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A z Eg yedül álló S zül ők K lubja 
Al apít vá ny központ ja

2005 ÓTA LÉTEZIK A Z EGY EDÜL Á LLÓ SZÜLŐK K LUBJA 

A L A PÍT VÁ N YA, A MELY A LEGKÜLÖNFÉLÉBB MÓDOKON SEGÍTI 

A ZOK AT A CSA L Á DOK AT, A HOL A Z EGY IK SZÜLŐ VA L A MIÉRT 

HI Á N YZIK, ÍGY A Z EGY EDÜL Á LLÓ A N YA, A PA K ELL , HOGY MEG-

KÜZDJÉK A HÉTKÖZ- ÉS Ü N NEPNA POK K A L . L ASSA N 15 ÉV E LÉTEZNI 

TEH ÁT EZ A FONTOS A L A PÍT VÁ N Y, DE MINDENK I SZÁ M ÁR A TA L Á N 

MOST VÁ LTA K IGA ZÁ N L ÁTH ATÓVÁ.

ITT NEM 
VAGY 

EGYEDÜL

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

Építészet, belsőépítészet: BOTOS ANDR ÁS, NAHOCZKI ÉVA, 

PÓLUS KÁROLY, TŐRÖS ÁGNES

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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ENNEK 
A HELYSZÍNNEK 
A BEFOGADÁST, 
VALAHOGY 
A HAZATÉRÉST KELL 
SUGALLANIA

Szintterület (bruttó): 400 m2

Tervezés éve: 2017
Átadás éve: 2018

Megbízó: EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK KLUBJA ALAPÍTVÁNY
Építészet: BOTOS ANDRÁS, NAHOCZKI ÉVA, PÓLUS KÁROLY, 
TŐRÖS ÁGNES (ARCHIKON KFT.)

Számos nemzetközi díjat kapott ez 
idáig Szilágyi Zsófia Egy nap című 
első játékfilmje. Negyvenes, három-

gyerekes nyelvtanárnő hétköznapi rutinja, roha-
nása ez a film – nem egyedülálló anya, még férje-
zett, de házassága válságban. Amit látunk, hogy 
van, amiben már egyedül van a gyerekeivel. Döb-
benetes kor(film)kép. A boldog papás-mamás-
kétgyerekes plakátokon a Családok évét hirde-
tő hétköznapjaink országtünete. Nagyjából 300 
ezer családból hiányzik a második fél. Nagyjá-
ból, vagyis ennyit mutatnak a hivatalos számok.  
Ezeket a nehézsorsú embereket segíti ingyenes jogi, 
pszichológiai, táboroztatási, mindenféle élethelyzeti 
tanácsokkal, programokkal az ESZKA, s az alapít-
ványnak lehetősége nyílt arra 2016-ban, hogy létre-
hozza az Egyszülős Központját, ami szándékuk sze-
rint egy országos hálózat modellintézménye lesz. 
Az Üllői úton, az iparművészeti Múzeummal 
szemben, az egykori Medikus Kávéház tereit az 
Archikon építészstúdió tervezői „rajzolták át” egy 
770 négyzetméteres részben (kisebb részben) iro-
dai térré. Ebben működik az alapítvány főhadiszál-
lása, de egyben játszóház, presszó (a Nyolcharminc 

Ground és a Nyolcharminc Presszó), közössé-
gi tér, ami mobilirodának is használható: nyolc 
munkaállomást alakítottak ki, amit az ún. Egy-
szülős kártyával vehetnek igénybe az érdeklő-
dők, de van egy teljesen felszerelt munkaállomás 
is, amit a vállalkozó vagy épp munkát kereső egye-
dülálló szülő használni tud. Ugyanakkor a köz-
pont remek programhelyszín, ahová nem csupán 
a szó szerint érintetteket várják, bárki bemehet.  
Itt nincs olyan, hogy a térből, a programokból 

kirekesztődnek a mozgássérültek/mozgáskorlá-
tozottak, rászolnak a gyerekre, ha futkorászik, 
a babások mögött összesúgnak, ha éppen sír. 
A központ ízig-vérig „szociábilis hely”, és tér is az.  
A pasztelles színek miatt, mintha kicsit Wes Ander-
son gyerekeket és felnőtteket egyaránt elbűvöl-
ni képes mozijában lennénk. Ugyanakkor 
a halszálkamintában lerakott parketta, a hagyomá-
nyos cserépbe ültetett szobanövények, a hatvanas 
éveket idéző támlás-, és karosszékek, a gyerekeknek 
készült játszósarok (ami persze nem sarok), a türkíz 
lambériaburkolatú falak a legkülönfélébb falszaka-
szokon együtt olyan enteriőrt adnak ki, ami ismerős 
érzeteket kelthet a jelenlévőkben. Ilyen volt a nagy-
mamánál, majdnem ilyen otthon, majdnem olyan, 
mint nálatok! Persze mindez nem jelenti azt, hogy 
valamiféle retrós helyen járunk: a térrészek szaka-
szolását – egyben-tartásukat, mégis elválasztásu-
kat – transzparens belsőépítészeti elemekkel oldot-
ták meg, amik jelen vannak, funkcionálisak, de 
mégsem zavarják az összeképet, a térhasználtot. 
Mert ennek a helyszínnek a befogadást, vala-
hogy a hazatérést kell sugallania. Azt, hogy itt 
megértenek, segítenek, itt nem vagy egyedül.

« Az egykori Medikus Kávéház 
tereiben működő modellintézmény.
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MEGÚJULT WEBOLDAL
KLIKKELJ!
OCTOGON.HU

Transzparens belsőépíté-
szeti elemek segítik a tér-
szervezést.

VENDÉGLÁTÓ 
ÉS LAKOSSÁGI 
BÚTOROK, 
MINDEN 
STÍLUSHOZ.

mobcenter.hu
MobCenter

4400 Nyíregyháza, Iskola utca 1.

Tel.: 06309916236

info@mobcenter.hu

www.mobcenter.hu

B ú to ro k  m i n d e n  s t í l u s h oz
MOBCENTER

AMAGUSTO – Kolozsvár


