz való alkalmazkodásban. 
Ennek részeként segítséget, informáci-
ót nyújtunk a rossz műszaki állapotban 
lévő lakások hőszigetelési problémái-
nak megoldására. Az önkormányzat tá-
mogatta a kezdeményezésünket, hogy 
csatlakozzunk az országos RenoPont 
energiahatékonysági tanácsadó szol-
gálathoz. Budapesten eddig három hely-
színen nyílt ilyen iroda, július óta e té-
mában a Kapisztrán téren is kérhető 
konzultáció, amelyre interneten lehet 
időpontot foglalni; a lehetőség minden 
fővárosi érdeklődő előtt nyitott.

Mekkora a zöld terület aránya az I. ke-
rületben?
 K. O.: Zöldfelület szempontjából na-

gyon jól áll a kerület, területének több 
mint 50%-a növénnyel borított. Három 
nagy kiterjedésű területünk – a Gellért-
hegy északra eső része, a Tabán, vala-
mint a Vérmező – a főváros kezelésé-
ben áll. Kerületi fenntartású a Horváth- 
kert, a Battyhány tér, valamint számos 
kisebb tér, park, szeglet. A domborzat 
is különleges, hiszen három „heggyel” 
is rendelkezünk, a Várheggyel, a Nap-
heggyel és a Gellért-heggyel. 

A kerttel vagy udvarral rendelkező 
házak lakóit milyen zöldítő program-
mal segíti az önkormányzat?

 K.O.: A közelmúltban zöldhomlok-
zat létesítésére és kertszépítésre is ír-
tunk ki pályázatot. A zöldfalakról a Vár-
negyed magazin előző számában olvas-
hattak az érdeklődők. A kertszépítés 
támogatására azok a budavári lakosok 
pályázhatnak, akik az udvarukat vagy 
a kertjüket például faültetéssel, virág-
ágyás létrehozásával, komposztáló, eső-
vízgyűjtő létesítésével szeretnék fej-
leszteni. Lakóközösségek, társasházak, 
civil szervezetek és gazdasági társasá-
gok, de magánszemélyek is benyújt-
hatnak pályázatot. Az önkormányzat 
az összköltség 50%-ával (maximum 
1 millió Ft-tal) tudja támogatni az igény-
lőket; a határidő mindkét pályázat ese-
tében folyamatos. A napokban már ér-
kezett néhány kertfejlesztési projekt, 
zöldfalra azonban még nem adtak be 
elképzelést. Szeretném bátorítani a la-

Két zöldaktivista a hivatalban
A polgármesteri hivatal „zöldirodájának” munkatársai az általuk teremtett üde  

környezetben, filodendronok és dieffenbachiák között intézik a kerület  
környezetvédelemmel kapcsolatos ügyeit. Munkájuk elsődleges célja a városrész  

fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra.  
Újszászi Györgyi környezetvédelmi referenstés Kovács Orsolyát, a kerületi  
főkertészt hivatásukról, valamint energiahatékonyságról, zöldfelületekről  

és a lakossági pályázati lehetőségekről kérdeztük. 
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  Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatá-
ról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális és gyer-
mekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési 
térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybe vevő 
nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 
10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest I. Kerület 
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működé-
si szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek teljes szövege a budavar.hu oldalon olvasható.

Önkormányzati rendeletek

Beadása folyamatos, de legkésőbb 2022. 
október 31-ig pályázható.
A pályázat lényege, hogy azok a társasházak 
igényelhetnek hitelkamat-támogatást az 
önkormányzattól, akik állami kamattámogatott 
épületfelújítási kölcsönt vettek fel. Az ön-
kor mányzat által nyújtott támogatás mértéke 
a pénzintézettől igényelt, és általa már jó vá-
hagyott hitelösszeg 20%-áig terjedő óvadéki 
betét maximum 5 millió Ft-ig, valamint a 
hitelösszeget terhelő banki kamat 30%-a, 
de legfeljebb 2 százalékpont a hitel futam ide-
jének első 5 évében, illetve 65%-a, de legfel-
jebb 4 százalékpont a hitel futamidejének 
további 5 évében. Vagyis a támogatás idő-
tartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet.
 
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványokon kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalnál, a szükséges információk 
és űrlapok elérhetőek a budavar.hu oldalon.

Megnyílt a 2022. 
évi épület-felújítási 
hitelpályázat! 

ÖNKORMÁNYZAT

kóközösségeket, mert a zöldhomlokzat 
a levegőminőség javítása mellett élhe-
tőbb, barátságosabb környezetet biz-
tosít. Nagyon sok természetes zöldfal 
van a kerületben, és rengeteg házfalat 
borít borostyán, vadszőlő. Tévhit hogy 
ezek a növények rongálják a vakolatot, 
mert a falat csak támasztéknak hasz-
nálják, nem gyökereznek benne. 

A közterületen lévő növények gondo-
zása kinek a feladata?
 K.O.: A főváros által fenntartott ré-

szeken a Főkert Nonprofit Zrt. szakem-
berei dolgoznak, velük kifejezetten jó 
munkakapcsolatban állunk. A kerületi 
helyszíneken az önkormányzat egyik 
alcége, a Budavári Játszótér Üzemelte-
tő Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ) 
végzi a kertészeti karbantartási, fenn-
tartási feladatokat. Ők gondoskodnak 
a locsolásról is. Folyamatosan járják az 
utcákat kánikula idején is, ám amikor 
a növényeket kétnaponta kellene lo-
csolni, érthetően nem jutnak el minden-
hová. A forróság hívta életre a zöld iro da 
új kampányát, amely „Fogadj örökbe 
egy fát, locsolj!” felszólítással az ön-
kormányzat Facebook-oldalán is arra 
kéri a lakosságot, hogy segítsenek a 
köztéri növények ápolásában, életben 
tartásában.

 Ú. Gy.: Feladatunknak tekintjük a 
szemléletformálást. Idén nagy figyel-
met fordítottunk többek között arra, 
hogy a lakók ne a konyhasót használ-
ják síkosságmentesítésre. Több tonna 
zeolitot adtunk át térítésmentesen a kö-

zös képviselőknek és a GAMESZ szak-
embereinek, akik az önkormányzati tu-
lajdonú épületeket gondozzák. Az idei 
évtől kerületünk is áttért a biológiai szú-
nyoggyérítésre. A technológia beveze-
téseként tájékoztattuk az itt élőket, hogy 
miként kezeljék a pangó vizeket ahhoz, 
hogy megakadályozzák a szúnyoglár-
vák kikelését.
Nagy örömünkre, néhány hete létrejött 
a Budavári Önkormányzat honlapjának 
zöld aloldala, ahol számos – a levegő-
tisztasággal, a városi ökoszisztémákkal, 
a zajterheléssel vagy a „varjúbűnözés” 
elleni védekezéssel kapcsolatos – ak-
tuális témát szeretnénk közérthetően 
megfogalmazva megjelentetni.
 K.O.: A szemléletformálás meghatá-

rozó témái a fakivágással és az azt kö-
vető fapótlással kapcsolatos kérdések 
is, amelyek hozzám futnak be. Előfor-
dult, hogy sikerült lebeszélnem egy la-
kóközösséget egy udvaron álló fa kivá-
gásáról, mert belátták, hogy sokkal na-
gyobb értéket képvisel a fa azzal, hogy 
árnyékol és a mikroklímát alakítja, 
mintha csak egy nagy üres térség lenne 
a helyén. Amikor a fapótlások előtt ké-
rik a segítségünket, igyekszem ősho-
nos, idevaló, a mészkőn és dolomiton jól 
megélő kőriseket, hársakat vagy juha-
rokat javasolni, amelyek a várható me-
legedést is jobban elviselik. (A fenyő-
ket és tujákat sajnos elfelejthetjük, ők 
a klímaváltozás első vesztesei.) Ezek-
ben a hetekben a Zöld iroda egyik ki-
emelt feladata a kerületi fakivágási ren-
delet frissítése, amely tartalmazza majd 
a zöldfelületi és favédelmi szempon-
tokat is.

