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Idén is megrendeztük a Hős utcai Alkotótábort 

A játékos foglalkozásokkal közelebb hoztuk egymáshoz a családokat 

2016. augusztus 12-14. között már 
harmadik alkalommal rendeztük meg a 
Hős utcai Alkotótábort. Idén ugyancsak 
változatos programokkal vártunk 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Külön 
örültünk, hogy egyre több szülő is 
érdeklődik tevékenységünk iránt. 

Elsőként köszönet illeti önkénteseinket, 
akik a két Hős utcai lakótömb közötti zöld 
területet megtisztították a hulladékoktól, 
amihez a Baptista Szeretetszolgálat 
biztosított megfelelő eszközöket. Ezután 
kezdődhettek el a változatos programok: a 
gyerekek batikolni, agyagozni, korongozni 
tanultak, volt arcfestés, karkötőfonás, 
közös sport és éneklés minden 
mennyiségben, a „kicsik játszósarkában” 
pedig a legkisebbek is elfoglalhatták 
magukat. 

Különleges vendégünk volt a CSELSZIK 
női focicsapat, amely egy teljes órányi 
közös focizással szerzett maradandó 
emléket a fiúknak, míg Nyáry-Nagy 
Ibolya, a Magyar Zsonglőr Egyesülettől 
egy fergeteges zsonglőrfoglalkozást 
tartott. Eközben a lakók konyhai 
eszközökkel segítettek ki bennünket, 
áramot biztosítottak, zenét játszottak az 
ablakból, részt vettek a rajzverseny 
zsűrizésében, valamint segítettek eljuttatni 
közös főzésből megmaradt ételt a 
legrászorultabb lakókhoz. 

Az Alkotótábor nem valósulhatott volna 
meg a Kőbányai Önkormányzat 150.000 
forintos támogatása nélkül. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. pedig kérésünkre 
lenyírta a füvet az udvaron a programok 
előtt. 

Köszönjük Hős utcai segítő hálózatunk 
tagjainak, hogy ők is hozzájárultak a lakók 
tájékoztatásához és jóllétéhez. A Város 
Mindenkié munkatársai is rendelkezésére 
álltak tanácsadással, a Törökőri 
Református Egyházközség a vasárnapi 
közös bográcsozás technikai feltételeit 
biztosította. 

További képek ITT találhatóak! 

 

Mert összefogással könnyebb! 

A Kontúr tevékenységét is próbáltuk megismertetni az érdeklődőkkel 

Augusztus 26-án a részt vettünk a Lush 
Hungary idei Charity Pot partiján, az 
Artemisszió Alapítvány, az Állatvédő 
Egyesület, az Utcából Lakásba 
Egyesület és a Messzelátó Egyesület 
mellett.  

Kézről kézre adtuk egymásnak az 
érdeklődőket, miközben felhívtuk a 
járókelők figyelmét, hogy a Charity Pot 
termék megvásárlásával támogathatnak 
minket vagy a hozzánk hasonló 
szervezeteket. A Lush Hungary volt az 
első támogatónk, akik hozzájárultak az 
első alkotótáborunk megvalósulásához. 
Tavaly pedig a segítségükkel 
köszönhettük meg önkénteseink egész évi 
munkáját, egy kis ajándékcsomaggal A 
Charity Potról ITT érhető el több infó. 
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Amikor pirosan villog a TAJ szám... 

A lakhatási problémák a szociális és az egészségügyi ellátások igénybevételét is nehezítik 

A Hős utcában tartott közösségi 
beszélgetések során a különféle 
lakhatási gondok és a szegregátum 
felszámolását övező bizonytalanság 
mellett néhány lakó számára problémát 
jelent, hogy a gyermekeik hivatalosan 
nem jogosultak egészségügyi ellátásra, 
mert – különböző okokból – nincs 
bejelentett tartózkodási helyük. 

