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Mikulás járt a Hős utcában 

Minden gyereknek jutott ajándékcsomag 

December 5-én a Hős utcai közösségi 
térbe is ellátogatott a Mikulás. A 
Futrinka Egyesületnek és a hozzájuk 
csatlakozó Deményista Mentor 
Klubnak köszönhetően 180 csomagot 
osztottunk szét. 

Az állatvédő Futrinka Egyesület gondolt 
egy merészet: elhatározták, hogy idén 
rászoruló gyerekeknek is örömet 
szereznek és mikuláscsomag-gyűjtésbe 
kezdenek. Ennek köszönhetően olyan 
programban lehetett részük a Hős utcai 
családoknak, amelyre korábban még nem 
volt példa: egy igazi, szakállas, puttonyos 
Mikulástól kaptak ajándékot kicsik és 
nagyok. 

A gyerekek egész héten díszítettek 
közösségi koordinátorunkkal és önkéntes 
segítőinkkel. A rendezvény nagyon jól 
sikerült és mindenki vidáman távozott. 
Ebben nagy szerepe volt annak, hogy 
helyi szülők is aktívan részt vettek a 
szervezésben, lebonyolításban. 

Az asszonyok a megelőző napokban listát 
készítettek a házban lakó fiatalokról, a 
program során terelték a gyerekeket és 
ellenőrizték, hogy senki se maradjon ki. A 
Mikulás szerepét egy helyi lakó játszotta – 
hozzátesszük fantasztikus átéléssel. Ezt 
nevezzük mi igazi csapatmunkának! Volt 
dal, játék, móka és kacagás: mindenkinek 
felejthetetlenné varázsoltuk a délutánt. 

 

Hálásan köszönjük a Futrinka 
Egyesületnek és a hozzájuk csatlakozó 
Deményista Mentor Klubnak, minden 

adományozónak, önkéntesnek és 
szülőnek, hogy mosolyt csaltak a Hős 

utcai gyerekek arcára! 

Decemberi támogatónk: a Deményista Mentor Klub 

A szervezet jóvoltából folyamatosan kaptunk adományokat 

A Deményista Mentor Klub egész 
decemberben gyűjtött nekünk 
rajzeszközöket, könyveket, játékokat, 
karácsonyi díszeket, szaloncukrot. 
Mindezek mellett pénzbeli adományt is 
kaptunk. Csodálatos érzés, hogy ennyi 
önzetlen segítő támogatta céljaink 
elérését! 

A Hős utcai gyerekek az óvoda vagy 
iskola után nehezen tudják hasznosan 
tölteni a szabadidejüket. A környéken 
nincsen játszótér vagy park, és amúgy 
sem biztonságos az utcán csavarogni. A 
közösségi térben a fiatalok kreatívan ki 
tudnak kapcsolódni, tanulhatnak, vagy 
egyszerűen csak lefoglalhatják magukat. 
A Dementorok jóvoltából 550.882 forint is 
összegyűlt további bútorok és 
berendezési tárgyak vásárlására. 

Köszönjük mindenkinek a támogatást! 
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Beszámoló a szakmai műhelymunkánkról 

Kiemelten fontos az együttműködés és a partnerség 

A Norvég-projekt keretében 
megvalósuló szakmai műhely célja, 
hogy párbeszédet és együttműködést 
kezdeményezzen a Hős utcaiak 
életében szerepet játszó legfontosabb 
intézmények és szereplők között az 
őket érintő kérdésekről Vercseg Ilona 
közösségfejlesztő vezetésével. 

Az első két alkalomra novemberben, a 
harmadikra pedig decemberben került sor 
a Pongrác Közösségi Házban. A 
résztvevők között izgalmas beszélgetések 
zajlottak arról, hogy az ott élőkkel együtt 
és értük dolgozva miként látják a Hős utca 
helyzetét. A műhelymunka 2016-ban 
tovább folytatódik majd.  

Karácsonyi ünnepség a Hős utcában 

A szeretet és az egymásra figyelés lengte be a közösségi teret 

December 21-én összegyűltünk a 
közösségi térben, hogy a gyerekekkel, 
szüleikkel és önkénteseinkkel együtt 
ünnepeljük a karácsonyt. Szeretetteljes 
hangulatban telt az a néhány óra, 
amely az egymásra figyelésről szólt. 

Váratlan meglepetésként önkéntesünk, 
Bálint jóvoltából karácsonyfát is 
állíthattunk. Ezt a Deményista Mentor 
Klub adományozóitól kapott díszekkel 
varázsolhattuk igazán ünnepivé. A 
kézművessarokban ezalatt papírtálcákból 
készültek képkeretek az elmúlt év 
programjai során készült fotóknak. 

A helyi anyukáknak külön köszönettel 
tartozunk, akik ipari mennyiségű 
kókuszgolyóval és teával fogadták a 
vendégeket. Igazán jól jött a segítségük! 

Az új esztendőben még lelkesebbek és 
kitartóbbak leszünk, hogy folytathassuk 
közösségfejlesztő tevékenységünket a 
Hős utcában a helyi családok és gyerekek 
helyzetének javításáért! 

Ennek jegyében kívánunk minden 
adományozónknak, önkéntesünknek 

és partnerünknek Boldog Új Évet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


