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Közösségek, randevúk
„Élő város” - Helyi közösségi és kulturális innovatív
programok, együttműködések támogatása

Fáy lakótelepi Szomszédvári Randevú
A Laurus Alapítvány 2019-ben benyújtott CLLD pályázata 2,5 millió Ft támogatást nyert el a
Helyi Akciócsoport támogatása révén.
A pályázati programban elsősorban közösségépítő programokat támogattak, így szűkebb
környezetünkben a Fáy lakótelepen és a megújuló Perczel Pihenőpark mellett, a Gyár utcában
terveztünk közös főzéssel egybekötött közösségi munkát és találkozót. Ehhez terveztük a padok
és hulladéktárolók elhelyezését is a Fáy lakótelepen.
A 2020. évben a vírus kissé felülírta a programot, mivel a közös főzés, a lakótelepi piknik sajnos
a vírus miatt nem valósulhatott meg a pályázati program szerint, így a tömbök, a családok
számára
elszigeteltebben
végezhető
közösségi
programot
valósítottunk
meg.
A családok és Ifjúsági Közösségi Szolgálatot teljesítő fiatalokkal megterveztünk, felrajzoltunk és
tartós festékkel felfestettünk a Fáy 8-9-10 házakat összekötő járdaszakaszon egy kreatív
ugrópályát gyermekeknek, amelyen egyénileg és vírusmentes helyzetben csoportosan is
bármikor játszhatnak a családok.
A munka során ötleteket gyűjtöttünk, sablonokat készítettünk, mértünk, vázlatot készítettünk
krétával a szürke járdára.
A festés napján ért bennünket a meglepetés, amikor várakozásainkon felüli számban jöttek
festeni a lakók, önkéntesek a festőtől a főiskolásig, a kamionsofőrtől a menedzserig, a banki
ügyintézőtől a GYES—en lévő anyukáig, gyógytestnevelőtől a pihenőnapon lévő ápolónőig.
Rögtön látható volt az érdeklődés a gyerekek körében is, akik festeni is beálltak a legkisebbektől
a középiskolásig. A „szurkolók”, nézelődők is jelentős számban akadtak, találgatták, hogy mi
készül itt? A két festési nap alatt sötétedésig, sőt egy-egy figura esetében fejlámpával,
elemlámpával a figura befejezéséig festettek, beszélgettek, tervezgettek a csapat tagjai. Nem
elhanyagolható, hogy közben jól éreztük magunkat, jobban megismertük egymást,
összekovácsolódtunk. Közösségépítő rendezvény esetében kell ennél több? Köszönjük
mindenkinek, aki önkéntes munkájával segítette a pálya létrejöttét.
Közben a BONYCOM Kft. szakembereinek segítségével a beszerzett padok is a helyükre
kerültek a tömbök közötti téren. A padok elhelyezése lehetővé teszi, hogy többen
beszélgessenek, kisebb közösségek is használják azokat.
A barátságpadok mottója:”Ha egyedül vagy ülj le a padra!” Ha látsz ülni valakit a padon, ülj
mellé!

A padok és a kreatív ugrópálya avatására 2020. október 3-án került sor a járványügyi
intézkedések betartásával. A résztvevők arcmaszkot kaptak, kézfertőtlenítést végeztünk,
kizárólag adagonként csomagolt ételt és italt osztottunk ki.
A jó hangulatról Kovács Gábor (Muzsikus Gábi) gondoskodott, aki alapítványunk
környezetvédelmi tevékenységeihez kapcsolódóan még a tollseprűt is megszólaltatta
újrahasznosításra példaként.
Az alapítványi köszöntőt követően Filóné Ferencz Ibolya polgármester, Köllő Roland, a terület
önkormányzati képviselője és a társasházak közös képviselője Antal József is köszöntötte a
résztvevőket. A parkbútorok átadását követően, - amíg a felnőttek egyéni és kisebb
csoportonkénti beszélgetés során beszélték meg közös dolgainkat,- a gyerekek birtokba vették a
pályát és Dudás Olga végigvezette őket a feladatokon néhány előre felkért gyermek segítségével.
Sötétedésig tartott a családok közötti beszélgetés a padokon, a séta, a gyerekek ugrálása.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

A padok és tárolók helyét helyszínbejárás
során, a lakók véleményét is figyelembe
véve határoztuk meg.
A bejáráson a terület önkormányzati
képviselője Köllő Roland, A BONYCOM
vezetője Dr. Farkas Attila, Antal József
közös
képviselő
és
alapítványunk
kuratóriumi elnöke vett részt.
Parkrendezés, a padok és hulladéktárolók
helyének kialakításában, a BONYCOM
munkatársai nyújtottak segítséget!
A festéshez Bonyhád Város Önkormányzata a Műszaki Osztály helyszíni szemléjét követően
hozzájárulást adott.
Tehát kezdődhetett a munka.

2020. szeptember utolsó hete: tervezgetés, vázolás

A képen Fenyvesiné Donáth Barbara és Fábiánné Illés Kata, fotó: Dudás Olga

Mi készül itt?

Persze a gyerekek is festeni
szeretnének….

Ránkesteledett….

Még alig száradt meg a festék, a
gyerekek már tesztelik a pályát.
Melyik jel mit jelent?
Hogy is kell itt csinálni?

Hálás köszönet a festőcsapatnak: Molnár Rita, Kovács Luca,
Kovács Péter, Kovács Dániel, Fenyvesiné Barbara, Fenyvesi
Róbert, Fenyvesi Botond, Fenyvesi Boglárka, Arndt Bernadett,
Fábiánné Illés Katalin, Fábián Bianka, Dudás Olga, Égi Márton,
Kovács János,Vajdáné Marsai Zsuzsi, Vajda
Beszerző: Fábián Gergő
Szép munka volt! Jó volt veletek tervezni, festeni !

Fotó: Máté Réka
Hangulatfelelős: Kovács Gábor

„Közös dolgaink”
A kreatív pálya bemutatása

Köszönjük a támogatóknak, a résztvevőknek és a látogatóknak is a program sikerét!
Használjátok egészséggel!

A program utóélete:
Délután családok jönnek az egész városból.
A közzétett fotók, a résztvevők élményei alapján a pályán rendszeresen vannak játszó gyerekek.
A felnőttek és gyerekek sokszor együtt tanulják újra az „ugróiskolát”.
Óvodás
csoportok
jönnek
estnevelés
foglalkozáson,
sétán.
Több közösség felvetette, hogy náluk is szeretnének hasonló pályát készíteni.
Az elkészített sablonokra, megmaradt festékre és ecsetekre máshol igény van.
Több közösség nekiállt a festőcsapat szervezésének. Az óvodában a teraszon is szeretnének
ugrópályát. A Tolnai Népjújság 2020. 10. 08-iki számában képes hírt jelentet meg.

