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Lovagkori kalandozás és szerelmibájital-kóstolás 

A Múzeumok Éjszakája a Hős utcai gyerekeknek valóban varázslatos volt

Június 24-én útra kerekedtünk pár 
vállalkozó kedvű gyerkőccel a 
Múzeumok Éjszakájára. Kalandokból 
és felfedezésből nem volt hiány, így 
estére mindenki sok emlékkel térhetett 
haza. 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának 
jóvoltából idén először lehetőségünk nyílt 
elvinni a Hős utcai gyerekek egy 
csoportját a Múzeumok Éjszakájára. 
Barangolásunkat a Városligetben kezdtük, 
itt rögtön egy lovagkori miliőbe 
csöppentünk, ahol a legbátrabbakat 
lovaggá ütötték. Ezt követően a 
Mezőgazdasági Múzeum tartogatott 
meglepetéseket: szerelmibájital-kóstolás, 
kézműveskedés, kreatív foglalkozások 
várták a látogatókat. Ezeket a 
programokat igyekszünk majd a 
közösségi térbe átültetni. Reméljük, így 
azoknak a gyerekeknek is tartalmas 
élményt nyújthatunk, akik ezúttal nem 
tudtak csatlakozni hozzánk. 

 

 

 

 

 

Véget értek a tavaszi zsonglőrfoglalkozások 

A készségfejlesztés mellett hasznos szabadidő-eltöltést nyújtottunk a résztvevőknek

Június 9-én zártuk le a 15 alkalmas 
zsonglőrfoglalkozásunkat a Hős utcai 
gyerekeknek, amelybe sok Wesley-s 
diák is bekapcsolódott. Külön 
köszönjük a Wesley János Általános 
Iskolának, hogy biztosította számunkra 
a tornatermét, a Magyar Zsonglőr 
Egyesület oktatóinak (Szabó Márton és 
Nyári-Nagy Ibolya) és önkénteseinknek 
a foglalkozások lebonyolítását, 
valamint minden adományozónak, akik 
az „Adjuk össze!” keretében 
támogatták a kezdeményezést. A 
foglalkozások pedig folytatódnak majd. 
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Drogprevenciós tanulmányút 

Június elején részt vettünk a Kőbányai 
Kábítószer Egyeztető Fórum által 
szervezett tanulmányúton, ahol a 
Ráckeresztúri Drogrehabilitációs 
Központ életébe, működésébe 
tekinthettünk be. 

Egy, a terápiája végén járó korábbi 
szerhasználó tolmácsolásában ismertük 
meg a probléma egyénre és közösségre 
gyakorolt negatív hatásait. A szerekhez 
számos indokból (pl. iskolai kudarcok, 
családi problémák, szociális helyzet stb.) 
nyúlnak azok, akik úgy gondolják, ezzel 
rövidebb-hosszabb időre kiszakadhatnak 
a rideg valóságból. Ez gyakran párosul 
alkoholizmussal is, majd innen szinte 
nincs megállás már a lejtőn – ha nem kap 
az illető szakszerű segítséget. Ehhez 
persze a saját felismerés a legfontosabb, 
hogy változtatni kell, mielőtt még nem túl 
késő.

Szegregáció vagy integráció? 

Május végén a Kontúr is meghívást 
kapott a „Volt egyszer egy Dzsumbuj” 
kiadvány bemutatójára. Itt a 
szegregáció kérdéskörét járhattuk 
körbe szakmailag kompetens 
szakemberek segítségével. 

A város peremén csapata a néhai híres-
hírhedt Dzsumbujról szóló tanulmányában 
az 1937 és 2014 között fennálló Illatos úti 
telep történetét mutatja be a volt lakókkal 
készített interjúk részleteivel, valamint 
illusztrációkkal kiegészítve. A kapcsolódó 
kerekasztal-beszélgetésen a városi 
szegénység témája és napjaink lakhatási 
problémái kerültek fókuszba a 
Dzsumbujbeli és a Hős utcai állapotok 
vázolásán keresztül. Álláspontunk 
továbbra is az, hogy a Hős utcai 
szegregátum felszámolása kizárólag rövid 
és hosszú távú terv keretében, komplex 
programokat együtt lehetséges. 

Vendéghallgatói látogatás 

A tavalyi évet követően idén ismét 
fogadtunk külföldi vendéghallgató 
egyetemistákat. A hollandiai diákok 
érdeklődve hallgatták a szegregátum 
történetét és kifejezetten kíváncsiak 
voltak a közösségfejlesztő munkákra. 

Az ELTE szociális munkás szakára járó 
vendéghallgatók terepgyakorlatuk 
részeként számos helyszín mellett a Hős 
utcába is ellátogattak. Tanulmányaik 
során bepillantást nyerhetnek a magyar 
szociális ellátórendszer működésének 
szabályaiba. Azt is megtapasztalhatják, 
hogyan működik mindez a valóságban. 
Változatlanul elmondhatjuk, hogy a Hős 
utca és a Kontúr tevékenysége nagy 
hatással volt a hallgatókra: a közösségi 
tér tartalmas beszélgetéseknek és 
tapasztalatcserének adott otthont. 

Tavaszi pillanatképek a Hős utcai közösségi térből 
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