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Adója 1%-ával idén is bárki támogathatja a Hős utcai gyerekprogramjainkat 

Közeleg az adóbevallások határideje, 
így ismét rendelkezhetünk az SZJA 
1+1%-ával. Erre akkor is lehetőség van, 
ha a bevallást a NAV készíti. Ne 
feledjük: a magánszemélyeknek csak 
pár percet vesz igénybe, a 
kedvezményezett szervezeteknek 
azonban fontos támogatást jelent! 

Hálásan köszönjük azok támogatását, 
akik ránk gondoltak tavaly a személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlásakor. 

A bevételünk ebből pontosan 235.199 
forint, közel 83 ezer forinttal több volt, mint 
az azt megelőző évben. Ez az összeg 
biztosítja, hogy továbbra is jelen 
lehessünk a Hős utcában és nyitva 
maradhasson a közösségi terünk, ahol 
heti rendszerességgel szervezünk 
programokat a telepen lakó gyerekeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös játékkal, sok fánkkal és izgalmas tombolával búcsúztattuk a telet 

Február végén ismét mókával és 
kacagással telt meg a Hős utcai 
közösségi tér. Szuper hangulatban 
tölthettük el a délutánt, így a gyerekek 
kellemes élményekkel gazdagodtak. 

Önkénteseinknek köszönhetően kreatív 
programokban idén sem volt hiány. Helyi 
segítőink is aktívan bekapcsolódtak: volt, 
aki ízletes kókuszgolyóval, más a zenei 
alapokkal járult hozzá a rendezvény 
sikeréhez. Az esemény fénypontját 
természetesen a tombola jelentette, senki 
sem maradt ajándéktárgy nélkül. Külön 
köszönjük támogatóinknak, hogy 
felajánlásaik jóvoltából biztosíthattuk a 
tárgynyereményeket. 

 

 

Ne feledd: idén is lehetőséged van az SZJA 1%-át felajánlani 
egy számodra szimpatikus társadalmi célért. 

Amennyiben adód 1%-ával támogatod a munkánkat, kalandok 
sorát tudjuk nyújtani a Hős utcai gyerekeknek! 

A Kontúr Közhasznú Egyesület adószáma: 18288267-1-42 
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Az új nemzedék így közelebb került a cigány kultúrához 

A Törökőri Református Gyülekezet 
tavaly november 21-től december 21-ig 
Cigánytáncházat indított a Hős utcában 
élő gyerekek részére. A cél az volt, 
hogy a városban élő cigánygyermekek 
közelebb kerülhessenek a saját 
kultúrájukhoz, hagyományaikhoz. Erre 
pályázati forrásból nyílt lehetősége a 
gyülekezetnek. 

A programnak a Wesley János Általános 
Iskola tornaterme adott otthont, az 
összesen 10 alkalmas foglalkozást Balogh 
Zsolt tánctanár és felesége Váradi Zita 
énektanító tartotta. Az alkalmanként 
megjelent 5-10 gyermek az igen színes 
cigánykultúra egy szeletével, a 
nagyecsedi cigánytáncokkal és énekekkel 

ismerkedhetett meg. Az alkalmakon 
először Balogh Zsolt és fiai Noé és 
Dominik mutatták be a táncokat. A 
gyerekek először kicsit félénken, 
szégyenlősen, később egyre bátrabban, 
magabiztosabban követték Balogh Zsolt 
tánctanár lépéseit, aki a tánctanításon túl 
elmagyarázta a tánc eredetét és azt, hogy 
a cigányság melyik népcsoportja az, 
amelyik ezt a táncot a magáénak vallja és 
mind a mai napig táncolja. A tánc közbeni 
pihenők alkalmával Váradi Zita énektanító 
cigány nyelvű énekeket tanított, amit a 
gyerekek nagy érdeklődéssel fogadtak, 
noha sokuknak nem volt érthető, hiszen 
ők a családjaikban már nem beszélik a 
cigány nyelvek egyikét sem. 

A program zárásaként a gyerekek az 
iskolában megrendezett táncmulatság 
keretében egy Gálaműsoron mutatják be 
tánctudásukat. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a Wesley János Általános Iskola 
vezetőségének, hogy a helyszín 
biztosításával elősegítették a program 
megvalósítását. 

 

 

 

Támogatónk a LIFERAY 

A társadalmi felelősségvállálás mellett 
elkötelezett Liferay Hungary Kft. 
lehetőséget biztosít munkatársainak 
arra, hogy 500 euróval támogassanak 
egy általuk választott közhasznú 
szervezetet. Nagy örömünkre egyik 
munkatársuk az egyesületünknek 
ajánlotta fel ezt az összeget. 

Köszönjük szépen a több mint 156 ezer 
forintnak megfelelő felajánlást. Ez 
jelentősen hozzájárul majd a Hős utcai 
közösségfejlesztő munkánkhoz: az itteni 
gyerekek társadalmi integrációját segítő 
készségfejlesztő és szabadidős 
programok további megvalósításához. 

 

Összeadtuk, megköszöntük! 

Összesen 395 ezer forint felajánlás 
érkezett az „Adjuk össze!” 
kezdeményezésünkre. Azóta a 
támogatókhoz már eljuttattuk a 
gyerekek köszönetét online képeslap 
formájában, illetve a 20 ezer forintot 
vagy afeletti összeget adományozó 
nagylelkűségét Erdős Virág dedikált, 
Világító testek című verseskötetével 
háláltuk meg a Magvető Kiadó és 
Erdős Virág jóvoltából. 

 

Mert korizni jó! 

Februárban többször is szabadtéri 
korcsolyapályára vittünk Hős utcai 
gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a 
szegregátumban élő fiatalok a 
lakóövezetükön túlra is eljussanak, 
ezért lehetőségeinkhez mérten idén is 
igyekszünk kisebb-nagyobb 
kirándulásokat szervezni. A 
korcsolyázás ráadásul remek csapat- 
és bizalomépítő foglalkozásnak 
bizonyult. 
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