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AJÁNLÓ

Ahány ügyfél, annyi személyiség
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 
sokszínű tevékenységét bemutató sorozatunk a záró feje
zetéhez érkezett. Most a pszichiátriai problémákkal küzdő 
kerületi lakosok életminőségének javítása érdekében működ
tetett közösségi ellátásról László Emese terápiás munkatársat, 
mediátort, a szakmai egység vezetőjét kérdeztük.

 4. oldal

Ön milyen programot szeretne?
Szebeni Dóra komoly szakmai tapasztalatokkal érkezett 

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. – közismertebb nevén 
a MáraiKult – élére. A július 15én kinevezett új ügyvezető 

pezsgő élettel kívánja megtölteni a kerület valamennyi 
közösségi színterét, ám első lépésben arra is kíváncsi,  

hogy a kerület lakosai a jövőben mit látnának szívesen. 

 8. oldal

Árnyas liget rekorderei
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt három hét alatt kisebb 
csodák történtek Horányban, a Budavári Önkormányzat 
Árnyas liget táborában. Az itt nyaraló speciális igényű ukrán 
gyerekek és hozzátartozóik számára a kijevi Body&Brain 
alapítvány szervezett intenzív fejlesztő tábort. Egy érintett 
kisfiú édesanyjával, Aleszja Millerrel és a tábor vezetőjével, 
Szergej Bondarenkoval beszélgettünk.

 14. oldal

A Mária téri Aranyember
A Mária tér ikerpár üzletét sokan ismerik.  

Az órás és az ötvös – apa és fia – hosszú évekig egymás 
szomszédságában reparálta a vízivárosiak legféltettebb 

kincseit, a családi örökséget képviselő órákat és ékszereket. 
Hári Antal órás mester kilencven éves, már visszavonult.  

A fia, Zoltán azonban a javítás mellett kitanulva a legkorszerűbb 
technikákat, és ékszertervezéssel is foglalkozik.  

A hagyományokról és a trendekről vele beszélgettünk.

 20. oldal
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Új szakaszba lépett
a Szentháromság tér

megújítása:
a szakmai zsűri már kiválasztotta

a nyertes tervezőcsapatot.

A fődíjas pályamunka azonban még
messze nem a tér végleges

kinézetét tükrözi.

A tervezés valójában
csak most kezdődik!

Ehhez pedig szükségünk van
az Önök véleményére is!

Nézze meg a terveket és szavazzon a legjobb ötletekre!

     SZAVAZZON A LEGJOBB ÖTLETEKRE!

az Önök véleményére

Nézze meg a terveket és szavazzon

messze nem a tér végleges

A tervezés valójában

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

170x250ujsag_kifutos.pdf   1   2022. 08. 01.   12:35:19



VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM • 2022. AUGUSZTUS 4.4 varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu 5

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

A depressziós, a pánikbetegségben 
szenvedő vagy skizofrén pszichiátriai 
betegek hogyan kerülnek a Szolgál-
tató Központ ellátási körébe?
 Örülök, hogy a nyilvánosság számá-

ra elmondhatom, mennyire fontos len-
ne, hogy megszabaduljunk az előítéle-
tektől és a megbélyegzéstől. Sokszor 
tapasztalom, hogy amikor valaki meg-
hallja, hogy pszichiátriai betegekkel 
foglalkozom, azonnal visszavonulót fúj, 
és többre nem is kíváncsi. Az emberek 
általában úgy gondolják, hogy minden 
pszichiátriai beteg őrült, és ennek lát-
ványos jelei is megmutatkoznak rajta. 
Ez természetesen nem igaz, mert szá-
mos olyan mentális probléma létezik, 
amellyel – ha időben kezelik – teljes 

életet lehet élni. Ha egy érintett személy 
folyamatosan jár terápiára és megfele-
lő gyógyszert szed, akkor szellemi és 
fizikai értelemben is harmóniában él-
het önmagával.
Sokan szégyellik, ha ilyen jellegű prob-
lémájuk van, és gyakran azért nem jut-
nak időben segítséghez, mert a család-
juk is titkolja, hogy a hozzátartozójuk 
beteg. Idős szülőknél előfordul, hogy 
életük végéig rejtegetik a felnőtt gyer-
meküket, akinél valami „nem stimmel”. 
Amikor a szülők meghalnak, a gyerek-
ként kezelt pszichiátriai beteg teljesen 
egyedül marad, és kilátástalan helyzet-
be kerül. Ilyenkor megpróbálunk se-
gíteni. Olyan eset is előfordul, hogy va-
laki képtelen döntéseket hozni, ezért 

gondnokot jelölnek ki mellé. Van, aki-
nél időskori demencia lép fel. A közös-
ségi ellátás célja, hogy minél több pszi-
chiátriai ellátást igénylő személy bent 
maradhasson a társadalomban, a saját 
környezetében.
A pszichiátriai betegek leggyakrabban 
a családsegítő szolgálat munkatársai-
val kerülnek kapcsolatba. Vagy önma-
guk kérik a segítségüket, vagy a csa-
ládsegítőkhöz fut be a jelzés, amely fel-
hívja a figyelmet a problémákkal küzdő 
személyre. Amennyiben az első szemé-
lyes találkozás és beszélgetés során a 
családsegítő munkatárs úgy látja, hogy 
a mi speciális ellátásunk javítana az 
ügyfél életén, akkor felajánlja számá-
ra a szolgáltatásainkat. Ezen a ponton 

létesíthetünk vele kapcsolatot; de rö-
vid időn belül az is eldől, hogy a család-
segítővel közös kliensünk lesz-e a pá-
ciens, vagy csak nálunk lesz ügyfél.

Az érintettek önkéntesen vállalják a 
szolgáltatás igénybevételét?
 Természetesen saját döntésük, hogy 

kívánnak-e élni a lehetőséggel; a szol-
gáltatás egyébként teljesen ingyenes. 
Ügyfeleink száma jelenleg 48, ami a 
kerület lakosságszámához viszonyítva 
jelentős aránynak mondható. Mind-
annyian az otthonukban laknak, és 
döntő többségük képes az önellátásra. 
Ahány ügyfél, annyi személyiség. Kü-
lönböző betegséggel élnek és változó 
az állapotuk. Munkatársaimmal hár-
man látjuk el ezt a területet, egyik kol-
léganőm közösségi gondozó, a másik 
szociális munkatárs. Én terápiás mun-
katársként dolgozom, ami azt jelenti, 
hogy a koordinációs feladatok ellátása 
mellett ügyfelekkel is foglalkozom. Ne-
künk tényleg nagy segítséget jelent, 
hogy ez egy önkéntes együttműködé-
sen alapuló szolgáltatás, mert a klien-
seink valóban szeretnének segítséget 
kapni ahhoz, hogy változtatni tudjanak 
az állapotukon. Igény szerint az ottho-
nukban, a lakókörnyezetükben talál-
kozunk velük, de van, aki azt szereti, 
ha sétálni megyünk, míg más inkább 
bejár hozzánk a központba. 

Kikre terjed ki az ellátás, és mi a célja?
 Több olyan ügyféllel tartjuk a kap-

csolatot, akik aktívan dolgozni járnak, 
és sokukról senki meg nem mondaná, 
hogy betegséggel küzdenek. Akadnak 
azonban súlyosabb esetek; vannak, 
akik skizofréniában, paranoiában vagy 
hangulatzavarban szenvednek. Ahhoz, 
hogy egy új klienst hivatalosan felve-
hessünk, a jogszabályok szerint neki 
kapcsolatban kell állnia egy pszichiá-
terrel, aki szakvéleményt állít ki az ál-
lapotáról. Ha valakiről még nem készült 
szakvélemény, de tudja, hogy ilyen jel-
legű problémával küzd, úgynevezett 
„előgondozásba” vesszük, és ha igény-
li, együtt keressük fel a pszichiátriai 
gondozót. A Maros utcai szakorvosok-
kal egyébként nagyon jó az együttmű-
ködés, támogatjuk egymás munkáját.
A közösségi pszichiátriai ellátás hidat 
képez az ügyfelek és az egészségügy, 
az ügyfelek és a szociális háló, vala-
mint az ügyfelek és a társadalmi cso-

portok között. Nagyon szerteágazó a 
tevékenységi körünk. Az időseket sok 
veszteség éri, amelyek feldolgozásában 
is próbálunk közreműködni, emellett 
előfordul, hogy valakinek a családjával 
való együttműködésében is segítünk; 
próbáljuk tompítani a feszültségeket. 