A kerület lakói számára milyen látvá-
nyos változások várhatók a közterü-
leteken?
 K. O.: A Vérmező részleges megúju-

lása mellett a tabáni tanösvény meg-
újítása mindenképpen ezek közé tarto-
zik. A táblák elhasználódtak, megron-
gálódtak, nehezen olvashatók. Még az 
idén felülvizsgáljuk a kihelyezett fel-
iratokat, megtervezzük az új változato-
kat, és jövő tavasszal, a növények pót-
lásával egyidőben lezajlik a kivitelezés.

 Ú. Gy.: A tanösvényt új elemekkel 
bővítjük. Érinti majd a helyi védelem 
alatt álló több száz éves eperfát, ami 
körül egy méhlegelő is található, vala-
mint „A párbeszéd fáját”, illetve az ún. 
Miyawaki erdőt. Az új jelölésekre QR- 

kódok is kerülnek, hogy az érdeklődők 
még több információhoz jussanak.

 K. O.: Szeretnék ismeretterjesztő 
táblákat elhelyezni a kerület nevezete-
sebb fái mellett. A Tóth Árpád sétányon 
lévő díszcseresznyefák közelében és az 
Erzsébet híd lábánál álló, több mint száz 
éves platánfánál éppúgy, mint az Euró-
pa Ligetben, amelyet az európai nagy-
városok fái alkotnak. Ez utóbbiak egyi-
kéről sem tudható, hogy melyik miért 
került oda, ezen szeretnék segíteni. Idén 
tavasszal egyébként az ukrán nagykö-
vetséggel egy krími hársat ültettünk.

 Ú. Gy.: Talán még kevesen ismerik 
a Toldy Ferenc utca 25. számú telken 
létesített miniparkot. Ezen az önkor-
mányzati tulajdonban lévő telken ma-
dáretetőket helyeztünk ki, és rovarhotelt 
létesítettünk. Az arra járók megpihen-
hetnek egy padon, és onnan figyelhe-
tik az eseményeket. Két szakmai egye-
sület együttműködésével alakítottuk ki 
a területet. A Magyar Madártani Egye-
sület felmérte a terepet, és az általuk ja-
vasolt méretű madárodukat helyeztünk 
ki. A rovarhotelt a Magyar Környezeti 
Nevelés Egyesület hozta létre. Hamaro-
san két videófilm is készül, az egyik a 
madarak, a másik a rovarok városi sze-
repét mutatja be. Terveink szerint a mi-
niparkba látogatóba hívjuk a kerületi 
óvodásokat és iskolásokat, és napköz-
ben – amikor nyitva vannak a játszóte-
rek is –, bárki eltölthet egy kis időt, és 
élvezheti a természet sokszí nűségét.

R. A. 
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A járókelők bizonyára elcsodálkoz-
nak, hogy a budai Duna-parttól egy 
háztömbnyire, a klub hatalmas üveg-
ablakaiban papírhullámok között szí-
nes kartonhalak úszkálnak. A bejárat 
előtt és odabent is üdítő, zöld környe-
zet fogadja a betérőket. Úgy tűnik, az 
önök számára fontos a jó hangulat.

 Vladimir Beáta: Nálunk a jókedv, 
a kreatív alkotás a hétköznapok része, 
és nagyon szeretjük a növényeket. A 
látványos dekorációt részben figyelem-
felkeltésként készítjük, mert többször 
is előfordult, hogy az érdeklődők a lát-
ványelemek nyomán tértek be hozzánk, 
és később így lettek klubtagok. Néhány 
éve meghonosítottuk a gyakorlatot, 

hogy tagjainkkal közösen, az évszak-
nak megfelelően dekoráljuk az ablakot. 
 Kissné Pál Csilla: Klubunk legfőbb 

ismertetőjegye a kézművesség. Az idő-
sek világnapján vagy negyedévente, 
amikor összevont névnapi ünnepséget 
tartunk, Beával a magunk készítette 
apró ajándékokkal lepjük meg az ün-
nepelteket. Az újrahasznosított alap-
anyagokból, régi színes naptárakból, 
képeslapokból készülő emléktárgyak 
így nyernek új funkciót.
 V. B.: Klubtagjainkkal nagyon sok-

féle technikával dolgozunk. A gipsz ön-
téstől a kavicsfestésig, a ragasztástól 
a varráson keresztül a gyöngyfűzésig 
tart a sor. Tobozokat, faágakat szedünk 

össze, és mindent felhasználunk, Csil-
lával a szabadidőnkben is gyűjtöge-
tünk, mint a mókus. Az évszakoknak 
megfelelően keressük a témákat, most 
nyáron például levendulából készítet-
tünk illatpárnát. Az elkészült dísztár-
gyakat természetesen hazavihetik a 
készítőik.
 K. P. Cs.: A koronavírus-járvány előt-

ti pezsgés sajnos még nem tért vissza. 
Akkoriban együttműködtünk, közös 
programokat szerveztünk az Iskola ut-
cai óvodával is. Az egyik legsikeresebb 
akció a pólófestés volt, amikor eljött 
hozzánk egy óvodás csoport, és min-
den gyerek mellé jutott egy klubtag. 
Népjóléti Közalapítvány kiírt pályáza-

ta alapján szereztük az anyagiakat a 
kellékek megvásárlásához. Kicsik és 
nagyok együtt alkottak.

Milyen szakmai tapasztalatokkal ér-
keztek a Fő utcai klubba? 

 V. B.: Szakmai tapasztalatom nem 
volt, mivel magyar nyelvet és irodal-
mat tanítottam középiskolában, a Mun-
kácshoz közeli Barkszón. 2014-ben, 
amikor Ukrajnában elkezdődött a há-
ború, a férjemet behívták katonának. 
Átjött Magyarországra, én pedig a gye-
rekekkel otthon maradtam. Másfél évig 
külön éltünk, végül úgy döntöttünk, 
hogy mindannyian átköltözünk Buda-
pestre. A Munkaügyi Központ segítsé-
gével kerültem a kerületi családsegítő 
szolgálathoz, ahol egy éven keresztül 
asszisztensként dolgoztam. Amikor a 
Fő utcai idősek klubjának korábbi veze-
tője nyugdíjba vonult, lehetőséget kap-
tam arra, hogy a szociális végzettség 
megszerzése mellett átvegyem a klub-
vezetői állást. Mindkettőre nyitott vol-
tam. Csillával hét éve dolgozunk együtt. 
A programok megtervezésében sokat 
segít, hogy pedagógus vagyok, és az 
sem véletlen, hogy gyakran foglalko-
zunk irodalommal.
 K. P. Cs.: A segítő szakmák mindig is 

közel álltak hozzám. Fiatal koromban 
óvó néni szerettem volna lenni, végül 
úgy hozta az élet, hogy az idős korosz-
tállyal foglalkozom. Miközben GYES-en 
voltam a három gyerekemmel, az apó-
somat és a nagymamámat is ápoltam. 
Mindeközben ebédet hordtam idős em-
bereknek, és egy kicsit kapcsolatba is 
kerültem velük. Tizennyolcadik éve dol-
gozom az egyesített szociális intézmény-
ben. Kezdetben fogyatékkal élőkkel dol-
goztam a támogató szolgálatnál, majd 
az étkeztetésben közreműködtem. A 
támogató szolgálat megszűnése után, 
2010-ben jeleztem, hogy szívesen jön-
nék ide, a Fő utcai klubba. A vezetőt és 
a tagokat is jól ismertem, mert már ko-
rábban is besegítettem az itt dolgozók-
nak. Érdekes élmény volt számomra, 
hogy miközben a szociálisasszisztens- 
képzésre jártam, és iskolai körülmények 
között elsajátítottam a tananyagot, azt 
éreztem, hogy de hiszen én mindig is 
ezzel foglalkoztam.

