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Alkotótábor a Hős utcában
Amikor a gyerekeké a főszerep!
Miután tavaly hatalmas érdeklődés
övezte, augusztus 14 és 16 között idén
ismét nyári alkotótáborunk várta a
kicsiket és nagyokat a Hős utca 15/A
és B közötti területen.
A program célja, hogy pár napos kreatív
foglalkozásokon
keresztül
vidám
kikapcsolódást nyújtson a gyerekeknek.

kipróbálhatta
mennyire
tehetséges
zsonglőrködésben, kreativitását pedig
különféle kézműves foglalkozások
(origami,
arcfestés,
gyöngyfűzés)
alkalmával. Ahogy most is nagyon
népszerű sporttevékenység volt a foci.

Az alkotótábort ebben az évben az „IKSZ
a hátrányos helyzetű gyermekekért Diákok bevonása a Kontúr Egyesület
Hős utcai projektjébe” és a „Nyitottabb
Hős utcát – közösségfejlesztéssel a
szegregátumban élő hátrányainak
mérsékléséért” projektünk keretében,
valamint Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai
Önkormányzat
anyagi
támogatásával tudtunk megvalósítani.
Első napon, miként tavaly, idén is
vendégünk volt a BÁRKA Gyermekjóléti
Központjának prevenciós csoportja,
akik trambulinnal várták a gyerekeket.
Meghirdetett rajzpályázatunkra rengeteg
pályamű érkezett. Az alkotásokat zsűri
értékelte. A három nap alatt mindenki

zene táncházba csapott át, ahol a fiatalok
és a felnőttek is megmutathatták
tánctudásukat. Az „Anno 1926" Lehet
téri rétesbolt felajánlása nyomán pedig
senkinek sem maradt üres a pocakja,
hiszen pénteken és szombaton 40 db
rétest ajánlottak fel kicsiknek és
nagyoknak. Vasárnapi főzőcskézésünket
ugyan elmosta az eső, de aznap is
megtaláltuk az együttlétben az örömet.
Szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazon önkéntesünknek és a helyi
lakosoknak azért, hogy segítettek az idei
Alkotótábor megvalósításában.
Ezen túlmenően külön emelnénk ki
támogatóinkat:
EGT Norvég Civil Támogatási Alap
Új Európa Alapítvány / LUSH
FreshHandmade Cosmetics

Szombaton a cigányzenéé volt a
főszerep, hiszen a Balogh család hozott a
helyieknek ízelítőt a repertoárjukból. A
cigány hagyományokat is felelevenítő

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat

Közös Lábos – Ezt jól kifőztük!
A Hős utcai asszonyok saját főztjükkel várták a látogatókat
2015. augusztus 30-án SzimplaKert
Háztáji Piac Közös Lábos pályázat
keretén belül Hős utcai asszonyokkal,
valamint Kontúros és a Református
Cigánymisszió önkénteseivel közösen
főzhettünk.
Káposztás paszuly és gombapaprikás –
ezzel a menüvel váruk a Szimpla Kertben
az érdeklődőket. A Hős utcai asszonyok
főztje nemcsak a budapestiek számára
volt ínycsiklandozó, hanem még az
odalátogató külföldiek tetszését is

elnyerte. A közel 150 adag ételből majd
120 adagot sikerült értékesíteni Az
adományként befolyt összeg 85.500 Ft
volt, melyből a költségek levonása után
39.480 Ft maradt. Ebből az asszonyok
27.500 Ft-ot a Hős utcai közösségének
ajánlották fel. A megmaradt ételt Hős utcai
családoknak és a Budapest Bike Maffia
a „Vacsi – válassz egy családot te is!”
családsegítő
programja
számára,
ajánlottuk fel. Köszönjük mindenkinek a
felajánlását, aki ellátogatott hozzánk
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Legközelebb is kóstoljunk együtt!
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Céljaink csak együttműködéssel érhetőek el
Közös gondolkodásra invitáltuk partnereinket
Augusztus 31-én rendeztük meg Az elsődleges következtetések reálisabb
projektbemutató szakmai fórumunkat, képet nyújtottak az ott élők helyzetéről.
ahová meghívtuk együttműködő és
leendő partnereinket, hiszen fontosnak
tartjuk,
hogy
a
későbbieken
hatékonyabban tudjuk elérni közös
céljainkat Kőbányán.
Elsőként Weeber Tibor, Kőbánya
alpolgármestere vázolta fel a Hős utca
helyzetét a kerület szemszögéből. Kitért
arra, hogy folyamatosan keresik a
megoldásokat a lakótömb jövőjére
vonatkozóan. Ezt követően Lados
Noémi, a Kontúr Egyesület alelnöke
mutatta be a szervezetet. Előadásában
rávilágított a Hős utcában élő családok
problémáira, amelyek megoldásra várnak.
Az
Angelusz
Róbert
Társadalomtudományi Szakkollégium
részéről Vígvári András ismertette a
július hónapban végzett kérdőíves
szociológiai kutatás eredményeit.