Külső közreműködőként hogyan lehet 
csillapítani a családi konfliktusokat?
 Az ügyfeleink egy része családban él. 

Sok pszichiátriai betegség jár együtt 
hangulatváltozással, az érintettnek 
vannak jobb és rosszabb időszakai. Ért-
hető, hogy egy egészséges családtag-
nak nem könnyű elviselni a nehezebb 
periódust, amikor feszültségek alakul-
hatnak ki. Ahol ismernek minket és 
megbíznak bennünk, ott a hozzátarto-
zók fordulnak hozzánk, hogy nincs jó 
állapotban a családtagjuk, de előfor-
dul, hogy az ügyfelünk számol be arról, 
hogy otthon összevesztek. Sokszor már 
az is segítséget jelent, hogy a beteg-
ségről, a tünetekről beszélgetünk, vagy 
egyszerűen meghallgatjuk az érintet-
teket. Komolyabb konfliktus esetén a 
mediáció vagy a családterápia segít-
het, illetve intézményünk pszicholó-
giai tanácsadást is biztosít. Bár ezek 
a szolgáltatások nem részei a pszichi-
átriai közösségi ellátásnak, de az aján-
lásunkkal a szociális központban igény-
be vehetők.

Tapasztalati szerint mi válthat ki va-
lakiből állapotváltozást?
 Leggyakrabban akkor történik ilyes-

mi, ha törés vagy trauma következik be 
az életében. Találkoztunk olyan esettel, 
amikor diplomás értelmiségi az életé-
ben bekövetkezett negatív változás kö-
vetkeztében került pszichiáterhez. A 
trauma lehet egy válás, egy rokon vagy 
a munkahely elvesztése, attól függően, 
hogy kinek mi a fontos. Előfordul, hogy 
tudatmódosító szer használata vált ki 
ilyen betegséget, vagy amikor a gye-
rekkor óta meglévő betegség elhatal-
masodik a személyiségen. 

A közösségi ellátásban részesülők is-
merik egymást?
 Időről időre csoportfoglalkozásokat 

is tartunk és közösen kirándulunk. Ta-
valy vonattal utaztunk a Velencei tóhoz, 
idén az önkormányzatnak köszönhető-
en kis busszal vittek minket két napra 
a zamárdi táborba, bízunk benne, hogy 

ez a lehetőség hagyománnyá válik. Na-
gyon jól sikerültek a programok, remek 
élmény maradt minden résztvevő szá-
mára. Az ügyfeleinkkel rendszeresen 
pingpongozunk a Czakó utcai sport-
központban, ahol privát barátságok is 
kötődtek már. Terveink szerint szep-
tembertől újraindítjuk a biblioterápiás 
kört, ami a koronavírus-járvány miatt 
szünetelt, de korábban nagyon nép-
szerű volt. 

Mi motiválta ennek a pályának a vá-
lasztására?
 Mindig is vonzott ez a hivatás, mert 

az édesanyám is szociális munkásként 
dolgozott. Egyetemi tanulmányaim mel-
lett, diákmunkásként kezdtem a hajlék-
talan emberekkel foglalkozni. Annyira 
a sajátomnak éreztem a szociális ellátás 
területét, hogy a szociológia szakról át-
jelentkeztem a szociális munkás szak-
ra, és ott diplomáztam. Közel tíz éven 
keresztül foglalkoztam hajléktalan em-
berekkel, majd úgy érzetem, hogy jó 
lenne más ellátási formát is kipróbálni. 
Egy volt kolléganőm hívott az I. kerü-
letbe, ahol közel egy éven keresztül csa-
ládsegítőként dolgoztam. Amikor nyug-
díjba ment a közösségi pszichiátriai el-
látás korábbi vezetője, átvettem tőle ezt 
a területet. 

Véleménye szerint hogyan lehetne ér-
zékenyíteni a többségi társadalmat a 
pszichiátriai betegek elfogadására?

 A májusban megrendezett családi 
napon a Czakó utcai sportközpontban 
saját sátrunkban népszerűsítettük a 
szolgáltatásainkat. Olyan világhírű mű-
vészek portréit állítottuk ki, akik pszi-
chiátriai betegségekkel küzdenek. Egy 
totót is összeállítottunk a híres embe-
rekkel, valamint a betegségükkel kap-
csolatos kérdésekből, hogy a játékos 
kedvű érdeklődők számára is egyértel-
művé váljon, nagyon sok olyan ember 
él közöttünk, akiről nem is gondolnák, 
hogy milyen nehézségekkel küzd.

Rojkó A.

Ahány ügyfél,  
annyi személyiség

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ sokszínű tevékenységét  
bemutató sorozatunk a záró fejezetéhez érkezett. Most a pszichiátriai problémákkal küzdő 

kerületi lakosok életminőségének javítása érdekében működtetett közösségi ellátásról  
László Emese terápiás munkatársat, mediátort, a szakmai egység vezetőjét kérdeztük. 

Budapest, I. ker. Attila út 89.
Telefon: 06 1 356 8363

Közösségi  
Pszichiátriai Ellátás
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Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNPiroda, 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 
Az online fogadóórák az igazgatási szünetben 
elmaradnak.
E-mail: polgarmester@budavar.hu

Lapszám Leadási határidő Megjelenés

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

VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM • 2022. AUGUSZTUS 4.6

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 2021ben 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/budavarilakasugynokseg/

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/budavarilakasugynokseg/
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 11én időközi választáson 
döntenek a lakók.

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

Az átjelentkezésről és a mozgóurnaigényléséről 
bővebben az alábbi linken olvashat:  
https://budavar.hu/tudnivalokaszeptemberii 
dokozi.../

Szeptemberben  
időközi választás  
Gelencsér Ferenc 
korábbi körzetében

Megnyílt a 2022. évi épület-felújítási hitelpályázat!
Beadása folyamatos, de legkésőbb 2022. október 31ig 
pályázható.

A pályázat lényege, hogy azok a társasházak igényelhetnek 
hitelkamattámogatást az önkormányzattól, akik állami ka
mattámogatott 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 Ftig, valamint 

a hitelösszeget terhelő banki kamat 30%a, de legfeljebb 
2 százalékpont a hitel futam ide jének első 5 évében, illetve 
65%a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének 
további 5 évében. Vagyis a támogatás időtartama (futam
ideje) legfeljebb 10 év lehet.
 
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványo
kon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál, a szükséges 
információk és űrlapok elérhetőek a budavar.hu oldalon.
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Mennyire ismerős az I. kerületben?
 Sok szempontból kötődöm Budához. 

A krisztinavárosi templomban keresz-
teltek, és kisgyerekként rengeteg időt 
töltöttem a nagyszüleimnél, akik az 
Alagút utcában laktak. Ismertem a kör-
nyék titkos helyeit, tereit. A családom-
mal később a Mátray utcába költöztünk, 
a gyerekeim előbb a Logodi, majd a 
Lovas utcai óvodába jártak, és a Tárnok 
utcai általános iskolában voltak alsó 
tagozatosak. 
Milyen szakmai tapasztalatokkal nyer-
te el a MáraiKult vezetői posztját?

 Újbudáról érkeztem, ahol az elmúlt 
években egy 9 telephelyen működő ön-
kormányzati tulajdonú kulturális kft.-
ben dolgoztam. Szakmai vezetőként 
a közösségi házak, a helytörténeti gyűj-
temény és a könyvtár működését koor-
dináltam. Korábban a polgármesteri 
hivatalban a közművelődési intézmény-
rendszer mellett a XI. kerület szobrai-
val, emléktábláival, valamint a kultu-
rális pályázatokkal foglalkoztam, ezért 
van egy kis rálátásom az önkormány-
zati területre is. Igazán jelentős szak-
mai tapasztalatot azonban közműve-
lődési szakértőként szereztem. Az or-
szágos szakfelügyeleti munkában 2006 
óta nagyon sok település közművelő-
dési ellátását tanulmányoztam. 2008-
tól – amikor kiépült a közművelődési 
minőségbiztosítás rendszere – audi-
torként véleményeztem a „minősített 
közművelődési intézmény” cím, vala-
mint a „közművelődési minőség díj” 
pályázatokat. A Budapesti Népműve-
lők Egyesületének elnökségi tagja-
ként a szakmai koordináció és a kap-
csolatrendszer is fontos a számomra. 
2017 óta tanítok is a közművelődési 
szakemberképzésben, illetve a szak-

értő és a minőségfejlesztési auditor-
képzésben.

E jelentős szakmai ismeretek és gya-
korlat birtokában mi motiválta arra, 
hogy pályázzon?

