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Nyárbúcsúztató bográcsozás a Hős utcában
Amíg a bográcsban főtt az ebéd, a gyerekek zsonglőrködtek
Szeptember 12-én finom illatok lengték
be a Hős utcát: paprikás krumpli
rotyogott a bográcsban, míg a
gyerekek ismét önfeledten játszottak.
Lassan véget ért az idei nyár, az őszi
szelek már megbújtak a Hős utcai
avarban. Úgy gondoltuk, hogy egy kis
nyárbúcsúztató bográcsozást szervezünk
a lakókkal együtt, amíg még szép az idő.

A nagy adag paprikás krumplit a
gyerekekkel és felnőttekkel közösen
készítettük el, mindenki kivette a részét a
feladatokból. Végül mindkét bogrács
kiürült, de kellett is az energia, mert
előkerültek a zsonglőreszközök is, amiket
egyre ügyesebben használnak a
gyerekek. Reméljük, hogy a jó idő
visszatértével folytatódhat a szabadtéri
főzőcske!

Lesz egy hely a Hős utcában!
Sikerrel zárult az „Adjuk össze!” kampányunk
Nagy örömmel értesítünk mindenkit,
hogy LESZ EGY HELY a Hős utcában,
ahol közösségi teret alakíthatunk ki,
hiszen sok-sok segítséggel a határidő
lejárta előtt sikerült összegyűjtenünk
az ehhez szükséges összeget!
Szeptember elején indult a Kontúr
Közhasznú Egyesület adománygyűjtő
kampánya
az
„Adjuk
össze!”
kezdeményezés
keretében.
A
rendelkezésre álló határidő előtt,
mindössze 24 nap alatt sikerült
összegyűjtenünk a kitűzött 350 000
forintot, illetve a bankszámlánkra még
érkeztek adományok közel 100 000 forint
értékben.
Kampányunk főként a Facebook
közösségi oldalon zajlott. Örömmel
tapasztaltuk, hogy nagyon sok emberhez
eljutott a felhívásunk, hiszen volt olyan
posztunk, amely 13 000 emberhez jutott
el, közel 80 megosztással. Minden
támogatónknak, aki megadta az email
címét, köszönetünk jeléül elküldjük Hős
utcai hírlevelünket és meghívjuk a
közösségi tér megnyitójára

Az összegből a Hős utcában kialakítandó
közösségi tér felújítását, kellemes
környezetté alakítását végezzük el
önkénteseink a lakók, valamint a Baptista
Szeretetszolgálat
munkatársainak
segítségével.
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Az adománygyűjtő oldalon bővebb
információ található a kezdeményezésünk
céljáról,
valamint
az
összegyűlt
támogatásról.
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Megkezdődött a közösségi tér felújítása
November elejére tervezzük az ünnepélyes átadást
Lelkes önkéntesink és a lakók,
valamint a Baptista Szeretetszolgálat
munkatársainak
segítségével
nekiláttunk a leendő közösségi tér
felújításának. Terveink szerint október
végére minden részlet a helyére kerül,
hogy birtokban vehessék a Hős utcai
gyerekek és felnőttek. Az ünnepélyes
átadót november elejére tervezzük.

A közösségi térben teljesen új,
szigetelésre
alkalmas
nyílászárók
lesznek. Azonban mivel a Hős utcai ajtók
és ablakok nem (mai) szabvány szerint
készültek, itt is szükség volt bontanitoldani, áthidalást csinálni. Az újrafalazás
és vakolás után valósul meg a glettelés.

A lakás teljes padlózatát megújul: az
előszoba, mellékhelyiség, konyha/előtér új
járólapokat kap, a szobába laminált padló
kerül. Ezek után jöhet végezetül a festés,
amely már a külső részen el is kezdődött.
A helyiségekben a melegről elektromos
fűtőtestek fognak gondoskodni.

Segítő kezekből nincs hiány szerencsére:
lelkes önkénteseinkhez a Hős utcai lakók
is csatlakoztak, hogy ecsetet, lapátot és
szemeteszsákod ragadjanak. Persze ez
már a felújítás második fázisa, ezt
megelőzte egy komplex rehabilitáció.
A leendő közösségi tér funkcióhoz
igazodva vissza kellett bontani falat és a
padlót is. A vízvezetékeket teljes
egészében ki kellett cserélni, illetve a
korábbi zuhanyzót felszámoltuk. Az
elektromos hálózatot szintén fel kellett
újítani.

Legyél Te is az Önkéntesünk!
Várunk egy fiatalos, tettre kész csapatba!
Ha szívesen foglalkoznál hátrányos helyzetű gyerekekkel és felnőttekkel,
Ha bekapcsolódnál közösségfejlesztő munkánkba, mellyel a Hős utcában élő családokat segítjük,
Ha segítenéd a gyerekeket a tanulásban, játszanál velük, megmutatnád nekik a hobbijaidat,
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MIRE SZÁMÍTHATSZ?
 segítséget kérő és elfogadó felnőttekre
 sok eleven, élményekre vágyó gyerekre
 tereptapasztalatra
 közös, kreatív ötletelésekre
 egy lelkes, fiatalokból álló csapatra
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