
 Szerkesztette: Király László 

Kontúr Közhasznú Egyesület 
1106 Budapest, Gyakorló utca 17. IV/23. 
E-mail cím: konturegyesulet@gmail.com 

Honlap: http://konturegyesulet.weebly.com/ 

2015. október 

„Kincsek laknak ott” 

Egyesületünk két munkatársa mutatta be tevékenységünket a Civil Rádióban 

Október 21-én interjút adtunk a Civil 
Rádió „Demokrácia MOST!” című 
műsorában. Balog-Urbanovszky 
Zsuzsanna, egyesületünk elnöke és 
Lados Noémi, alelnökünk mutatta be a 
Hős utcában megvalósuló szakmai 
tevékenységeinket. 

„Jobbra elit negyed, balra kenyérgyár!” – a 
múltszázad második felében is így 
kurjantott ki a hajdani 38-as villamos 
kalauza, idézte vissza a műsorvezető. A 
környék már ekkor is a 
munkáscsaládoknak adott otthont, viszont 
a rendszerváltást követő évtizedek 
munkanélkülisége az itt élők számára 
nehéz éveket hozott. 

Az egyesület szinte minden nap jelen van 
a Hős utcában, hiszen célunk, hogy 
segítsük az itt élő emberek mindennapjait. 
Ezt követően még inkább, hiszen a 15/A 
házban a 19-es lakást bérbe vettük a 
Kőbányai Önkormányzattól, hogy ott a 
Norvég-projektünk keretén belül 
közösségi teret alakíthassunk ki.

A felújítási munkálatok már a finisben 
vannak, de az elmúlt hónapok sok 
nehézséget gördítettek ez elé: folyamatos 
egyeztetések vállalkozókkal, akik 
egyáltalán rábólintottak a megbízásra 
annak ellenére, hogy az ingatlan a Hős 
utcában van, amelynek sajnos nincs jó 
híre a köztudatban, amihez a média is 
egyfajta negatív képet generál – mutatott 
rá Balog-Urbanovszky Zsuzsanna. 

6-800 fő él a Hős utcai gettóban vagy ún. 
zárványban – ecsetelte Lados Noémi. A 
közösségfejlesztő tevékenység célja, 
hogy új távlatokat nyisson az itt élő 
családoknak. 

 

 

Az itt élő gyerekek sem mások, mint a 
többi gyerek, akik mondjuk a kerület vagy 
a város más pontján laknak. Tehát 
ugyanolyan kis fejlődő személyiségek, 
mint a korban hozzájuk hasonló gyerekek. 
Jó fej gyerekek, kíváncsiak, nyitottak. Az 
más kérdés, hogy milyen jogaik sérülnek 
ott. Kincsek laknak ott.  – hangsúlyozta 
Lados Noémi. A gyerekek a Hős utcai 
munkában kiemelt figyelmet kapnak az 
egyesület más programjainak 
köszönhetően. 

A műsor teljes egészében itt letölthető. 

Szüreti mulatsággal köszöntöttük az őszt 

Ezúttal a Wesley iskola látott vendégül minket 

A Wesley János Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és Gimnázium 
meghívására szüreti mulatságon 
vettünk részt október elején. Sok Hős 
utcai gyerkőc tanul itt, most pedig 
bemutathatták zsonglőrtudományukat, 
hiszen a Magyar Zsonglőr Egyesület 
szociális cirkusz programjának 
köszönhetően már nagyon ügyesek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://civilftp.civilradio.hu/1021_1900_demokraciamost.mp3
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„Színezd át!” – a Kontúrral 

A Hős utcai gyerekek is részt vettek a programon 

Október 11-én ellátogattunk a „Színezd 
át!" társadalmi célú gyermekkampány 
budapesti programjára, a Bálnába. 
Kilenc cserfes Hős utcai gyerekkel és 
két iskolai közösségi szolgálatos 
diákkal vetettük bele magunkat a 
koncertekbe és kézműves 
foglalkozásokba. A program keretében 
finom ebédet is kaptunk. 

A „Színezd át!” kampány a nyár során 
bejárta az egész országot. Egész napos 
gyerek-, illetve családi program keretében 
próbálja felhívni a figyelmet a tolerancia, 
az elfogadás fontosságára, a gyermeki 
barátságok tisztaságán, előítélet-
mentességén keresztül. 

 

A Hős utcai gyerekek izgatottan 
gyülekeztek reggel a gyerkőcök. A 
Bálnához a 4-es metróval érkeztünk, ami 
hatalmas élmény volt mindenkinek. 
Miután a gyerekek felfedezték az 
épületkomplexumot, belevetették magukat 
a közösségi alkotásba: közös rajz készült, 
ahol a kreativitásnak semmi sem szabott 
határt. 

A kampány a többségi társadalom és a 
nemzetiségek együttműködését, 
együttgondolkodását célozza, egyfajta 
érzékenyítést, a toleranciaszint növelését. 

Örülünk, hogy csatlakozhattunk ehhez a 
kezdeményezéshez, hiszen így a Hős 
utcai gyerekek is részesei lehettek ennek 
a kreatív figyelemfelhívásnak. Mert együtt 
jobb, mint külön-külön! 

 

 

Őszi szünet a Hős utcában 

Minden gyermek megtalálta a kedvére való elfoglaltságot 

Október utolsó hetében beköszöntött 
az őszi szünet a Hős utcába is. Az itt 
lakó gyerekeknek játékos 
foglalkozásokkal tettük hasznossá a 
szabadidő eltöltését. 

A Pongrác Közösségi Háznak 
köszönhetően kézműves programokkal, 
filmvetítéssel, focival, ping-ponggal, 
társasozással és más játékokkal 
támadunk az unalom ellen. Közösségi 
koordinátorunk, Balogh Flóra vezetésével, 
önkéntesek segítségével az őszi szünet 
minden napjára szerveztünk programot a 
Hős utcai fiataloknak a közeli Pongrác 
Közösségi Házba. 

Ezúton köszönjük mindenkinek! 

 

 

Novemberben várható: 
 
November 13. (péntek) 
A Hős utcai közösségi tér átadása 
(Bp., Hős utca 15/A) 
 
November 19. (csütörtök) 
Fotókiállítás „Egyének és sorsok” 
címmel a Hős utcában élőkről 
(MÜSZI, Bp., Blaha Lujza tér 1.) 
 
November 6-13-20-27, 18:00 
„Szociális cirkusz” foglalkozások a 
Hős utcában a Norvég-projekt 
keretén belül (Pongrác Közösségi 
Ház) 