 Az I. kerület többtelephelyes intéz-
ményrendszerének irányítása elsősor-
ban azért volt számomra kihívás, mert 
ebben az újonnan létrehozott kft.-ben 
komoly szervezetfejlesztés szükséges 
ahhoz, hogy az önkormányzat elvárá-
sai szerint működő kulturális hálózat 
alakuljon ki. Szabad kezet kaptam ab-
ban, hogy – az általam kidolgozott prog-
ram alapján – hatékony módon, ugyan-
akkor a lakosság igényeit kielégítve 
biztosítsa a cég az önkormányzatnak 
a jogszabályban kötelezően előírt kul-
turális alapszolgáltatásait. Az első na-
pokban megpróbáltam prioritási lis-
tát készíteni a legfontosabb szakmai 
teendőkről. Amikor 16-nál tartottam, 
és minden feladat az 1-es sorszám 
mellett szerepelt, akkor abbahagytam, 
mert beláttam, hogy nem megy min-
den egyszerre. 
A szakmai tervezés és szervezés már el-
indult, a kollégákkal is folyamatosan 
ismerkedem. Jól látható, hogy szükség 
lesz személyi építkezésre, mert tartha-
tatlan, hogy munkaerőhiány miatt egy 
galéria hetente csak kétszer két órát tart-
son nyitva, vagy egy olyan csodálatos 
helyet, mint a Virág Bendek Ház – ahol 
rengeteg a programlehetőség –, azért 
ne tudjuk hasznosítani, mert nincs rá 
ember. Bizonyos feladatok átszervezé-
se, racionalizálása, költséghatékonyabb 
megoldása is vár ránk. A délelőtti idő-
sávokban például, amikor kevés a la-
kosságnak szóló program, a legszebb 
termeinket jó szívvel adjuk ki cégeknek 

reprezentatív programokra. A bevételt 
természetesen az alapvető céljainkra, 
tehát vagy kulturális rendezvényekre 
fordítjuk, vagy kedvezményes belépé-
si lehetőséget nyújtunk egy-egy kon-
certre, illetve színházi előadásra.

Az itt élők milyen változásokat tapasz-
talnak majd a kulturális intézmények 
kínálatában?
 Nagyon szeretnénk, hogy mind a Má-

raiban, mind a többi közösségi szin-
téren olyan programok induljanak el, 
amelyek széles körben kínálnak érde-
kes és vonzó lehetőségeket. Ennek első 
lépéseként a MáraiKult és intézményei-
nek honlapjára, valamint közösségi ol-
dalára fölteszünk egy kérdőívet. Kíván-
csiak vagyunk az ötletekre, mi az, amit 
az érdeklődők hiányolnak a rendezvé-
nyek közül, és mi az, amit szívesen lát-
nának; összegyűjtjük az információ-
kat. Fontos, hogy minden korosztályt 
meg tudjunk szólítani, minden gene-
ráció számára tudjunk olyan izgalmas 
és változatos kikapcsolódást biztosíta-
ni, amelyeken örömmel részt vennének. 
Nincsenek életkori határok, a legkiseb-
beknek szóló babás programokkal kez-
dődhet a sor, majd a kisgyerekeseknek 
szóló bábszínházi sorozatok és családi 
matinék következhetnek. A kortárs ko-
moly- és könnyűzene vagy a jazz épp-
úgy beiktatható a műsorok közé, mint 
a színházi produkciók. Az idősebbeket 
is az ízlésüknek megfelelő zenei prog-
ramokra várnánk.

A koncepcióváltás az egyes helyszí-
nek programkínálatát is érinti?
 Minden telephely saját arculattal ren-

delkezik, és szeretném, hogy ez a jö-
vőben is így maradjon. Színházi és ze-

nés előadásokra a Márai termei a leg-
alkalmasabbak, a Jókai Anna Szalon 
az irodalmi és komolyzenei műsorok 
otthona. A Vízivárosi Klub elsősorban 
a közösségi programoknak, és a helyi 
civil szervezetek társasági összejöve-
teleinek ad helyet. A Várnegyed Galéria 
számára olyan kiállítási programter-
vet szeretnék összeállítani, amelyben 
csoportos kiállítások szerepelnek, a ke-
rületi művészek – akár amatőr alko-
tók – előtt is nyitott a lehetőség, hogy 
ott állítsák ki a munkáikat. A Tér-kép 
Galériában elsősorban az élvonalban 
szereplő képzőművészeknek kívánunk 
teret adni. A Virág Benedek ház külön-
leges helyszín, mert két kiváló kiállító-
térrel, és egy rendezvényteremmel is 
rendelkezik, ahol a könnyűzenei kon-
certtől a klubfoglalkozásokig sokféle 
program megvalósítható. Az emeleti te-
remsor fantasztikus lehetőségeket tar-
togat, és az udvar is izgalmas hely, ame-
lyet – amíg az időjárás megengedi – sze-
retnénk kihasználni.
A korábban beindult, jól működő prog-
ramokat nem kívánom leállítani. Tény 
azonban, hogy sokkal több tanfolya-
mot, kreatív foglalkozást kell indíta-
nunk. Ez természetesen jelentős szer-
vezőmunkát igényel, de remélem hétről 
hétre olyan kínálatot sikerül terem-
tenünk, amire lesz lakossági érdeklő-
dés. A kereslet-kínálat ugyanis kiemelt 
szempont. Amikor körbejárom a külön-
böző helyszíneinket, folyamatosan jön-
nek az ötletek, hogy itt vagy ott mi 
mindent lehetne kipróbálni. Szívből re-
mélem, hogy őszig a már meglévő prog-
ramterveket sikerül földúsítani, októ-
ber végén pedig megkezdődik a jövő 
év tervezése, amikor már helyszínre sza-
bott sorozatokban is gondolkodunk. 
A kollégákban megvan a lelkesedés, 
a kreativitás és a motiváció, és ha sike-
rül kiegészülnie a csapatnak, és immár 
minden telephely nyitvatartásának fel-
tételei biztosítottak lesznek, akkor na-
gyon színes kulturális programkínálat-
tal várjuk az érdeklődőket.

Mi okozhat kulturális pezsgést, fel-
lendülést a jelenlegi gazdasági hely-
zetben?
 Igyekszünk minden kerületi szolgál-

tató intézménnyel, valamint az iskolák-
kal, óvodákkal és helyi civil szerveze-
tekkel fölvenni kapcsolatot, hogy le-
gyenek közös programjaink. Terveink 

szerint az iskoláknak pályázatokat, ve-
télkedőket szervezünk, és szeretnénk 
helytörténettel is foglalkozni, ami a fi-
atalokban erősíti a lokálpatriotizmust, 
a kötődést a lakóhelyhez. A kerületeken 
átívelő rendezvényekben is gondolko-
dunk, a XI., XII., a II. és a III. kerülettel 
is kiválóak a szakmai kapcsolatok. Jö-
vőre, a főváros egyesítésének 150. év-
fordulóján a Budapesti Népművelők 
Egyesületével, a Budapest Branddel és 
a Fővárosi Önkormányzattal összehan-
goltan szeretnénk kivenni a részünket 
az ünnepségsorozatból. 

Lapunk megjelenése idején még csak 
körvonalazódik az idei Nyárbúcsúz-
tató. Jelenleg hol tart a szervezés?
 Szeptember 10-én, szombaton, a ter-

vek szerint 10 órakor indul a buli a 

Czakón, és este 10:30-ig tart. A hagyo-
mányoknak megfelelően egésznapos 
családi rendezvényt szervezünk az ön-
kormányzati intézmények és a sport-
központ sok kísérő programjával, ahol 
minden korosztály jól érezheti magát. 
A gyerekeket ugrálóvár, interaktív kon-
certek, bábszínházi meseelőadás, iz-
galmas tárasasjátékok, népi, fa játék-
szigetet várja. Most sem marad el a lát-
ványos bemutatók és a könnyűzenei 
programok sora. Természetesen lesz 
büfé is, ahol enni-inni lehet. Az esti kon-
certről még nem árulhatok el részlete-
ket, de biztosan nem csalódnak majd 
azok sem, akik táncolni és mulatni sze-
retnének. Az önkormányzat és a Márai-
Kult közösségi oldalán rövidesen min-
den titokra fény derül.

R. A. 

Ön milyen programot  
szeretne?

Szebeni Dóra komoly szakmai tapasztalatokkal érkezett a Budavári Kulturális  
Nonprofit Kft. – közismertebb nevén a MáraiKult – élére.  