A klubprogramok szervezésekor ho-
gyan találkoznak a tagság és a klub-
vezetés igényei?

A Fő utcai „második otthon”
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ  

sokszínű tevékenységét mutatjuk be. Ezúttal Vladimir Beátával, a Fő utcai Idősek Klubjának 
vezetőjével és Kissné Pál Csilla klubgondozóval beszélgettünk.
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 V. B.: Ebben a kérdésben Krieser And-
reától, a szolgáltatási központ vezetőjé-
től a kerületi klubvezetők szabad kezet 
kapnak, ezért a klubok saját arculattal 
rendelkeznek. A kézműves-foglalkozá-
sok mellett nálunk a kártyapartik arat-
ják a legnagyobb sikert. A Fő utcai klub-
ban régebben nagy társasági élet zajlott, 
és két asztaltársaság is kialakult. Jelen-
leg negyven tagunk van, akik a he ti há-
rom römipartit most is biztosan megszer-
vezik, sőt előfordul, hogy akár a délutá-
ni zárásig is itt maradnak a játékosok. 
A klubban egy átlagos napon a dél-
előtti újságolvasás, beszélgetés és té-
vénézés után ebéd és kávézás követ-
kezik, majd délután 1 óra körül indul-
nak a szervezett programok, köztük 
válogatott alkotásokkal a filmklub, és 
az ország-város játék. Korábban nagyon 
népszerű volt a Színészlegendák című 
kerületi programsorozat. A három klub 
tagjai együtt hallgatták Szebényi Ág-
nes színháztörténész előadásait, aki ne-
ves művészek életéről mesélt.
Havonta visszatérő témáink a népi hie-
delmek, amelyek mindig az adott idő-
szakhoz kapcsolódnak. Megemléke-
zünk mindazon szokásokról, amelyek 
jeles napokhoz kapcsolódnak. Ilyen-
kor előbukkan a magyartanári énem, 
felkészülök, videókat keresek az adott 
ünnephez, és közösen megnézzük, majd 
megbeszéljük a látottakat. A program 
végén bárki elmondhatja a témával 
kapcsolatos saját emlékeit, élményeit.

Havonta egyszer képzeletben utazunk. 
Kiválasztunk egy epizódot a Pannon 
expressz című idegenforgalmi-műve-
lődéstörténeti televíziós sorozatból, 
amely egy-egy magyar települést mu-
tat be. Többször is előfordult, hogy 
a műsor megtekintése után valóban 
elutaztunk azokra a helyekre – pél-
dául Székesfehérvárra, Egerbe, Mar-
tonvásárra vagy Győrbe –, amelyeket 
megismertünk a filmekből. Néha sa-
ját szervezésünkben is kirándulunk, 
így jutottunk el Nagymarosra, máskor 
BKV-hajóval a Kopaszi-gátra vagy a 
Római-partra. Útközben mesélünk a 
településekről és kötetlenül beszélge-
tünk. Ezeket a kiruccanásokat mind-
annyian nagyon szeretjük. 

 K. P. Cs.: Azt tapasztaljuk, hogy a 
külső programokon, a megszokottól el-
térő közegben, sokkal közelebb kerü-
lünk a klubtagjainkhoz. A közös élmé-
nyek megkönnyítik az ismerkedést. 
Akad, aki évek óta a Fő utcai társaság 
tagja, de nehezen oldódó, zárkózott em-
ber. A kirándulásokon, sétákon azonban 
jobban megnyílik, és oldottabb lesz.

Milyen a kapcsolat a kerület klubjai 
között?
 K. P. Cs.: Meghívjuk egymást egy-

egy rendezvényre, és Zamárdiban, a 
közös nyaralásokon a résztvevők job-
ban megismerhetik egymást. Találko-
zunk a kiránduláson és a farsangon 
is. Látványos megmozdulásunk volt 
a Covid előtt, hogy a kerülettől elnyert 
pályázati támogatással mindhárom 
klubban karácsonyi mézeskalácssü-
tést szerveztünk, és gyakoroltuk az 
adományozás gesztusát. A süteménye-
ket cukormázzal díszítettük, két szem 
mandarinnal és szaloncukorral becso-
magoltuk, és eljuttattuk a hajléktala-
noknak, a szociálisan rászorultaknak 
és a gondozási központ által támoga-
tott időseknek. 
Mindhárom intézmény munkatársai és 
tagjai a saját klubjukról érzik azt, hogy 
az az igazi. Ahány klub, annyiféle arcu-
lat. Mindannyian szeretjük a saját ízlé-
sünkre formálni a környezetünket. Mi, 
Fő utcaiak, ki is írtuk egy színes papír-
ra, hogy „Második otthon”. Viccesen 
hangzik, de komolyan gondoljuk, és 
gyakran mondogatjuk, hogy ha egy-
szer nevet lehetne választani, akkor ezt 
mi már előre lestoppoltuk.

Rojkó A.

ÖNKORMÁNYZAT

Nyulászi András, a népszerű „Nyuszi tanár 
úr” több száz gyerek testnevelő tanára, 
több generáció mesteredzője, a magyar  
öttusasport doyenje születése óta itt él  
az I. kerületben. Budavárért Emlékéremmel 
elismert közéleti ember, az amatőr és  
a versenysport elkötelezett híve, a kerületi 
polgárőrség egyik alapító tagja. Kilencvene-
dik születésnapja alkalomból, önkéntes  
közösségi tevékenységért a Budapesti  
Polgárőr Szövetség elnöksége a Szolgálati 
Érdemérem arany fokozatával tüntette ki.

Az oklevelet és a kitüntetést dr. Hegedűs 
György a Budapesti Polgárőr Szövetség 
általános elnökhelyettese – a Budavári 
Polgárőrség elnöke – adta át az ünnepelt-
nek. Az elnök köszöntőjében felidézte, 
hogy a kerületi polgárőr egyesület – ko-
rábbi nevén I. kerületi Készenléti Polgár-
őrség – 2005-ben alakult meg. A budavári 
képviselő-testület és a rendőrség is öröm-
mel támogatta a közbiztonság javítása 
érdekében kezdeményezett civil szerve-
zet létrejöttét, mivel akkoriban kiugróan 
magas volt a lakásbetörések és gépko-
csilopások száma, és sokkal több testi 
sértés történt, mint napjainkban. Az ala-
pító tagok tízfős csapatában Nyulászi 
András is ott volt, és tevékenyen közre-
működött a szervezet létrehozásában. 
Ő alakította ki a Bethlen-udvarban – az 

Attila út 2. szám alatti házban – a polgár-
őrök első szolgálati helyiségét. A pol-
gár őrök önkéntes társadalmi munkában, 
szabadidejük terhére, díjazás nélkül segí-
tettek – és segítenek ma is – a közrend 
megőrzésében és a bűnmegelőzésben.
Dr. Hegedűs György felidézte, hogy 
Nyulászi András szabálykövető maga-

tartásával, az emberekkel való bánás-
módjával és szakszerű intézkedéseivel 
példát mutatott fiatalabb társainak. A több 
nyelvet beszélő, sportvezetői múlttal ren-
delkező egykori öttusabajnok, amíg 
egészségi állapota engedte, gépkocsival 
és gyalogosan rendszeresen vállalt járőr-
szolgálatot. A Tabánban, a Gellérthegyen 
és a Várban közvetlen, barátságos mo-
dorával, segítőkész magatartásával elnyer-
te a környékbeliek rokonszenvét, ezzel 
is erősítve a polgárőség iránti bizalmat. 
Korábban pedagógusként és edzőként 
is kamatoztatott személyes meggyőző 
ereje nyomán több rátermett taggal 
erősödött a kerületi polgárőr csoport. 
Nyulászi András július 13-án az otthoná-
ban fogadta a Budapesti és Budavári 
Polgárőrség vezetőit, közöttük dr. Séllyei 
Gábor korábbi egyesületi elnököt, a jelen-
legi tiszteletbeli elnököt. A születésnapi 
elismerés kapcsán számtalan családi 
történet hangzott el, és sok szó esett a 
mester sportpályafutásának érdekes 
pillanatairól. Az elismerés átnyújtásakor 
dr. Hegedűs György a kerületi lakosok 
és a polgárőrség nevében megköszönte 
korelnök kollégája áldozatos és példa-
mutató tevékenységét. 

r. a.

