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Gyereknap a Hős utcában 

Játékos programokból nem volt hiány, ahogy mókából és kacagásból sem! 

Május utolsó vasárnapján gyereknapot 
rendeztünk a Hős utcában. Mivel az itt 
lakó gyerekek többségének egyáltalán 
nem volt lehetősége a különféle városi 
programokon részt venni, ezért a 
közösségi térben és a két ház közötti 
udvaron vártuk őket. 

Önkénteseink szemétszedéssel és az 
eldobott használt tűk összegyűjtésével 
indították a napot, amihez a Baptista 
Szeretetszolgálat biztosított speciális 
eszközöket. Az előkészületeket követően 
megkezdődhettek a programok: arcfestés, 
drámajáték, fociedzés, ebédre volt 
libazsíros kenyér, végezetül pedig virágba 
borult a „Hősök fája”, amely eztán a 
közösségi tér dísze lesz. 
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Svéd és holland egyetemisták látogattak hozzánk 

Leendő szociális munkások ismerkedtek helyi közösségfejlesztő munkánkkal 

Április 20-án cserediákok egy 
csoportja tett látogatást a közösségi 
térben. A groningeni Hanze egyetemről 
30 szociális munkás vendéghallgató és 
kísérő tanáraik gyűjthettek hasznos 
tapasztalatokat, illetve ismerhettek 
meg különféle jó gyakorlatokat. 

A holland csoport az ELTE 
Társadalomtudományi Karára érkezett 
egyhetes tanulmányútra. Az itt eltöltött idő 
alatt a hallgatók a főváros megismerésén 
túl több szociális intézményt is 
végiglátogattak, tanulmányozták a magyar 
szociális ellátórendszer működését. 

A Baptista Szolgáltató Centrum Maglódi 
utcai telephelyén tett látogatást követően 
érkezett meg a csoport a Hős utcába. A 
hallgatók így helyben ismerhették meg, 
miként végezzük civil szervezetként 
közösségfejlesztő tevékenységünket.

Szinte teljesen megtelt a közösségi tér, a 
dákokat pedig szemmel láthatóan nagyon 
érdekelték a Hős utcában látottak és 
hallottak, így rengeteg kérdést tettek fel a 
munkánk részletes bemutatását követően. 
Természetesen a lakóknak is feltűnt a 
nagy csapat: érdeklődve fogadták és 
köszöntötték a fiatalokat.  

Május 9-én ismét látogatók érkeztek a 
közösségi térbe: ezúttal a Magyar 
Tudományos Akadémia munkatársa és 
két svéd geográfus diák személyében. A 
beszélgetéshez csatlakozott két Hős utcai 
lakó is, akik személyesen mesélhették el 
élettörténetüket és egyes, a lakhatással 
kapcsolatos nehézségeiket. 
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Részt vettünk a Kőbányai Halmajálison 

A gyerekek egyúttal bemutathatták zsonglőrtudományukat is 

A Kontúr Egyesület idén is 
képviseltette magát a május 1-jei 
Kőbányai Halmajálison. A Radar 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda „Miénk itt a tér!" programjának 
egyik állomásaként Hős utcai gyerekek 
próbálták beavatni az oda látogatókat a 
zsonglőrködés rejtelmeibe, a szociális 
cirkusz keretében őket korábban 
oktató Nyári-Nagy Ibolya segítségével. 

Volt arcfestés, körhintázás és sok más 
izgalmas programot követően pedig a Hős 
utcai gyerekek közösen edzhettek egy 
kicsit Makai Viktória, országos bajnok 
ultratávfutóval. Így ismételten egy 
kellemes hangulatú és tartalmas 
programon vehettünk részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai látogatásaink a Norvég-projekt keretében 

A tapasztalatcserékkel még hatékonyabbá tudjuk tenni a további munkánkat 

Áprilisban több inspiráló tanulmányi 
látogatáson vettünk részt a nemrég 
lezárult Norvég Civil Támogatási Alap 
által finanszírozott „Nyitottabb Hős 
utcát!”projektünk keretében. 

Többek között bepillanthattunk a 
Budapest VIII. kerületi Láthatatlan Tanoda 
mentorprogramjába és meggyőződhettünk 
arról, hogy a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek is lehet tényleges esélyük az 
iskolaváltásra, így pedig képességeiknek 
megfelelő, jobb oktatásban részesüljenek. 

A székesfehérvári Szent Imre Iskolaház 
ugyancsak hasznos tapasztalatokkal 
szolgált: az idejáró gyerekek számára a 
ház egyfajta második otthon, olyan 
készségek, tudás, értékek elsajátítására is 
alkalmas közeg, amely segítheti a nehéz 
sorsú fiatalok későbbi boldogulását. 

A Máltai Szeretetszolgálat Monoron 
végzett munkáját is megismerhettük, akik 
többek között tanodát, játszóházat is 
működtetnek, zenét tanítanak a helyi 
gyerekeknek, eredményes, valamint 
focicsapatot is szerveztek. Programjaik 
jelentősen hozzájárulnak a hátrányos 
helyzetű gyerekek, családok 
integrációjához. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
vendéglátónknak az eszmecserét, illetve 
hogy megosztották velünk a munkájuk 
során felmerülő nehézségeket, valamint 
értékes tanácsokkal láttak el bennünket! 

Kijelenthetjük, hogy bár a Hős utca 
kiemelkedően nehéz terepnek számít és 
egyesületünk jelenlegi tevékenysége sok 
szempontból különbözik a megismert 
szervezetek munkájától, mindig sok erőt 
és inspirációt merítünk az ilyen 
találkozásokból tevékenységünk jövőbeli 
folytatásához. 