A jogviszony ellenőrzés során az 
egészségügyi szolgáltató – eleget téve a 
jogszabályban foglalt kötelezettségének – 
minden alkalommal on-line módon 
ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az 
állami egészségbiztosítónál vezetett 
nyilvántartásban. Ugyanakkor az 
ellenőrzés eredményétől függetlenül 
minden érvényes TAJ számmal 
rendelkező (zöld és piros) betegnek meg 
kell kapnia a szükséges egészségügyi 

ellátást. Amennyiben az ellenőrzés 
eredményeként kiderül, hogy a beteg 
jogviszonya rendezetlen – azaz „piros 
lámpát kapott” – a közfinanszírozott 
ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja 
meg az egészségügyi szolgáltató, és nem 
téríttetheti meg a beteggel az ellátás 
(gyógyszer, segédeszköz stb. teljes árát). 

A gyermekorvos ugyan minden esetben 
ellátja a gyerekeket, azonban az eü. 
szakellátásban (pl. szemüvegkészítés, 
ultrahang stb.) sokszor számonkérik a 
szülőket, s olykor az is elhangzik, hogy 
nem kötelesek ellátni a gyereket. Így a 
szülők jogosan aggódnak, mert amíg a 
rendszerben a TAJ szám „pirosan villog” 
nem tudják, mire számítsanak 
legközelebb. Hosszú távon a lakhatási 
helyzet megoldása az egyetlen út a Hős 
utcában élők számára is, mivel addig 

semmiféle lakóhelyhez között szociális 
ellátásra sem jogosultak a családok, 
illetve a gyerekek. Éppen ezért az ügyben 
megtettük, ami egy hozzánk hasonló kis 
egyesülettől elvárható: Felvettük a 
kapcsolatot a Város Mindenkié 
szervezettel, amely kellő jogi szaktudás 
birtokában tisztázhatja a helyzetet az 
illetékesekkel. Ezáltal erősítjük és bővítjük 
azt a „segítői hálózatot", amelyet a Hős 
utcai családok köré igyekszünk 
fokozatosan kiépíteni. 

Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a 
probléma nagyobb nyilvánosságot is 
kapjon, ezért erről is beszélt egyesületünk 
elnöke, Balog-Urbanovszky Zsuzsanna a 
Civil Rádiónak adott legutóbbi interjúban, 
amely ITT meghallgatható. 

Jelenlétünk a Hős utcában 

Hosszú távú célunk a fenntartható közösségfejlesztés 

Habár véget ért a Norvég-projektünk, 
egyesületünk nem hagyta abba a Hős 
utcában végzett közösségfejlesztő 
tevékenységét. 2016 májusa óta 
adományokból, tagdíjakból és 
önkénteseink segítségével folytatjuk 
programjainkat. 

Ennek köszönhetően minden hétfőn 17-19 
óráig biztosan vannak foglalkozások a 
közösségi térben, illetve kéthetente 
szombatonként az agyagozással 
ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az idei 
Alkotótáborunkat még támogatásból meg 
tudtuk szervezni, azonban ezt követően 
változatlanul szeretnénk sokszínű 
programokat biztosítani a Hős utcai 
gyerekeknek.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
zsonglőrködés vagy a pszichodráma 
foglalkozások töretlen népszerűsége nem 
véletlen: a gyerekek ezáltal sokat 
fejlődnek, kiegyensúlyozottabbak leszek, 
nő a koncentrációs képességük, ami 
mind-mind hozzájárulhat a sikeresebb 
iskolai teljesítményükhöz is. 

Ennek érdekében hamarosan elindítjuk 
„Adjuk össze!” kezdeményezésünket, 
hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a 
foglalkozások megszervezetéséhez. 
Viszont addig is örömmel veszünk 
bármilyen felajánlást és támogatást. 

Bankszámla számunk: 

16200216-17071460-00000000 

Köszönjük a Hős utcai gyerekek nevében! 
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