Aranyérem a polgárőri szolgálatért
ÖNKORMÁNYZAT
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Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.

Zsitnyák János 
Fogadóóra: 08. 30.: 16–17 óra.  
Telefon: +36  20 620 7285  
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

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

Reményik Ildikó 
Előzetes bejelentkezés alapján.

Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

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

Fogadóórák

Varga Dániel
Fogadóóra: júliusban és augusztusban  

csak előzetes egyeztetés alapján.
 Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 

Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén  

17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.

Telefon: +36 20 339 7660

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

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

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

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

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

Váradiné Naszályi Márta polgármester 
Online: budavar.hu, hétfőnként 16:30–17:30
Személyes: 07. 11. 17:30–18:30  
Helyszín: Vuk játszótér
E-mail: polgarmester@budavar.hu

Lapszám Leadási határidő Megjelenés

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
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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 
lakásokat, 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 használ-
ható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlan-
nal, 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 
weboldalunkon: 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

Lakásügynökségi felhívás

Korábbi alpolgármesterünk, egyben az 5. szá-
mú választókörzet képviselője, Gelencsér Ferenc 
az áprilisi választások után már az országgyű-
lésben folytatja a kerületünkben elkezdett 
munkáját. 

A helyére kerülő önkormányzati képviselő sze-
mélyéről  szeptember 11-én időközi választáson 
döntenek a lakók.

A szavazókör lakosai automatikus értesítést 
kapnak a Nemzeti Választási Irodától július 22-ig.

Az átjelentkezésről és a mozgóurna-igényléséről 
bővebben az alábbi linken olvashat:  
https://budavar.hu/tudnivalok-a-szeptemberi-i 
dokozi.../

Szeptemberben  
időközi választás  
Gelencsér Ferenc 
korábbi körzetében

Nyilvános a KÉSZ tervezete
A Budavári Önkormány idén új Kerületi Építési Szabályzat 
(KÉSZ) tervezetet készített, felülvizsgálta az ehhez kapcsolódó 
Településfejlesztési Koncepcióját (TK) és Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamit a településkép 
védelméről szóló kerületi rendeletét (Tkr). A friss dokumen-

tumok elérhetők honlapunkon: https://budavar.hu/tk-its-
kesz-tkr-velemeny/. Várjuk észrevételeiket, véleményüket 
a foepitesz@budavar.hu e-mail-címre 2022. augusztus 3-ig.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Főépítészi Iroda 
munkatársaihoz a foepitesz_iroda@budavar.hu címen.

Közös fogadóóra
Váradiné Naszályi Márta és Korsós Borbála közös fogadóórát tart augusztus 1-jén a Vérmezőn

2022. 08. 01. hétfőn, 16.30-tól.
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Ljubov Nepop ukrán nagykövet is  
ellátogatott a horányi táborba,  
hogy megismerkedjen a Body&Brain 
fejlesztőpedagógia módszereivel.

Júliusban a horányi táborunk vendége a 
Body&Brain speciális igényű gyerekek 
fejlesztésével foglalkozó kijevi szervezet. 

Az ukrán nagykövet is csatlakozott 
V. Naszályi Márta polgármesterhez, 
hogy megismerkedjenek a szervezet 
fejlesztőpedagógiai módszereivel. 
A Body&Brain missziójáról a tábor  
vezetőivel interjú is készül, amely  
a Várnegyed kövtekező számában 
jelenik meg.

A horányi tábor
ÖNKORMÁNYZAT
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Beküldési határidő: Július 31.

MESÉLŐ BUDAVÁR

Tisztelt ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 248/2021. (XII. 16.)  

önkormányzati határozatával a 2022. évi rendes szabadság kiadására a Polgármesteri Hivatalban 

igazgatási szünetet rendelt el 
2022. augusztus 08. napjától 2022. augusztus 19. napjáig 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, az egyes szakirodák  
és az ügyfélszolgálati irodák is zárva tartanak (Kapisztrán tér 1. és Attila út 65. szám alatt egyaránt). 

Fenti időszak alatt az időközi választás miatt a Választási Irodán ügyeletet biztosítunk.

Az anyakönyvvezetők kizárólag a születések és halálesetek anyakönyvezése érdekében ügyeletet tartanak. 

Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett a fenti ügyekben az ügyintézést megelőzően szíveskedjenek  
időpontot egyeztetni anyakönyvvezetőinkkel a 458-3036-os, illetve a 458-3089-es telefonszámokon.

Az igazgatási szünet elrendelése a Közterület-felügyeleti Iroda munkarendjét nem érinti.

Szíves megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

Budapest, 2022. július 15. Ügyfélszolgálati Iroda

ÖNKORMÁNYZAT
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Cseh Tamás a mai napig inspirálja a művészeket: rengeteg műalko-
tás érkezett be a Budai Vároltalmazó Közalapítvány pályázatára. 
A zsűri már kiválasztotta a legjobb 10 műalkotást, közülük most 
a közönség is kiválaszthatja a kedvencét!

Hatalmas öröm a szervezőknek, hogy számos érdekes, 
minőségi alkotás érkezett be a Cseh Tamás örökségét mél-
tató művészeti pályázatra. A 31 darab átgondolt pályamű 
közül kellett a zsűrinek a legjobbakat kiválasztania. A felada-
tot az alkotók színesen, sokféleképp közelítették meg.

A zsűri az első körben azt a 10 alkotást választotta ki, amely 
továbbjut a második fordulóba, és ezáltal nemcsak a dobo-
góhoz kerülnek közelebb, hanem részt vesznek a közösségi 
oldalon megtartott közönségszavazáson is.

Íme, a 2. fordulóba jutott alkotások alkotói és az elkészült 
művek címe:

  Arató Eszter: Gyerekkorom
  Lévay Jenő: A telihold dalai – Egyszer használatos  
homokóra Cseh Tamásnak

  Krajcsovics Károly: Cseh Tamás-emlékérem
  Rósa Márta: Csak ne ez a cím legyen!
  Mayer István: Cseh Tamás-dombormű
  Szabó Kata: Megyek az utcán
  Szentgyörgyvölgyi Gábor: Plakát Cseh Tamásnak
  Takács Máté: Állok a padon
  Tóth Xénia: Nagy Sándor Ave Mirjam, Cseh Tamás Éva 
tegnap volt az abortusz bizottság előtt, Tóth Xénia üres 
ujjaimra hasztalan keresek vevőt.

  Tóth Xénia: Bárány az üres lakásban

A továbbjutó 10 alkotás a Budavári Önkormányzat aulájában 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) tekinthető meg 2022. 
július 20-tól.

A végső döntést 2022. augusztus 7-én hozza meg a zsűri –, 
és még ezen a napon publikussá válik az eredmény. A díját-
adóval egybekötött hivatalos eredményhirdetést a tervek 
szerint 2022. augusztus 20-án tartják a szervezők.