A rendezvény utolsó szekciójában Balog
Flóra, közösségfejlesztő invitálta a
résztvevőket
közös
gondolkodásra,
ízelítőt adva, miként valósulhat meg egy
csoport érdeklődésének felkeltése.

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna, a
Kontúr Egyesület elnöke a Norvég
projekt szakmai tartalmába engedett
betekintést. A tevékenységek célja
egyértelműen a helyi közösségfejlesztés,
vagyis
egy
komplex
folyamat
eredményeként nemcsak a lakosság
ösztönzése problémáik felismerésére és Köszönjük mindenkinek a részvételt!
megoldására,
hanem
a
helyi
ellátórendszer segítő hálójának kiépítése
együttműködések révén.

Mert az élmények összekötnek!
Játék, móka és kacagás – nem csak Hős utcai fiataloknak
Augusztus 10-13. között négynapos
élménytábort szerveztünk 12-15 éves
fiataloknak konzorciumi partnerünkkel,
a CIKK Egyesülettel közösen, a
Pongrác
Közösségi
Házzal
együttműködésben.

A résztvevők az első napon pingponggal rá, akkor együtt hoztak döntéseket, ami
melegítettek, majd ügyességüket az növelte bennük a kooperáció képességet
Orczy Kalandparkban próbálhatták ki. és az elfogadást.
Másnap a Csodák Palotáját hódították
meg a fiatalok, miközben egy kémiai és
egy fizikai kísérlet szereplőivé is válhattak.

A tábor célja, hogy közelebb hozza
egymáshoz a Hős utcai, a Pongrácz-telepi
és a Radar Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda vonzáskörzetébe tartozó
fiatalokat, valamint élménydús programot
nyújtson a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A harmadik napon egy pánik szobából
kellett kiszabadulniuk, felejthetetlen
élményt szervezve ezzel. Az utolsó napon
pedig a „Hol nem volt” Park és az Állatkert
várta őket. A tábor igazi csapattá
kovácsolta a gyerekeket, akik közös
élményeket szereztek, s ha szükség volt
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„Adjuk össze!” kampány a Hős utcáért
Mert kell egy hely…
A Kontúr Közhasznú Egyesület a
“Nyitottabb Hős utcát!” projekthez
kapcsolódóan
elindította
online
közösségi adománygyűjtését.
Célunk,
hogy
a
Kőbányai
Önkormányzat
által
korábban
rendelkezésünkre bocsátott Hős utcai
lakást felújítsuk, az itt lakó családok,
gyerekek igényeihez alkalmazkodó
közösségi térré alakítsuk. Ehhez 350
ezer forintra lenne szükségünk.

Az adománygyűjtő kampány
IDE kattintva érhető el!
Tartalmasnak gondolja Hírlevelünket?
Ajánlja munkatársainak, ismerőseinek!
A Norvég-projektünk keretében életre
hívott
Hírlevelünkkel
szeretnénk
tájékoztatást nyújtani programjainkról,
a Hős utcában végzett szakmai
tevékenységünkről.

Ha tartalmasnak véli kiadványunkat,
kérjük,
továbbítsa
munkatársainak,
ismerőseinek. Facebook oldalunkon
naprakész információkat osztunk meg,
honlapunk pedig bővebben olvashatnak
akár a Norvég projektünkről.

KÖSZÖNJÜK!
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Szeretnénk, ha minél több ember
megismerné szakmai munkánkat, akár
egy
információ
megosztással
is
hozzájárulna küldetésünkhöz.
Hírlevelünkre ITT iratkozhatnak fel.

