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Mert „kell egy hely” mindenki számára! 

A Hős utcai lakók birtokukba vehették az új közösségi teret 

A Norvég-projektünk egy fontos 
állomásához érkezett: a lakók végre 
birtokukba vehették a támogatásból és 
adományokból önkéntes munkával 
kialakított közösségi teret. Ez nemcsak 
képzéseink és tanácsadásaink 
helyszíneként szolgál majd, hanem 
különféle programoknak is otthont ad.  

Az ünnepélyes átadásra – amelyen részt 
vettek önkénteseink, támogatóink, 
adományozóink és szakmai partnereink – 
november 13-án került sor. A lakás teljes 
felújítása nem sikerült volna az „Adjuk 
össze” kezdeményezés, valamint lelkes 
önkénteseink, a Baptista 
Szeretetszolgálat, továbbá a Törökőri 
Református Gyülekezet segítsége nélkül. 

Weeber Tibor, Kőbánya 
Önkormányzatának alpolgármestere a 
közösségformálás fontosságát emelte ki 
köszöntőjében, hangsúlyozva a civil 
összefogás teremtő erejét. Egyúttal 
köszönetet mondott mindenkinek, aki 
valamilyen formában is segítette a Hős 
utcai közösségi tér létrejöttét: az 
önkénteseknek, magánszemélyeknek, 
szociális szakembereknek és az egyházi 
segítőknek. 

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna, az 
egyesület elnöke áttekintette a projekt 
megvalósításának fontos állomásait, az 
ötlettől a megvalósításig. A tavaly 
megrendezett első alkotótábor – amelyet 
idén ismét nagy sikerrel bonyolított le az 
egyesület – sikere és a szülőkkel folytatott 
beszélgetések adták a kezdő lökést. 

„A közösségben felmerült egy igény, amit 
ők kimondtak, s ezeknek az igényeknek 
és a kimondott szavaknak óriási ereje 
van.” – fogalmazott. A projekt keretében 
továbbá egy szakmai műhelysorozatot is 
elindítottunk annak érdekében, hogy az itt 
élők problémáira a különféle szervezetek 
közösen keressenek megoldásokat. 

 

Köszönjük mindenkinek a részvételt! 

„Ellenfény” – fotókiállítás Hős utcáról 

Ahogy Turay Balázs fotográfus látja az egyént és a közösséget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötetlen beszélgetések mellett az 
érdeklődők kipróbálhatták a „Szociopoly” 
nevű társasjátékot is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítást november 19. és december 3 
között bárki megtekinthette a MÜSZI-ben. 

Reméljük sokan éltek a lehetőséggel! 

 „A képek készítésének célja 
megváltoztatni a szegregátumokban 
élőkről alkotott és a szélesebb 
társadalomban is jelenlévő 
sztereotípiákat. Velük egyetértésben, 
számos beszélgetést követően a 
lakókörnyezetükből kiemelve mutatom 
meg a Hős utcában lakókat, mert arra 
vagyok első sorban kíváncsi, hogy kik is 
ők valójában, és mi az, ami bennünket 
összeköthet. A környezet, az otthon 
tulajdonságai és ezek hatásai számomra 
nem elválaszthatóak az itt élőktől, mégis 
igyekszem mindezt úgy megmutatni, hogy 
ezek súlyával együtt is az ő 
személyiségük megismerése legyen 
fontosabb, nem pedig az, ahol élnek." 
                                            (Turay Balázs) 
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Lezárult az IKSZ projektünk 

Középiskolás diákokhoz hoztuk közelebb a Hős utcai tevékenységünke 

November közepén zárult az IKSZ 
programunk, amelynek segítségével 
középiskolás diákokat ismertettünk 
meg a Hős utcai tevékenységünkkel. A 
tanulók nemcsak a jogszabályban 
előírt óraszám egy részét teljesítették, 
hanem aktív résztvevői, formálói lettek 
közösségfejlesztő munkánknak. 

Az „IKSZ a hátrányos helyzetű 
gyermekekért – Diákok bevonása a 
Kontúr Egyesület Hős utcai 
projektjébe” című pályázatunkat az Új 
Európa Alapítvány kuratóriuma 364 600 
forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette. A 2015. január 8. és – 
meghosszabbított időtartamban – 
november 15. között megvalósuló 
projekt teljes költségvetése 496.600 forint, 
a különbözet pedig az egyesületi 
tagdíjakból és a LUSH Hungary Kft által 
felajánlott adományból tevődik össze. 

Ez tette lehetővé, hogy az iskolai 
közösségi szolgálat keretén belül a 
Széchenyi István Gyakorló 
Kereskedelmi Szakközépiskola 28 
diákját megismertessük a Hős utcában 
végzett közösségfejlesztő munkákkal. 

A munkánk iránt leginkább érdeklődő 
„Széchényis” diákokat toborzást követően 
választottuk ki. A felkészítő 
foglalkozásokat követően aktívan részt 
vettek a Hős utcai 
közösségfejlesztésünkben: főként a 
gyerekeknek szerveztek és bonyolítottak 
le programokat (pl. kirándulások, 
gyereknap, sportnap, alkotótábor). 

 

A projekt leginnovatívabb eleme a 
„Zsonglőrködésre fel!” címet viselte. Ez 
nem más, mint a szociális cirkusz 
megismertetése a diákokkal és ezáltal a 
Hős utcai gyerekekkel. Munkánkat itt a 
Magyar Zsonglőr Egyesület segítette 
szakmai iránymutatásaival. 

 

December 2-án került sor projektzáró 
értékelő rendezvényünkre, ahol 
összefoglaltuk az elért szakmai 
eredményeket és a diákok körében 
népszerűsítettük az iskolai közösségi 
szolgálatot. 

A jövőben is szeretnénk folytatni az IKSZ 
programunkat, hiszen fontosnak tartjuk, 
hogy a diákok nyitottak és elfogadóak 
legyen a szociálisan hátrányos helyzetű 
csoportok irányába. 

Pályázati információk az Új Európa 
Alapítvány honlapján találhatóak. 

Megvalósított programunkról szakmai 
sajtóvisszhang itt olvasható. 

A projekt a „KÖSZ! Program” 
támogatásával valósult meg.  

Játékos önismeret 

Kezdetét vették a pszichodráma foglalkozások a Hős utcában 

A közösségi térben november végén 
elindult a 10 alkalmas játékos 
drámafoglalkozásunk. Csoportvezetők 
vezetésével a gyerekek találhatnak ki 
történeteket és szerepeket, amit aztán 
el is játszhatnak. A pszichodráma tehát 
nem más, mint a pszichológiai és 
szociális problémák feltárásnak egyik 
módszere, a résztvevők eljátszhatják 
életük fontos eseményeit. 

 

 

http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/kosz.html
http://www.jogiforum.hu/hirek/34532