Most a közönségé a főszerep!
A szavazatokat nagyon egyszerűen leadhatók: a Budai Várol-
talmazó Közalapítvány közösségi oldalán az elkészült mű-
vekre adott lájkokkal fejezhetik ki tetszésüket. A legnépsze-
rűbb, azaz a legtöbb lájkot kapó alkotást jegyző művész 

kapja meg a közönségdíjat! A voksolásnak nincsenek szigo-
rú szabályai,  több műre is lehet szavazni, és nyugodtan 
lehet szavazásra buzdítani a barátokat, ismerősöket is! 
A közönségszavazatokat 2022. augusztus 5. éjfélig várják 
a szervezők, ekkor alakul ki a végeredmény.

Szavazni a Budai Vároltalmazó Közalapítvány Facebook- 
oldalán lehet.

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány a pályázat lezárulása 
után további megjelenési lehetőségekkel szeretné támogat-
ni a pályázaton részt vevő alkotókat. Az alapítvány szeretné 
a következő években újabb, hasonló művészeti pályázatok-
kal a kerület hírességeinek emlékét ápolni, illetve izgalmas, 
látványos eszközökkel kívánja a környék történelmi és kultu-
rális örökségeire ráirányítani a figyelmet.

Fortepan / Vadász Ágnes

Melyik mű képviseli leginkább  
Cseh Tamás szellemiségét? 

Indul a közönségszavazás

ÖNKORMÁNYZAT

C S E H  T A M Á S
MŰV É S Z E T I  P Á L Y Á Z A T

Ő R I Z Z Ü K  E G Y Ü T T  M É L T Ó  M Ó D O N  
C S E H  T A M Á S  E M L É K É T !

INDUL A KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS!

A BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK KÖZÜL 
A SZAKMAI ZSŰRI MÁR KIVÁLASZTOTTA 
A LEGJOBB 10 KORTÁRS ALKOTÁST! 
AZ EREDETI MŰVEKET A BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT AULÁJÁBAN ÁLLÍTJUK KI.
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Hogyan került a függönyök bűvköré-
be? Honnan indult a pályája?
 Szabó-varró családból származom. 

Gyerekkoromtól tudok varrni, egy meny-
asszonyi ruha elkészítése sem okozna 
gondot. Erdélyben nőttem fel, de egé-
szen fiatalon Magyarországon kezdtem 
a pályámat. Gyártás-előkészítőként ki-
tanultam a textiltudományt, majd a fő-
város egyik legjobb szakembere mellett 
eladóként dolgoztam. 2009-ben a gaz-
dasági válság nyomán azonban válta-
nom kellett. Tudtam, hogy értek a tex-
tilekhez, és megfogalmazódott bennem, 
hogy képes lennék a szakmát saját erő-
ből, kreatívabb módon folytatni.
Néhány hónapra Albertirsán, a lakásom 
előterében rendeztem be egy kis üzle-
tet, ugyanakkor nagy segítséget kap-
tam a legjelentősebb hazai függöny-
üzlet tulajdonosától, aki a vevőkörömmel 
együtt beengedett a budapesti bemuta-
tótermébe. 2013-ban jött el az ideje, hogy 
továbblépjek és saját üzletet nyissak 
Budán. Akkor már tudtam, hogy kivel 
szeretnék dolgozni, és azt is, hogy mi-
lyen függönyöket tartsak. 

Tudatosan választotta a Krisztinavá-
rosi helyszínt?
 Gyakran jártam a testvéremhez, aki 

az I. kerületben lakott, és beleszerettem 
a környékbe. A Budavári Önkormány-
zat abban az évben nagyon sok bérle-
ményt meghirdetett, többet is meg-
néztem. Emlékszem, ez a sarki helyi-
ség rendkívül rossz állapotban volt; 
a barátaim segítségével újítottuk fel. 
Az első pillanattól érzetem, hogy ez lesz 
az igazi, és ma már tudom, hogy a leg-
jobb helyre jöttem. Tetszik, hogy a hoz-
zánk betérő érdeklődők a megrende-
lés előtt segítséget és tanácsot kérnek. 
Fontos, hogy az eladó és a vevő között 

hamar kialakuljon a bizalom, ami nél-
külözhetetlen az ideális függönyválasz-
táshoz. Sok esetben elegendő, hogy le-
rajzolom az elképzelésemet, vagy egy-
két kiválasztott textil bemutatásával 
elmagyarázom a látványtervet, és máris 
kialakul az összhang. Időközben nyi-
tottam egy másik üzletet Újbudán. 
A helyzet kínálta, hogy kereskedelmi 
szempontból kipróbáljam, mit nyújt 
számomra az egyik legnagyobb kerü-
let. Őszintén bevallom, hogy a „valódi 
ékszer” továbbra is a Krisztina körúti 
bolt marad, ahová más típusú emberek 
más indíttatással jönnek be.

A függönyöknél is felfedezhetők a di-
vattrendek? Milyen típusú függönyö-
ket kínál az érdeklődőknek?
 A legfontosabb szempont a minőség. 

Bármilyen meglepő, de napjainkban – 
különösen a fiatalok körében – sokan 
az Art Decot kedvelik. Ez a stílus ma új 
köntösben jelenik meg, olyan színeket, 
fényes felületeket alkalmazva, amelyek 
a századfordulón nem léteztek. A vásár-
lók többségének azonban a letisztult, 
egyszínű anyagok tetszenek, mostaná-
ban azok a legdivatosabbak. 
A fényáteresztő és a sötétítőfüggönyö-
ket az alapanyaguk szerint különböz-

tetjük meg. Jelentős az érdeklődés a ter-
mészetes alapanyagú függönyök iránt, 
mivel ezek a textilek az allergiások szá-
mára is kedvezőek. A pamutot szinte 
mindenki ismeri, ugyanakkor a visz-
kózról kevesen tudják, hogy alapanya-
ga a fakéreg rostjaiból készül. A selyem 
és a len is jelen van a lakástextilek vi-
lágában, mégis a kevertszálas függö-
nyök a legnépszerűbbek. A poliészter 
mosható, nem gyűrődik és nem kell 
vasalni. Gyakran hangsúlyozom, hogy 
poliészter és poliészter között minő-
ségben és árban is nagyok a kü lönb-
sé gek. A vegyi eljárásokba nem látunk 
bele, de szakemberként vizuálisan és 
tapintással is meg tudjuk különböz-
tetni a gyenge és a kiváló minőségű 
textileket.
Az alapanyag mellett a stílus is lega-
lább ennyire fontos. Ha a vásárló mutat 
egy fotót a lakásról, vagy ha két-három 
mondatban elmeséli, hogy az otthonát 
milyen bútorokkal rendezte be, akkor az 
adott enteriőrhöz keresünk függönyt. 
Az üzletben sokféle textília megtalálha-
tó, de helyszíni szolgáltatást is végzünk. 
A megfelelő függöny kiválasztásához 
figyelembe veszem a fal, a szőnyeg szí-
nét, de a bútorkárpit határozza meg a 
színválasztást elsősorban. A különbö-

ző kiegészítők, az ágytakarók, az asz-
talon futó terítők és a díszpárnák is 
segítik a lakás harmóniáját. Ha a söté-
títőfüggöny nem harmonizál az ülőgar-
nitúra színével, akkor egy-két díszpár-
na segíthet ebben. Az üzlet neve is el-
árulja, hogy tökéletességre törekszem, 
számomra az a legfontosabb, hogy a 
vásárló elégedett legyen. A weboldala-
mon is olvasható a hitvallásom, misze-
rint nincs önmagában szép függöny. 
A függöny attól lesz szép, ha beleillik 
az enteriőrbe, és ahhoz illik, aki e kör-
nyezetben otthon érzi magát. 