A július 15-én kinevezett új ügyvezető pezsgő élettel kívánja megtölteni a kerület  
valamennyi közösségi színterét, ám első lépésben arra is kíváncsi, hogy a kerület lakosai  

a jövőben mit látnának szívesen. A kulturális szakemberrel a lehetőségekről,  
a tervekről és a nyárbúcsúztatóról is beszélgettünk.
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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/ 
kerekparoskozlekedesheznyujtottonkormanyza
titamogatas/

Kedves kerületi fiatalok!
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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

ADJ EGY KORTYOT 
A NÖVÉNYEKNEK! 

A BUDAVÁRI 
ÖNKORMÁNYZAT A 
VALÓDI 
REZSICSÖKKENTÉST 
TÁMOGATJA!
Segítünk felkészülni a téli hónapokra:

INGYENES ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
TANÁCSADÁST BIZTOSÍTUNK A RENO 
PONTON!

AKÁR 1 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJUK 
A LAKÁSOK ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
KORSZERŰSÍTÉSÉT!

Hétfőnként 17 órától a Kapisztrán téri 
Városháza aulájában.

Korszerűsítse a fűtését, világítását, cserélje le 
régi nyílászáróit, bojlerét.

Energiahatékonysági 
pályázat
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Hogyan került a gyerekcsoport a ho-
rányi táborba?
 Aleszja Miller: Szergej és gyógype-

dagógus kollégái évek óta tartanak a 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékossággal élő, illetve hal-
mozottan fogyatékos gyerekek számá-
ra fejlesztő tábort. A Kárpátokban lévő, 
a Bukovel síközponthoz közeli helyen 
a háború miatt erre idén nincs lehető-
ség. A megszokott helyszín sajnos nem 
biztonságos, és az érintett családok egy 

része Kárpátaljára vagy külföldre me-
nekült a harcok elől. Próbáltam segíte-
ni, barátokat, ismerősöket kerestem 
a közösségi hálón. Írtam a kárpátaljai 
menekültek megsegítésére létrejött cso-
portnak is, mert tudtam, hogy ha talá-
lunk egy magyarországi helyszínt, ott 
összegyűlhet a szétszóródott csapat. 
Egy szigetmonostori civil vetette fel – 
és az ötletét a helyi polgármester is tá-
mogatta –, hogy a közeli Árnyas liget 
tábor alkalmas lehet erre a célra. Azt ja-

vasolta, hogy a kéréssel forduljunk a 
Budavári Önkormányzathoz. Nagy örö-
münkre a levelünkre pozitív válasz, és 
ezzel komoly segítség érkezett.

Miért kezdett fogyatékkal élő gyere-
kekkel foglalkozni?
 Szergej: Tíz évvel ezelőtt egy alko-

hol- és drogfüggő szülők, illetve elítél-
tek gyerekeit nevelő gyermekotthonban 
dolgoztam pedagógusként. Karácsony 
közeledtével minden évben nagyon so-

kan hoztak ajándékokat az intézetbe. 
Egy alkalommal meghallottam, amikor 
a srácok arról beszélgettek egymás kö-
zött, hogy ők már unják, hogy köszö-
netet kell mondaniuk a vendégeknek. 
Ezek után azt mondtam nekik, hogy 
gyűjtsék össze azokat az ajándékokat, 
amelyek a legjobban tetszenek nekik, 
mert elvisszük olyan gyerekeknek, akik 
fogyatékossággal élnek. Külön felada-
tot is kaptak, hogy állítsanak össze egy 
műsort, amit előadnak a beteg társaik-
nak. Mindezt annak érdekében tettem, 
hogy a gyerekek változtassanak a hoz-
záállásukon, és értékeljék, amit kapnak. 
Karácsonykor elmentünk a fogyaték-
kal élők speciális otthonába. Az aján-
dékozás és a műsor végén felkértek, 
hogy mondjak pár szót. Miközben a be-
szédet tartottam, azt éreztem, hogy én 
is abban az intézményben és azokkal 
a gyerekekkel szeretnék foglalkozni. 
Az a délután hatalmas fordulatot jelen-
tett az életemben. Másnap már ott ültem 
a központ igazgatójánál, és kértem, hogy 

vegyenek fel segítőként. Elmondtam, 
hogy sportoló vagyok, bármilyen fela-
datot elvégzek, amire csak szükség van.

Ön saját terápiás módszert dolgozott 
ki a gyerekek kezelésére. Milyen tu-
dományos elvek alapján foglalkozik 
a gyerekekkel?
 Sz.: Kezdetben a szabadnapjaimon 

jártam az intézetbe, és figyeltem, ho-
gyan dolgoznak a gyerekekkel a szak-
emberek. Én is úgy kezdtem kommuni-
kálni velük, ahogy tőlük láttam. Bár a 
sportolói múltam és a tanulmányaim 
alapján ismertem a test felépítését, de 
önképzésbe kezdtem. Anatómiai tanul-
mányokat folytattam, rengeteg szak-
mai könyvet olvastam és sok tudomá-
nyos videót néztem. Több hónapnyi 
munka után látványos eredmények mu-
tatkoztak a betegeken. A mozgáskorlá-
tozott, illetve teljesen lebénult gyere-
kek között akadt, aki tartani kezdte a 
fejét, egy másik mászni kezdett és volt, 
aki rá tudott állni a lábára. Az igazgató 

behívott magához, és azt mondta, hogy 
„Szergej, képezd magad tovább, mert 
te erre születtél és nagyon tehetséges 
vagy”. Akkor kezdtem el a tervszerű 
tanulást. Többek között elvégeztem a 
Dániában alapított Bodynamic Inter-
national szomatikus fejlődéslélektani 
oktató szervezet kurzusát, Svájcban el-
sajátítottam az úgynevezett Bomberg- 
terápiát és megtanultam az izommoz-
gások koordinációjáért felelős kisagy 
(cerebellum) stimulációjának módsze-
rét. Nagyon sok sérült gyerekekkel foglal-
kozó intézményben jártam, önkéntes-
ként dolgoztam, és reggeltől estig terá-
piát tartottam. A tapasztalatok nyomán 
alakítottam ki a saját fejlesztési rendsze-
remet, amit Body & Brain-nek (Test és 
Agy) neveztem el. Minden apró mozgást, 
amit feladatként adok a gyerekeknek, 
saját magamon többször is leteszteltem, 
alaposan megfigyeltem, hogy bizonyos 
gyakorlatok milyen válaszhatást válta-

Árnyas liget rekorderei
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt három hét alatt kisebb csodák történtek  

Horányban, a Budavári Önkormányzat Árnyas liget táborában.  
Az itt nyaraló speciális igényű ukrán gyerekek és hozzátartozóik számára a kijevi  

Body&Brain alapítvány szervezett intenzív fejlesztő tábort.  
A látványos egyéni eredmények mellett, a környékbeli civilek segítségével 

 a csapat beállította a dunai sárkányhajózás váltóversenyének Guinness-rekordját is.  
Egy érintett kisfiú édesanyjával, Aleszja Millerrel és a tábor vezetőjével,  

Szergej Bondarenkoval beszélgettünk.

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT
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nak ki az izmokból. A testünkben min-
den izomnak megvan a saját pszicho-
lógiai funkciója. Ha tudjuk, hogy egy 
izom működése milyen testi reakciót 
vált ki, akkor következtethetünk a ko-
rábbi traumákra, fejlődési nehézségek-
re, és ezáltal az adott gyerek egyedi fej-
lesztési igényére. Mozgásterápiával cél-
irányosan tudjuk befolyásolni a kisagy 
működését és a központi idegrendszert. 
A módszert szeretném továbbadni. Ti-
zenhat gyógypedagógus tanítványunk 
jelenleg célzott oktatásban részesül. 
Neves szakemberekkel – köztük egy-
egy neuroterapeutával, anasztezioló-
gussal és ortopéd orvossal – nemcsak 
a gyakorlatok részletes elemzését ta-
nítjuk meg számukra, hanem a test 
minden porcikáját, a csontokat és az 
anatómiát. 