A függönyök mellett árnyékolástech-
nikával is foglalkoznak. Ez a két szak-
ma rokonterület?
 Természetesen, ezért az első pillanat-

tól vállaltunk külső és belső árnyéko-
lást. A redőny, szúnyogháló, a zsa lu zia 
és a napellenző nyújtja a külső árnyé-
kolást, ezeket az eszközöket – akárcsak 
a függönyöket – méretre készítjük. A 
belső árnyékolási technikához tartozik 
a reluxa, roletta, sávroló, szalagfüg-
göny és pliszé. Ha valakinek például 
különleges alakú, nehezen függönyöz-
hető ablaka van, akkor úgynevezett 
pliszéárnyékolást alkalmazunk. Ezzel 
a technikával kört, háromszöget, tra-

Tudom, hogy a legjobb  
helyre jöttem

Pál Magdolna, lakástextillel és árnyékolástechnikával foglalkozó szakember azt vallja,  
hogy egy szoba, iroda vagy egyéb helyiség stílusát a bútorzat, a szőnyeg, a csillár,  

a dísztárgyak és a bútorkárpit határozza meg, és ezekhez társul, igazodik a függöny. 
A krisztinavárosi kis üzlet, a Perfect Függöny tulajdonosával divatról,  

megrendelői kérésekről és kreatív megoldásokról beszélgettünk

MAGAZIN
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pézt vagy bármilyen mértani formát 
készíthetünk. Az anyaga megegyezik 
a rolettáéval, lehet mintás vagy egy-
színű, fényzáró vagy részben fényzáró. 
Létezik duópliszé változat is, amikor 
a dupla textilréteg között egy levegő-
réteg biztosítja a hőzárást.

Az elmúlt években különleges, emlé-
kezetes megbízások is megtalálták?
 Szeretem a kihívásokat, ezért öröm-

mel dolgozom régi stílusú épületekben, 
villákban francia vagy görög drapéri-
ákkal, amelyeket csak kevesen tudnak 
minőségi módon elkészíteni. Néhány 
éve egy Virginiából hazatelepült, több-
generációs család számára egy sok szo-
bás házban teremtettünk klasszikus 
hangulatot. Nagyon szép alapanyagok-
kal dolgoztunk, egyedül a karnis fel-
szerelése okozott gondot, mert a foga-
dóterem ötméteres belmagasságához 
egy különleges létrát kellett beszerez-
nünk. Jelenleg Vácrátóton, egy gyönyö-
rű, antik bútorokkal berendezett épület 
helyiségeinek dekorálásán dolgozom. 
Több emlékezetes munkám is volt eze-
ken kívül és sok visszatérő vásárlóm 
van a kerületből.

A családjából követi önt valaki ezen 
pályán? 
 Tamás fiam nemrég nősült, a felesé-

gével most kezdenek önálló életet. Bol-
dogok, szeretik egymást, de másfajta 
hivatást választottak maguknak. A 
lányom, Bettina a Pécsi Tudomány-
egyetem építőművész szakán tanul, 
most lesz harmadéves. Nyári vakáció-
kon többször is segített, megtanulta 
a szakma alapjait. Ha elvégzi a mes-
ter szakot, a tudását lakberendező-
ként, belsőépítészként és építőművész-
ként is hasznosíthatja majd, elképzel-
hető, hogy egyszer majd ő veszi át 
tőlem, és magasabb szinten folytatja 
a vállalkozást.

Rojkó A.

Krisztina krt. 45.
www.perfectfuggony.hu
Telefon: +36 30 558 5396
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
9-től 17 óráig.

Perfect Függöny

A Budavári Önkormányzat 300 millió forintot nyert, hogy új 
bölcsődét alakítson ki – így a tervek szerint 2024-től két 
tucattal több kisbabáról tudunk gondoskodni a kerületben. 

A „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázaton elnyert 
összegből egy jelenleg használaton kívüli patinás épületet, 
egy korábbi zeneiskolát újítunk fel a Dezső utca 8-as szám 
alatt. Az épület a Naphegyen, a kerület kisvárosias lakóterü-
leti övezetében található – ahová nagy örömünkre szívesen 
költöznek fiatal párok és kisgyermekes családok. 

Az I. kerületben évek óta problémát jelent, hogy nincs elég 
bölcsődei férőhely. Jelenleg az I. kerületben 3 bölcsődénk 
üzemel: az Iskola utcai Bölcsőde 88 férőhellyel, a Tigris 
Bölcsőde 50 férőhellyel, illetve a Lovas Bölcsőde 40 férőhely-
lyel várja a 0–3 éves gyerekeket. Emellett van még két csalá-
di bölcsőde is a kerületben, 8-8 fős csoportokkal – de a 
bölcsődei kapacitásunk még így sem elegendő.

„Ez a kérdés nagyon fontos itt a kerületben, nem véletlenül 
szerepelt a választási ígéreteink között is” – fogalmazott 
Váradiné Naszályi Márta polgármester. „Márpedig, amit 
ígértünk, azt be is tartjuk. Ezzel természetesen még nem 
oldottuk meg az összes férőhelyproblémát, de megyünk 
tovább a megkezdett úton.” 

Az új fejlesztésnek köszönhetően 3 új minicsoportban 24 új 
bölcsődei férőhelyünk lesz, így 24 családnak fogunk tudni 
segíteni, hogy a szülők gond nélkül tudjanak dolgozni is a gyer-
meknevelés mellett. A kisebb csoportokkal üzemelő minibölcső-
dei forma ráadásul lehetőséget kínál az inkluzív ellátásra, 
a speciális fejlesztést igénylő gyermekek fogadására is.

A kivitelezés során a legmodernebb szabványokban előírt 
követelményeknek megfelelő anyagokat használunk fel, az 
épületet energetikailag is felújítjuk. Így a projekttel a kerületünk 
klímacéljainak eléréséhez is hozzájárulunk.

Két tucat új bölcsődei férőhely  
a Naphegyen

Új „minibölcsődék” nyílnak az I. kerületben

300 MILLIÓ FORINTOT 
NYERTÜNK EGY ÚJ 
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HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

A Tabán bontását is túlélte az a ház, amely-
ben különleges gyűjtemény rejtőzik. 
A Semmelweis-ház története lakóháztól 
málladozáson át a homlokzati felújításig.

A mai Apród utca középkori házai a 
Buda visszavívásáért folytatott harcok-
ban semmisültek meg 1686-ban. Az 
újabb házsor csak a 18. század utolsó 
évtizedeiben épült fel. Akkoriban sokkal 
forgalmasabb volt ez a környék. 1767-ben 
ugyanis el ké szült a hajóhíd, amelynek 
budai vége pont ezen a környéken állt. 
Az itteni forgalmat javította az is, hogy 
II. József uralkodása (1780–1790) ide-
jén megnyitották az Új  kaput (más nevén 
Ferdinánd-kaput vagy Tabáni kaput), így 
jóval rövidebb útvonalon lehetett innen 
feljutni a Várba. Nem csoda, hogy a 
növekvő forgalmú helyet hamar megta-
lálták a kereskedők is – így épült fel 
valamikor 1790 körül a mai Apród utca 
1–3. alatti ház is, eredetileg klasszicizá-
ló, késő barokk stílusban.
A ház jobb szárnyát 1806-ban bérelte ki 
Semmelweis József, hogy a Pestre átve-
zető dunai hajóhíd közelében álló házban 
megnyissa a „Fehér elefánthoz” címzett 
vegyeskereskedését (vagy régiesen: sza-
tócs boltját). Az 1810-es tűzvész során a 
ház kiégett, ezután a homlokzatot copf 
stílusban építették újjá. (A második 
világháború utáni rekonstrukció ennek 
az állapotnak a helyreállítását célozta 
– már ami a homlokzatot illeti.) Sőt, 
meg is nagyobbították, erre utal az is, 
hogy a korábbi 23 helyett már 38 lakó 
talált benne otthonra. 
A házban lakott a Meindl és a Semmelweis 
család is. 1815-ben Virág Benedek, a 
korszak jeles írója is lakta, innen aztán az 
Apród utca 10.-be költözött át. A Meindl- 
ház sosem volt Semmelweis József 
tulajdona, ő csak bérlő volt itt. A tulajdo-
nos 1814 és 1844 között Meindl János 
gazdálkodó, majd 1852-ig Jankovits 
Lőrinc, utána pedig Schallinger Leó és 
örökösei következtek. 1906-ban Wolf 
Márton fűszeres és csemegekereskedő 
tulajdonában állt. 
A ház homlokzatáról Petrik Albert is meg-
emlékezett A régi Buda-Pest építőművé-
szete c. munkájában: „Az egész főváros 
területén egyetlen klasszicizáló épületnek 

sincsen olyan szép párkánya, mint ennek, 
a máskülönben egyszerű, kis emeletes 
háznak. A párkány maga a homlokzatot 
tagoló lizénák fölött végigvonuló falkiug-
rás. Ezen a falkiugráson minden ablak 
közötti lizénának megfelelően két kon-
sol támasztja alá a párkány lemez tag-
ját. A konsolokon át van fűzve a szép-
hajlású levél-füzér, a mely nem dombor-
műnek van kiképezve, mint sok más 
hasonlókorú házon, hanem egészen 
szabadon függ és ter mészethűen van 
díszítésül fölhasználva.” 
Semmelwies József üzlete 1806–1823 
között működött ezen a címen. 1818. 
július 1-én itt született meg Semmelweis 
József Ignác nevű fia. Nem maradtak 
sokáig: még csak 5 éves volt a fiú, ami-
kor a család átköltözött a szemben álló 
házba. Átköltöztették az üzletet is. Mint 
ismeretes, az orvossá vált fiú, „az anyák 
megmentője” a kortársak elismerését 
még nem vívhatta ki (l. a keretes írást). 
Ez is magyarázza, hogy emléktábláját 
csak 1906-ban helyezték el a szülőhá-
zon, akkor, amikor Strobl Alajos Sem-
melweis-szobrát is felavatták. Azt az 
emléktáblát a híres kőfaragó, Seenger 
Béla készítette vörös színű svéd gránit-
ból. A tábla a második világháborúban 
megsemmisült, ma már egy újabb válto-
zatot láthatunk a ház homlokzatán. 

(folytatjuk)
PG

Semmelweistől Antall Józsefig (1. rész)

Semmelweis Ignác (1818–1865) az elemi iskola 
elvégzése után az egykor a Hess András téren állott 
királyi egyetemi katolikus gimnáziumban tanult, 
1835-től bölcsészetet, majd 1837-től jogot, de jogi 
tanulmányait abbahagyva, medikusnak képezte ki 
magát. 1844-ben szerezte meg a diplomáját. Az 
1820-as évektől egyre emelkedett a gyermekágyi 
lázban elhunytak aránya: a láz a szülés után napok 
alatt elvitte az anyákat. A járvány 1841–43 között 
jutott el a csúcsra: akkor közel 30%-os volt a halálo-
zási arány! Két klinika adatai között azonban jelentős 

eltérést látott Semmelweis, és ez felkeltette a figyelmét. Rájött, hogy az előidé-
ző okok „a hullarészek voltak, amelyek bekerültek a véredényrendszerbe”. 
Amikor 1847-ben előírta az orvosoknak a rendszeres klóros kézmosásokat a 
szappanos kézmosás helyett, megtörtént a csoda: a halálozások 1-2% körüli 
szintre estek le. A kollégák azonban inkább vádként értékelték, hogy ők maguk 
lehettek a kór terjesztői, és felháborodottan utasították vissza Semmelweis 
tanait. 1851-től a Rókus Kórház szülészeti osztályán lett főorvos. Hat év alatt 
1% alá szorította le a gyermek ágyi lázban elhunytak arányát. Csak ezután 
kezdett el érdemben publikálni: 1857-ben az Orvosi Hetilapban fejtette ki néze-
teit, majd 1861-ben megjelent német nyelvű munkája: Die Aetiologie, der Beg-
riff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers, azaz A gyermekágyi láz kóroktana, 
fogalma és megelőzése. Ezek azonban csak újabb vitákat, ellenségeskedéseket 
szültek a szakmában, tanainak elfogadtatása lassabban ment, mint remélhette. 
1865-ben az elmebaj tünetei jelentkeztek rajta, és miután megmagyarázhatatlan 
cselekedetei okán elmegyógyintézetbe zárták, két hét után elhunyt. A boncolás 
vérmérgezést állapított meg. Halála után Pasteur és Koch munkássága ékes 
bizonyságát adta: Semmelweisnek igaza volt.  
Az 1894-ben a Fiumei úti sírkertben felavatott díszsírhelyét a Szépművészeti 
Múzeum tervezője, Schickedanz Albert tervezte. 1954-ben Chicagóban, a sebé-
szek szövetségének emlékcsarnokában, a világ tíz legnagyobb orvosa között 
állították fel Semmelweis szobrát.
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PROGRAMOK PROGRAMOK

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.

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. 

/jokaiannaszalon  
jokaiannaszalon@budavar.hu
A szalon 2022. július 01. és 2022. 
augusztus 20. között zárva tart. 

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 

/viragbenedekhaz 
viragbenedekhaz@budavar.hu 
Nyitvatartás: programok szerint 
változó 
Kiállítások nyitvatartása:  
szerda–péntek 14:00–18:00;  
szombat 10:00–18:00  

Július 26., 19.00
Egyedi Péter: Mmamt – egyszálgitá-
ros koncert 
A Mmamt Egyedi Péter szólóprojektje. 
Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az 
Óriást vezette, korábban az Isten Háta 
Mögöttben és az Annabarbiban játszott. 

A Rájátszás tagja, az underground zenei 
színtér aktív résztvevője. A Mmamt erede-
tileg Egyedi egy szál gitáros hálószoba-
projektje volt, aztán nagyzenekaros, 
izgalmas zenei kaland lett, ami a teljes 
szabadság és a sokrétű hangszerelés 
ellenére továbbra is jól körbeírható világ: 
Egyedi intim, letisztult, belső feszültsé-
gekkel teli világa, ami semmi korábbi 
munkájához nem hasonlítható.
Belépő: 2000 Ft, elővétel a TIXA oldalán 
vagy a koncert napján a helyszínen.  

Augusztus 7. 19:00 
Cseh Tamás Projekt – koncert
A Cseh Tamás Projekt koncertjével emlé-
kezünk Cseh Tamás halálának tizenharma-
dik évfordulójára. A formáció 2014-ben 
alakult azzal a céllal, hogy Cseh Tamás 
és Bereményi Géza örök érvényű dalaiból 
és verseiből sajátságos megszólalásban, 
egyedi hangszerelésbe öntve formáljanak 
előadást.
Fellépnek: Fazekas László – vibrafon, 
zongora, Misik Zoltán – nagybőgő, 
Farkas Péter – ének, gitár.
Belépő: 1000 Ft, online elővételben 
a TIXA oldalán vagy a koncert napján 
a helyszínen.  

Augusztus 12. 19:00-22:00 
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a 
balkáni zene és tánc szeretete, tánc há za-
ik ban többek között macedón, szerb, görög, 
bolgár, horvát, trák, örmény táj egy sé-
gek ről származó dallamokat játsza nak.

Fotó: Kánya Gyöngyvér

A Virág Benedek Ház varázslatos udva-
rán találkozhatnak vele a balkáni zene 
és tánc szerelmesei.
Belépő: 1000 Ft, mely az esemény 
napján a helyszínen váltható.  