A nyári táborozás milyen többlet él-
ményt nyújt a gyerekeknek? Egyéni 
vagy csoportos programokat tarta-
nak?
 Sz.: Ahhoz, hogy egy gyerek beke-

rülhessen a táborozók közé, év közben 
– az állapotától függően – több kurzu-
son kell részt vennie. A fejlesztéseken 
kezdetben csak a gyerekekkel dolgo-
zom, egy bizonyos idő után azonban be-
vonom a családtagokat is. A szülőknek 
ugyanis meg kell tanulniuk, hogyan 

foglalkozzanak és kommunikáljanak 
a gyerekükkel, és el kell sajátítaniuk a 
fejlesztési módszereket. Úgy gondolom, 
az is feladatunk, hogy minderre kiké-
pezzük őket; ez az ismeretanyag nagyon 
sok energiát ad számukra. A gyerme-
kük által az autizmussal vagy bármely 
más testi-lelki fogyatékossággal érin-
tett szülők számára mindig hangsúlyo-
zom, hogy soha ne adják fel a reményt. 
Ne engedjék el a gyermekük kezét. Ad-

janak számára esélyt, támogassák és 
harcoljanak a fejlődéséért. Mert ezek a 
gyerekek több mindenre képesek, mint 
azt bármelyikünk hinné, csak meg kell 
érteni őket, és meg kell nekik adni a le-
hetőséget az életre. 

Ön a kisfiával érkezett a táborba. Mi-
lyen tapasztalatokat szerzett a terápia 
során?
 Aleszja: Amikor a fiunk, Levi elmúlt 

kétéves, még egyáltalán nem beszélt. 
Megszületett róla a diagnózis, megál-
lapították, hogy autista. A férjemmel 
kissé reményvesztettek lettünk, de az 
édesapám fölforgatta az internetet, és az 
ismerőseihez fordult; egyikük Szergejt 
ajánlotta. 2018-ban elutaztunk Kijev-
be, és részt vettünk az egyéni fejleszté-
sen és egy csoportos táborban. 2020-
ban kiköltöztünk Torontóba. A pandé-
mia alatt Szergej online írta nekünk a 
feladatokat, és videóra vette a saját lá-
nya segítségével, hogy mit hogyan kell 
csinálnunk. Elküldte a felvételt és a fel-
adatsort, mi pedig otthon fölvettük a 
foglalkozást Levivel, és visszaküldtük 
neki. Ő végignézte és megírta, hogy mit 
kell megváltoztatnunk. Levente egy-
szer csak elkezdett hangokat mondani, 
és lassan elindult nála a beszédfejlő-
dés. Szergej összekötött a csapatában 
lévő logopédussal, és attól kezdve mind-
kettőjükkel online tartottuk a kapcso-
latot. Levi ma már el tudja mondani az 
abc összes betűjét, minden hangot ki 
tud ejteni.

 Sz.: A tábor nagy terhet ró az itt nya-
raló huszonnégy gyerekre, hiszen na-
ponta hétféle fejlesztésen vesznek részt. 
A csoportos foglalkozásokon a szülők 
foglalkoznak a gyerekekkel. Délelőtt 
pszichomotorikus, fizikai, logikai és ce-
rebrális mozgásfejlesztés, délután mű-
vészet- és játékterápia, valamint kom-
munikációs fejlesztés zajlik. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy a gyerekeknek egy-
mással kell kommunikálni a feladatok, 
játékok során. A kézügyesség- és finom-
motorikus fejlesztést különböző tevé-
kenyégeken keresztül végezzük, pél-
dául tésztát gyúrunk, zoknit mosunk, 
tojást verünk fel, gyöngyöt fűzünk, 
gyurmázunk stb. Ezek mind olyan moz-
gások, amelyek beindítják az agyban 
a gondolkodást. Szeretném bemutatni 
a fejlesztő csapatom tagjait: Tatyana 
Bondarenko kisagystimulációs terápi-
ával és logikai fejlesztéssel foglalkozik; 
Anna Maleshko masszázsterapeuta, 
gyógymasszőr; Ira Mazur az ART-te-
rápia (művészetterápia) és a finommo-
torikus, szenzomotoros fejlesztés szak-
embere, valamint Yaroslav Gribinik, 

akinek szakterülete a kommunikáció, 
a szociális készségek fejlesztése és a 
játékterápia.
A táborban négy csoportban folyik a 
munka és négynapos a munkahét. Négy 
napon keresztül fejlesztés történik, majd 
szabadnap következik. Ám a résztvevők 
a szabadnapokon sem unatkoznak. Az 
első szabadnapunkon a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával a visegrádi 
bobpályára kirándultunk. Folyamato-
san szervezünk különböző megméret-
tetéseket, csapatjátékokat, sorverse-
nyeket külön a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek, és a szülők ilyenkor készítik 
fel egy kis műsorra a gyerekeket. Re-
kordkísérletre is készültünk, ez utóbbi 
már tábori hagyomány. Tavaly negy-
venkét speciális igényű gyerekkel – 
akik között mozgássérült gyerek is 
volt –, megmásztuk a több mint kétezer 
méter magas Hoverlát, Ukrajna legma-
gasabb csúcsát. Egy évvel korábban 
vadvízi evezéssel jöttünk le egy hegyi 
folyón. Elárulom, az itteni gyerekekkel 
már fölmentünk a Kékestetőre is. Az idei 
kihívást július 21-én teljesítettük, ami-

kor sárkányhajó-váltóversennyel felál-
lítottuk a Dunán leggyorsabban átkelő 
ukrán gyerekek Guinness-rekordját. 
Ezt a teljesítményt a magyarországi re-
kordok regisztrátora is rögzítette.

Milyen szakmai eredményeket lehet 
elérni egy-egy tábori időszak alatt?
 Sz.: Eddig mintegy ötven hasonló 

kurzust vezettem. A legtöbb gyermek-
nél jelentősebb eredmény született ezek 
alatt a hetek alatt, mint az azt megelő-
ző évek során. Sajnos a nap csak 24 órá-
ból áll, és a táborba bekerülni valóban 
nehéz. Egy évre előre betáblázták a he-
lyeket, és ahhoz, hogy egyéni fejlesz-
tésre bekerüljenek hozzám új gyerekek, 
másfél évet kell várniuk.

A háború alatt hogyan tud dolgozni?
 Sz.: Kijevből egyelőre Kárpátaljára 

tettem át a székhelyemet, és az Euró-
pai Unió országaiban is tartok kurzu-
sokat. Horányból Kárpátaljára utazom, 
az érkezésünket követő napon indul 
a következő tábor. 

Rojkó Annamária
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KÉPGALÉRIAKÉPGALÉRIA

A Lánchíd felújítása miatt nyáron egy  
1 km hosszú szakaszon le van zárva 
a budai alsó rakpart, ezért a Halász 
utca és a Döbrentei tér közötti szakasz 
nyári pihenőparkká alakult.
A budai alsón számos lehetőség van a 
ki kapcsolódásra. Melegebb napokon 
inkább az esti órákat ajánljuk, hogy egy 
hosszú munkanap után kikapcsolód

hasson a rakparton. Hozzon ételtitalt, 
társasjátékot, és érezze jól magát a ba
rátaival, szeretteivel. 
Ha saját programot szervezne, de nem 
tudja, hol valósítsa meg, erre is van már 
lehetőség ezen a linken keresztül:  
https://bit.ly/3PMGF2r

Kapcsolódjon ki a Budai_Alsón!

A Budai_Alsó
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MAGAZIN MAGAZIN

Évek óta itt tölti a munkanapjait. Gye-
rekkorától kötődik az I. kerülethez?

 Bár a XII. kerületben laktunk, gya-
korlatilag a Naphegyen, a Krisztinában 
és a Vízivárosban nőttem fel. A Lisznyai 
utcai Általános Iskolába, majd a Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumba jártam. Gyak-
ran töltöttem az iskolaszüneteket az 
órásüzletben. Édesapámhoz sokan jár-
tak be beszélgetni, elidőzni. Ilyenkor 
megvitatták az eseményeket, így min-
dig eljutottak hozzám a környék aktu-
ális hírei.