Augusztus 17. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt:  
Bolti tolvajok 
Japán krimi–dráma, 121 perc, 2018
Oszamu és a fia egy bolti lopás után 
összetalálkozik egy kislánnyal a der-
mesz tő téli hidegben. Hazaviszik maguk-
kal, és befogadják a gyereket. A család 
pitiáner lopásokból próbál megélni, de 
így is a nyomor szélén tengődnek. Ennek 
ellenére boldognak tűnnek – mindaddig, 
amíg egy váratlan esemény súlyos titko-
kat nem hoz a felszínre. Az őket össze-
kötő szálak pattanásig feszülnek.

Fotó: Kis Kata Linda

Helyfoglalás érkezési sorrendben!
A Virág Benedek Ház befogadóképes-
sége korlátozott, ezért időben biztosítsd 
a helyed!
A filmvetítésen a jó hangulatot a film 
mellett a Hajnali Sörfőzők biztosítja.
A belépés ingyenes!

Augusztus 24. 19:00
Esti megérkezés – Tóbisz Tinelli 
Tamás szerzői estje

Tóbisz Tinelli Tamás zeneszerző, énekes 
és verséneklő szóló előadásai mellett a 
Misztrál együttes alapító, és ma is aktív 
tagja. Koncertjein a különböző művészeti 

irányzatok különleges zenei ötvözete 
hallható klasszikus és kortárs költők 
műveinek megzenésített és megénekelt 
formájában. Előadásainak érdekes részét 
képezi a történetmondás, vagyis a valóság 
és legenda kapcsolatának bemutatása. 
Belépő: 1000 Ft, online elővételben 
a TIXA oldalán vagy a koncert napján 
a helyszínen. 

Augusztus 31. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt:  
Cseng mester konyhája
Finn–kínai vígjáték, dráma, 114 perc, 2019
Felesége halála után a kínai séf, Cseng 
Finnország távoli falucskájába utazik, 
hogy újra felvegye a kapcsolatot egy 
régi barátjával, akivel évekkel ezelőtt 
ismerkedett meg Sanghajban. Megérke-
zésekor kiderül, hogy a faluban senki 
sem ismeri az illetőt, de a helyi kávézó 
barátságos tulajdonosa, Sirkka a segít-
ségére siet. Cseng cserébe beavatja a 
kínai konyha titkaiba, és ezzel gyorsan 
feldobja a falu gasztronómiáját. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben!
A Virág Benedek Ház befogadóképes-
sége korlátozott, ezért időben biztosítsd 
a helyed!
A filmvetítésen a jó hangulatot, a film 
mellett, a Hajnali Sörfőzők biztosítja. 
A belépés ingyenes!

Fotó: Kis Kata Linda

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 megerősza-
kolt nők emlékezete c. emlékműpályázat 
aktuális állapotát bemutató kiállítására.
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. A Virág Benedek Ház föld-
szinti kiállítótermében megvalósuló 
tárlat az idén tavasszal a 2B Galériában 
megrendezett makettkiállítás folytatása.
A kiállítás átfogó információt kíván nyúj-
tani a kerületi lakóinak és a nagyobb 
nyilvánosságnak a projekt jelenlegi 
fázisáról, állapotáról. 

Fotó: Kis Kata Linda

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

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu

Június 28.– július 24. 
Szabó Balázs ’Lobot’: Vale, vale 
A hétköznapok vizuális élményei, ki-
váltképp a mikrokörnyezetünkben ért 
tapasztalatok hatást gyakorolnak 
a személyiségünkre. A termékek cso-
magolásai, a különböző közlekedési 
járművek színei és formái, vagy a városi 
környezetben gombamód burjánzó 
hirdetési felületeken rendszeresen 
cserélődő reklámok, a világháló által 
nyújtott konstans frissülő lehetősé-
gekről nem is beszélve. Egy életre 
meghatározzák a karakterünket, folya-
matosan formálják a vizuális észlelé-
sünket, érzékelésünket, és próbára 
teszik az ingerküszöbünket, amik 
a biztonságot jelentő safe place folya-
matos szűkülését eredményezik. 
Szabó Balázs ‘Lobot’ Vale, vale című 
kiállításán szereplő alkotásokat  
voltaképp a gyermekkori élmények, 
a Commodore 64 tizenhat színre redu-
kált képvilága, valamint a felnőttkori 
impressziók, a biztonságos és ihletet 

adó otthoni miliő inspirálta, amik dön-
tően a művei központi motívumának 
számító oázis, szökőkút szimbólumában 
kapcsolódnak össze. A művészetében 
használt motívumrendszer a primitív 
ábrázolásmóddal és észak-afrikai 
szőnyegek mintázatával, a festészetére 
jellemző vizuális formarendszer főként 
a jazz-zenére jellemző beszédmóddal 
is rokoníthatók – képei felépítésében, 
a mintázatok összetartó, oda-vissza 
jelzéseken alapuló ábrázolásában.
A kiállítás egyebek mellett a hosszú 
idő utáni (15 év) lakhelyváltoztatásáról, 
a költözésről és annak képi jeleken 
keresztüli értelmezéséről szól.

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 8:00–9:00
Nordic Walking 
Információ:  
+36 20 232 8111

Hahó,  
iTT a Czakó!
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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

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

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 médiaszolgáltatásokról 

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.  

A fizetett hirdetéseket (PR-cikkek) 

x-szel jelöljük.

08.

A Virág Benedek Ház 
augusztusi programjai

Bővebb információ és jegyek: maraikult.hu

VIRÁG BENEDEK HÁZ 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
Nyitvatartás: a programok szerint változó / Kiállítás: szerda – péntek 14:00 - 18:00, szombat 10:00 – 18:00

Augusztus 7. 19:00 
Cseh Tamás Projekt

Augusztus 12. 19:00-22:00 
A Nevetek zenekar
táncháza

Augusztus 17. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt
Bolti tolvajok
japán krimi-dráma

Augusztus 24. 19:00
Esti megérkezés
Tóbisz Tinelli Tamás szerzői estje

Augusztus 31. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt
Cseng mester konyhája
finn-kínai vígjáték, dráma

Június 22. – augusztus 21.
Elhallgatva
Háborúkban megerőszakolt
nők emlékezete makettkiállítás

Augusztus 30. – szeptember 30.  
Pallavi Majumder (IND) 
képzőművész kiállítása
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APRÓHIRDETÉS

Ingatlan
BakosLak Ingatlan  kész-
pénzes ügyfelei részére eladó 
és igényes, kiadó ingatlanokat 
azonnali fizetéssel.  
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Budán keresek világos, 
teraszos vagy kertkapcsolatos, 
3 szobás vagy nagyobb 
lakást, házat, gépkocsibeál-
lási lehetőséggel, felújítandót 
is, tulajdonostól.  
Tel.: 06 20 931 3122.

Ingatlanirodánk  
eladó lakásokat keres!  
Jutalék 3,5%,  
ügyvéd ingyen,  
külföldi vevők elérése.  
Tel.: 06 20 9600 600.

Hagyaték
Megnyitottuk az üzletünket! 
Vásárolunk: ruhaneműket,  
festményeket, porcelánokat, 
órákat, arany-ezüst ékszereket.  
Teljes körű hagyaték-felszámolás.  
II. kerület, Török utca 4.  
Tel.: 06 20 231 0572,  
06 20 324 6562.

Nerc-, róka- és mindenfajta 
szőrmebundát vásárlok, teljes 
ruhanemű-hagyatékot, kiegészítő-
ket, könyveket és dísztárgyakat, 
régiségeket.  
Tel.: 06 20 229 0986.

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

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

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

2021. 06. 03.
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