Miért nem folytatta a családi tradíciót?
 Édesapám természetesen szerette 

volna, hogy én is órás legyek. Belekós-

toltam, de az órákban számomra túl sok 
volt a mozgó alkatrész, túl sok a hiba-
lehetőség. Kamaszként még fogalmam 
sem volt róla, hogy milyen pályát vá-
lasszak. Az érettségi előtt – amikor dön-
teni kellett – már tudtam, hogy nem sze-
retnék irodai munkát végezni, illetve 
a felsőoktatásban továbbtanulni, mert 
nem találtam olyan területet, amit a sa-
játomnak éreztem.
A családunk egyik barátja ötvös volt, 
bejárogatott édesapámhoz az üzletbe. 
Megemlítette, hogy a szakiskola ötvös- 
aranyműves szakán tanít egy nyugdíj 
előtt álló kiváló oktató, érdemes lenne 
bekerülnöm hozzá. A felvételi előtt in-
dítottak egy tanfolyamot, ahol kipró-
bálhattam magam, és a tanáraim is lát-
hatták, hogy nem vagyok kétbalkezes. 
Tetszett, amit csináltunk, de még nem 
éreztem, hogy ez lenne az én utam. Pár 
hónappal később azonban elkezdődött 
az iskola, és ahogy haladtunk előre, 
egyre több technikát ismertem meg. 
Mindig is szerettem rajzolni, érdekelt a 
művészet, és ügyesen bütykölgettem. 
Nem tartottam magam művészi tehet-
ségnek, de jó szemem volt ahhoz, hogy 
észrevegyem, mit mivé lehet alakítani. 
Akkor már tudtam, hogy a szakmához 
szükséges fogásokat el tudom sajátíta-
ni. Az ötvösművészetben mindig voltak 
olyan kiemelkedő alkotók, akiknek a 
múzeumokban kiállított munkái alap-
ján jól felismerhető, hogy mi az a minő-
ség és színvonal – amit igazi elhivatott-
ság esetén – el lehet érni. Ez az érzés 
az iskolában egyre jobban felerősödött 
bennem, ráadásul a mestereink olyan 
módon tanítottak, hogy valóban ki-
bontakozhattunk, így mára már én is 
művésznek érezhetem magam a szak-
mámban.

Tanulóként mekkora alkotói szabad-
ságot kaptak?

 A kötelező tananyagban szereplő 
standard ékszereket, mint amilyen egy 
pecsétgyűrű vagy karikagyűrű, termé-
szetesen el kellett készítenünk, de az 
egyes vizsgamunkák vagy a verseny-
munkák szabadon választhatók voltak. 
Akkoriban már hozzájutottunk olyan 
nyugati kiadású ékszerújságokhoz, 
amelyekben egészen extravagáns öt-
vösmunkákat mutattak be, és sokan 
ezekből a lapokból dolgoztunk. A tár-
gyak elkészítése technikailag sem volt 
egyszerű, igazi kihívást jelentett, de 
a munka minden perce megérte, mert 
rengeteget fejlődtünk általa.

A szakiskola után azonnal megnyi-
totta az üzletet?
 Először elmentem egy céghez, gyűj-

töttem egy kis tapasztalatot, majd édes-
apám segítségével 2001-ben nyitottam 
meg a műhelyemet. Az első években, 
amikor még kevés volt a megrende lőm, 
a fémmunkálási feladatokkal besegí-
tettem az órajavításba. Jó darabig az én 
üzletem falát is órák díszítették. Egy év-
tizeddel később, amikor felvirágzott az 
internet, készítettem egy saját webol-
dalt, ami nyomán már sokan megtalál-
tak. Az oldal ma is működik, de jó ideje 
nem fejlesztettem. A megélhetésemet 
elsősorban a visszajáró ügyfelek és az 
ajánlásaik alapján betérő megrendelők 
biztosítják. Nagyon jó érzés, amikor 
hálásak az emberek.

Milyen arányban javít, illetve tervez- 
készít ékszereket?

 Az arányok az igényekhez igazod-
nak. A javításokat ma már teljeskörűen 
el tudom vállalni, mert léteznek olyan 
technikák, technológiák – mint például 
a lézerforrasztás –, amelyekkel az egé-
szen filigrán részeket is meg lehet javí-
tani. Az elmúlt 20 évben képeztem ma-
gam, és kitanultam a számítógépes 

egyedi ékszertervezést, amely határta-
lan lehetőségeket biztosít. Ezzel a tech-
nikával bármilyen ékszer, akár egy át-
tört üreges tárgy is tervezhető. Koráb-
ban CNC marógéppel munkáltuk meg 
a viasz vagy fém alapanyagokat, nap-
jainkban a háromdimenziós nyomtatá-
sos technológia pármikronos réteggel 
is felépíti a tervezett tárgyat. Olyan vi-
asszal dolgozunk, ami mérethű nyers 
öntvényt képez; ezt az öntvényt kell 
kézzel felpolírozni, valamint kidolgoz-
ni, hogy csillogó legyen, és akár több 
darabból is össze lehessen állítani. Van 
olyan megrendelőm, aki egyedi terve-
zés esetén mindent rám bíz. Ez nagyon 
kellemes és felemelő érzés, hiszen itt tel-
jes mértékben kibontakoztathatom a 
kreativitásomat, és ezek a remekművek 
az én ,,gyerekeim”. Ugyanakkor a saját 
igényességem megnehezíti a helyzetet, 
hiszen ezeknek az ékszereknek a megal-
kotása az átlagos munkáknál jóval idő-
igényesebb számomra.
A másik véglet az a megrendelő, aki – 
mint egy matematikus – század milli-
méterre megadja a készítendő ékszer 
méreteit. A nagy többség azonban nem 
ilyen; vagy egy mintaképet hoznak, 
vagy közösen megbeszéljük az elkép-
zeléseket.

Tapasztalatai szerint hogyan válto-
zik az ékszerdivat Magyarországon?
 Itthon sokáig az olasz dizájnéksze-

rek hódítottak. Mostanában talán már 
kicsit bátrabbak az emberek. Sokan sze-
retik az aranyból készült művészi ék-
szereket, akár azokat is, amelyeket non-
figuratív, rusztikus, sziklaszerű robban-
tott vonalak díszítenek. Népszerűek a 
kevert színű, nagyon látványos éksze-
rek is. Természetesen előfordul, hogy 
valaki pénzszűke miatt egy értékes mo-
dellhez nagyon hasonlót kíván rendel-
ni, de olcsóbb kivitelben. Ilyenkor álta-
lában az alapanyagon tudunk spórol-
ni. Egy gyűrűbe például kisebb méretű 
gyémántot teszünk, vagy más fajta kö-
vet, ebben mindig tudok segíteni. A 
megrendelések alapján követem a di-
vatot. Előfordult, hogy egy televíziós 
műsorban a bemondó egyedi ékszert 
viselt. Többen is érdeklődtek, hogy el 
tudom-e készíteni azt a modellt, mert 
megtetszett nekik; akadt, aki egy ho-
mályos képernyőfotót is hozott. A szá-
mítógépes grafika ilyen esetben azért 
is praktikus, mert amikor megterve-

zem az ékszert, meg tudom mutatni a 
megrendelőnek, aki még időben módo-
síttathat a terven.

A tervezések során ön melyik ágát 
gyakorolja az ötvösmesterségnek?

 Az ötvösségen belül az arany- és 
ezüstművesek, a vésnökök és a kőfog-
lalók önálló szakmákat képviselnek. Én 
azzal, hogy egyedi ékszereket készítek 
– kicsit kényszerből is – elsajátítottam 
minden szakterület műhelytitkait. Egy-
felől érdekeltek a különböző mesterfo-
gások, másrészt a munkaigényességem 
miatt. Keserű tanulság volt, amikor egy-
két fázist kiadtam más szakembernek, 
például egy kőfoglalónak, és amikor 
visszakaptam, minőségi gondokkal 
szembesültem. Ezért ma már a drágakő-
foglalást és a vésést is magam végzem. 

A családban lesz, aki továbbviszi majd 
a mesterséget?
 A feleségem – akivel több mint húsz 

éve ismerjük egymást – szintén szak-

mabeli. Tíz éve alkotunk egy párt. Hat-
éves kislányunk nagyon szeret a mű-
helyben tevékenykedni, önálló asztal-
részt alakítottunk ki neki. Már most 
nagy kedvvel lesi el a szakmai fogáso-
kat. Szívből reméljük, hogy amikor 
pályát választ, továbbadhatjuk neki a 
mesterségünk minden tapasztalatát, 
és a Mária téren tovább virágozhat a 
családi ékszerkészítő műhely.

Rojkó Annamária

A Mária téri Aranyember
A Mária téri ikerüzletet sokan ismerik. Az órás és az ötvös – apa és fia – hosszú évekig 

egymás szomszédságában reparálta a vízivárosiak legféltettebb kincseit,  
a családi örökséget képviselő órákat és ékszereket. Hári Antal órásmester kilencvenéves,  

már visszavonult. A fia, Zoltán azonban a javítás mellett  
kitanulva a legkorszerűbb technikákat, és ékszertervezéssel is foglalkozik.  

A hagyományokról és a trendekről vele beszélgettünk.

Budapest, I. ker. Mária tér 2.
www.ekszervilag.hu
Telefon: 06 70 317 6836
Nyitva: hétfőtől péntekig  
11től 18 óráig.

Hári Zoltán  
Ékszertervező és 
Készítő Műhely
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Hogyan lett a második világháborúban le-
bombázott, romos házból múzeum? A 
Semmelweis-ház története a reménytelen-
ségtől a felújításig, egészen napjainkig. 

A ház az 1944–45ös ostromot a Vár 
közelsége miatt igen megszenvedte: a 
Várbazárhoz közelebb eső harmada gya
korlatilag megsemmisült, de az egész 
épület károkat szenvedett. A háború 
után volt, aki egyenesen a romok elta
karítását, azaz a ház végleges elbontá
sát javasolta – ez szerencsére nem 
következett be. 

Az 1950es évek elején tervbe vették egy 
orvostudománytörténeti múzeum létre
hozását. A lehetséges helyszínek között 
felmerült Gül Baba türbéje és a Semmel
weisház is, és folyt a tárgyak gyűjtése is. 
1958ban a KÖZTIből érkezett a javas
lat, hogy Semmelweis szülőházát építsék 
újjá egy ilyen témájú múzeum számára. 
A házban ekkor komfort nélküli lakások 
voltak, de még egy autószerelő műhely (!) 
is működött benne. A következő évben 
már költségvetése is lett a programnak, 
ebben a műemléki rekonstrukció mellett 
a lakók kiköltöztetésére is szántak pénzt. 

De a kivitelezésig még jó ideig nem jutot
tak el, előbb ugyanis tisztázni kellett 
a múzeumot építtetni akaró Egészség
ügyi Minisztérium és a tulajdonos ta
nács felelősségi köreit. 1960ban a ház 
minisztériumi tulajdonba került, így 
elhárult a jogi akadály a felújítás meg
kezdése elől. Időközben a budai Vár  
és a Várnegyed felújítása, valamint az 
Erzsébet híd építése is megkezdődött, 
így a ház környezetének rendezése miatt 
is sürgetővé vált a romos ház felújítá
sa. Céldátumnak pedig ott volt 1965,  
Semmelweis halálának 100. évfordulója. 

A lakók kiköltöztetését a Fővárosi Ta
nácsra, a felújítási terveket a BUVÁTIra 
bízták. Utóbbi feladatot Pfannl Egon,  
az egyik legnépszerűbb műemlékes 
tervező végezte el 1962ben – a nevé
hez fűződik a Király, a Rác és a Császár 
fürdő vagy éppen a krisztinavárosi kato
likus templom háború utáni helyreállítá
sa is, hogy csak néhány példát említ
sünk. A kivitelező a 45. sz. Építőipari 
Vállalat volt.
Az eredeti fa kapu menthetetlenül el
pusztult, ezért új, üvegezett kaput épí
tettek be. A kapualj belső végében, a 
vasrácson kígyós embléma őrzi az 
1963as felúíjtás emlékét. A kapualjjal 
szemben, a szemközti falba beépítve 
helyezték el Semmelweis Ignác földi 
maradványait, elé pedig bronz emlékmű 
került: Borsos Miklós Anyaság című 
alkotása (1965). Az irodai funkciókat, 
a könyvtárat, a restaurátorműhelyt a 
földszinten helyezték el, míg a kiállítóterek 
az emeletre kerültek. Az eredeti, Király 

utcai helyszín méreteit és boltíveit 
másolva készült el az a szoba, amelybe 
a Törökpatika került. Ennek eredeti 
bútorzatát Gömöry Károly pesti gyógy
szerész megrendelésére Rosznagel 
Márton asztalosmester, a reliefeket 
Dunaiszky Lőrinc szobrászművész 
készítette 1813ban. A belső udvarban 
állva látható, hogy az emeleten nagy 
felületű üvegfal húzódik – ezt a Fém
munkás Vállalat készítette el. 
Az egészségügyi intézményeket csak 
1964ben kérték fel, hogy szolgáltassák 
be a múzeumnak a muzeális jellegű tár
gyai kat. Bár így is jelentős gyűjtemény 
jött létre a múzeum számára, az emeleti 
kiállítótereket végleges műtárgylista és 
kiállítási forgatókönyv nélkül kellett meg
tervezni. A Semmelweisemlékszobát a 
családtól adományba kapott tárgyakkal 
és stílusban illeszkedő bútorokkal rendez
ték be. Az igazgatói szobába aranyozott 
fekete empire bútorzat került, ezt egy deb
receni magánszemélytől vásárolta meg 

a minisztérium, egy Budai László utcai 
lakásból pedig egy cserépkályhát is átho
zattak ide. Pfannl Egon tervezte meg a 
tanácsterem berendezését is. A dekorá
ciókat – vázákat, tálakat, gyertyatartó
kat – Gorka Lívia, a kiállítási grafikákat 
Molnár Szilárd grafikusművész tervezte.
A múzeum épületét 1965. augusztus 
13án, Semmelweis halálának 100. év
fordulóján átadták, de a kiállítás csak ké
sőbb nyílhatott meg. A létrejövő múzeum 
vezetésére Antall Józsefet kérték fel. 
Számára ez egyben az élet „újrakezdését” 
is jelentette, ezzel rehabilitálták az 56os 
múltja miatt elhallgattatott történész, 
könyvtáros szakembert. Akkoriban persze 
senki nem gondolhatta még, hogy egyszer 
ő lesz Magyarország miniszterelnöke. 
Azt már nem élhette meg, hogy a Vár
bazár rekonstrukciója kapcsán 2014
ben a Semmelweisház homlokzatát is 
felújították. Reméljük, hogy a kiállítóte
rek is hamarosan újjáépülnek. 

PG

Semmelweistől Antall Józsefig (2. rész)

A ház a felújítás megkezdése előtt. (Forrás: fortepan.hu / BFL Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei)

A múzeum a hatvanas években (Forrás: fortepan.hu / Semmelweis Egyetem Levéltára)



A számlálóbiztos feladatai:

Követelmények  
a számlálóbiztossá váláshoz:

A kiválasztásnál  
előnyt jelent:

A szerződéskötés  
feltétele:

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitölteni,  

tableten, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

Jelentkezzen  
számlálóbiztosnak 
a 2022 őszén induló népszámlálásra!

A munkavégzés ideje: 
2022. október 17. – november 20.

	 		nagykorú,	cselekvőképes	személy,
      a felkészüléshez saját eszköz 
megléte, internetelérés  
(PC,	laptop,	tablet	stb.),

   e-mail-cím, telefonszám.

	 legalább	középfokú	végzettség,
	 magabiztos	számítógépes	ismeret,
	 					megfelelő	tájékozódási,	 
térképkezelési	képesség,

      helyismeret az összeírás területén,
	 					rugalmas	időbeosztás	és	állandó	
elérhetőség.

	 a	jelentkező	kiválasztása,
  e-learning formában megvalósuló 
képzés	sikeres	teljesítése.

A jelentkezési időszakról, a díjtételekről és a határidőről,  

kérjük, érdeklődjön a polgármesteri hivataloknál, vagy  

a közös önkormányzati hivataloknál.

   a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,

	 	az	adatfelvétel	lebonyolítása,	a	népszámlálási	kérdőív	kitöltése	

az	adatszolgáltatóval	(ahol	nem	töltötték	ki	a	kérdőívet	interneten),

	 a	címek	pontosítása,	esetleges	új	címek	felvétele,

	 folyamatos	kapcsolattartás	a	felülvizsgálóval.

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

Csalogato plakat_AUG_A4.indd   1Csalogato plakat_AUG_A4.indd   1 2022. 07. 15.   14:302022. 07. 15.   14:30
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Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134
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  

Augusztus 7. 19:00 
Cseh Tamás Projekt – koncert

A Cseh Tamás Projekt koncertjével emlé
kezünk Cseh Tamás halálának tizenharma
dik évfordulójára. A formáció 2014ben 
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

Fotó: Kánya Gyöngyvér

A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a 
balkáni zene és tánc szeretete, táncháza
ikban többek között macedón, szerb, görög, 
bolgár, horvát, trák, örmény tájegysé
gekről származó dallamokat játszanak. 
A Virág Benedek Ház varázslatos udva
rán találkozhatnak velük a balkáni zene 
és tánc szerelmesei.
Belépő: 1000 Ft, 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
mesztő 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, 
míg egy váratlan esemény súlyos titko
kat nem hoz a felszínre. Az őket össze
kötő szálak pattanásig feszülnek.
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

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

Szeptember 7. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt:  
A világ legrosszabb embere 
Norvég–francia–svéd–dán–amerikai 
vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021
A húszasharmincas évei fordulóján járó 
Julie (Renate Reinsve) története zajos si
kert aratott a Cannesi Nemzetközi Film
fesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő 
díját, majd a világ fesztiváljait bejárva 

mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. 
Juliet négy éven keresztül követjük, a 
norvég lány a szerelmi életében és karri
erjében is a helyes, sorsfordító döntése
ket próbálja meghozni – még ha egyszer 
megfontolt, máskor elhamarkodott válasz
tásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek 
vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy 
Julie élete egyenesbe jöjjön, először ön
magát kell megtalálnia és elfogadnia –  
rögös út vezet ennek a beismeréséhez. 
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!

Szeptember 9. 
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs
A Grunting Pigs, azaz Pribojszki Mátyás 
szájharmonikás, énekes, dalszerző és 
Szász Ferenc gitáros koncertje a Virág 
Benedek Ház udvarán. 
Belépő: 2000 Ft, online elővételben a Tixa 
oldalán vagy a helyszínen váltható. 

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

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

Megnyitó: augusztus 30., 18:00 óra 
A kiállítás egy hatalmas installáció, 
amelynek témája az utazás, pontosabban 
a szubjektív utazás.  

TérKép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. 

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu 
Nyitvatartás:  
kedd–szombat 14:00–18:00  

Augusztus 25.–szeptember 30. 
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása 
Magyari Zsuzsi alkotásaira egyaránt igaz 
a felszabadult kísérletezés, kifinomult 
szépérzék, precizitás és a semmi vizuá
lis úton történő megragadása. Az érzé
kelésnek az a formája érdekli leginkább, 
ami megkérdőjelezi annak határait és 
viszonylagosságát. Célja a megtapasz
talhatatlan és a kimondhatatlan, a határ
területek megjelenítése. Olyan immate
rialista fogalmaknak, mint a semmi és 

az üresség képzőművészeti eszközökön 
keresztül történő rögzítése, amiben a 
feltételezett formákat és anyagokat pró
bálja meg a művészet nyelvén realizálni. 
A megtapasztalásból vagy megtapasztal
hatóságból fakadó bizonytalanságot ülteti 
és alakítja át megragadható tárgyakba. Így 
tehát az alkotások a látható és a láthatat
lan jelenségét járják körül: Magyari Zsuzsa 
P.S. című kiállítása a látás és az érzékelés 
közötti pillanatnyi hiányt, rést hivatott 
ábrázolni. 

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

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

Augusztus 22.–október 15.
Szoszó 69 kiállítás
Megnyitó: augusztus 22. 18.00
A kerületben élt Rákoskerti László fényké
pész, számos reklám és divatfotó alkotója 
augusztus 22én lenne 69 éves. A tiszte
letére rendezett kiállításon az érdeklődők 
az alkotó gazdag életművéből láthatnak 
szubjektív válogatást. „Nem fotóművész 
vagyok, hanem alkalmazott fotográfus!” – 
mondta, képei mégis művészi igényes
ségűek voltak, bár kiállítás formájában 
ezidáig nem láthatta őket a közönség. 
A Várnegyed Galériában rendezett tárlat 
méltó környezetben mutatja be Rákoskerti 
László munkásságát, ezzel egyben korle
nyomatot is a 80as, 90es és a 2000es 
évek reklámvilágáról. Egy profi fényképész 
archívuma, a diától a digitális negatívig.
A kiállítás megtekintése ingyenes.
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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!

hogy csak olyan kereskedelmi 
közleményt (hirdetést) áll  
módunkban elfogadni, amely nem 
sérti a gazdasági reklámtevé
kenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól, a médiaszolgál
tatásokról és a tömegkommuni
kációról, valamint a sajtószabad
ságról és a médiatartalmak alap
vető szabályairól szóló törvény 
előírásait.  
Politikai hirdetéseket kizárólag 
a hivatalos kampány időszakban 
jelentetünk meg.  
A kiadó fenntartja magának a jogot, 
hogy egyes hirdetések megjele
nését indoklás nélkül megtagadja. 
A fizetett tartalmakat (PRcikkek) 
xszel jelöljük.

Lapzártánk idején érkezett a hír, 
hogy Hergár Jenő okleveles gépész
mérnök, életének 81. évében, július 
9én váratlanul elhunyt. 

A vári közösség népszerű alakja 
szabadalmi ügyvivőként iparjogvé
delmi ügyekben országosan ismert 
szakember volt. Halálával a helyi 
közösség egyik legaktívabb tagját 
veszítette el. A Budavári Lakosok 
Szövetségének egyik alapító tagja 
feleségével, Stróbl Krisztinával az 
elmúlt három évtizedben kezdemé
nyezője és résztvevője volt a kultu
rális és hagyományteremtő civil 
megmozdulásoknak.

Hergár Jenőnek köszönhető többek 
között, hogy 2001 óta minden március 
15én bor folyik Stróbl Alajos szobrász
művész egykori márványkútjából, a 
Balta köz 4. szám alatti ház udvarán. 
A kút két évtizeddel ezelőtt az ösz
szefogás jelképévé vált.

Hergár Jenő hamvait augusztus 
12én, 14 órakor helyezik örök nyu
galomra a Belvárosi Szent Mihály 
templom urnatemetőjében.  
(Budapest, V. kerület Váci utca 47/b.)  

Lelki üdvéért a gyászmisét ugyan
azon a napon, 18.00 órakor tartják 
a budavári Mátyástemplomban.

Tájékoztatjuk 
kedves  
hirdetőinket, 

  A Budai Polgári Közösség az összetartozás 
jelképeként útjára indítja az Európa-szerte nagy 
népszerűségnek örvendő vándorbölcső moz-
galom keretében a Budavári Vándorbölcsőt, 
amellyel az első kerületbe érkező újszülötteket 
köszöntjük közösségünkben.

A Budavári Vándorbölcső a gyermek 4 hónapos 
koráig ajánlott, bármelyik I. kerületi várandós szülő 
vagy újszülött szülője jelentkezhet. A bölcső sor-
solás útján találja meg a gazdáját, majd miután 
a kisbaba kinőtte, útnak indul egy új családhoz.

Fazekas Csilla
a Budai Polgári Közösség elnöke

ÚTJÁRA INDUL
A BUDAVÁRI 
VÁNDORBÖLCSŐ!

További információk és jelentkezés:

budaipolgarikozosseg.hu
info@budaipolgarikozosseg.hu

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 20. 
MINDEN JELENTKEZŐT MEGLEPETÉS

AJÁNDÉKBAN RÉSZESÍTÜNK.

Blaha lujza téri
irodánkBa
telefonosokat
keresünk.

nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

4-6-8 órás műszakok
(választható), 

heti fizetés.

06-70/554-9384
''

Elhunyt Hergár Jenő
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APRÓHIRDETÉS

Ingatlan
BakosLak Ingatlan kész-
pénzes ügyfelei részére eladó 
és igényes, kiadó ingatlanokat 
keres 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.

Fiatal pár vízközeli nyaralót 
vásárolna 33 millió Ft-ig.  
Telefon: 06 30 452-5074

Szolgáltatás
Lakások eladás előtti vagy  
tulajdonosváltás utáni teljes 
kiürítése, lomtalanítása rövid 
határidővel, felújítás utáni  
nagytakarítással.  
Telelefon: 06 30 197 4835,  
e-mail: lomtalanitas@gmx.com

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

Csökkentse gázszámláját  
40%-al – korszerű kondenzációs 
fűtéssel. Kéménybélelés, kazán-
csere, egy kézben, szolgáltatók 
felé szakvélemény ügyintézéssel. 
Ingyenes felmérés.  
Telelefon: 06 70 227 3040,  
06 70 227 3041.

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

Régiség

Henk Antiquitas  
Krisztinaváros,  
Mészáros u. 8.  
Nyitva: H-P 10-18h  
Telefon: 06 20 933 1413,  
henvilmos@gmail.com

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

2021. 06. 03.
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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



NYÁRBÚCSÚZTATÓ
FESZTIVÁL

Gyerekprogramok, társasjáték, utcabál, koncertek, 
jazz, rock and roll, arcfestés, ugrálóvár, finomságok, 
kézműves foglalkozások, sportos kihívások, botanikai 

séta, százéves fák története, mandalakészítés 
virágszirmokból, környezettudatos házi praktikák

CZAKÓ SPORTPÁLYA

SZEPTEMBER 10. szombat


