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

KÉPES BESZÁMOLÓ
Közösségek Randevúk című projekt
A Laurus Alapítvány és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ konzorciuma 2019-ben
pályázott a Helyi Akciócsoport által meghirdetett, a helyi közösségek erősítését célzó
pályázatra. Pályázatunkat támogatták, amelyben eredetileg 2 helyszínen Szomszédvári
Randevú” és egy ifjúsági színdarab szerepelt a terveink között. Mivel 2020. márciusától a
Covid-19 járvány ellehetetlenítette a rendszeres próbákat, találkozókat, közös főzéseket,
így a művelődési központ lemondott a konzorciumi tagságról, a Laurus Alapítvány pedig
módosított programmal valósította meg a tevékenységeket.
A projekt során 2020. október 3-án a Fáy lakótelepen a 8-9-10 lakóházak által határolt
parkban és az épületek előtti járdán kreatív ugrópálya készült önkéntesek
közreműködésével, illetve 3 padot és 3 hulladékgyűjtőt helyezünk el közterületen.

Nagy örömünkre már a tervezés és festés
időszakában nagy érdeklődés övezte a
munkát, sok önkéntes, kicsik és nagyok segítettek a festésben, ötletelésben.

Az önkéntesek pólót kaptak és a vírus miatt „egyszemélyes” falatokkal, üdítővel láttuk őket
vendégül. Az önkéntesek a távolságok megtartásával, főként családonként dolgoztak a festés
során.

A padok és hulladékgyűjtők helyét a területi
képviselővel és a lakókkal egyeztettük, a
Bonycom Kft. gépekkel segítette a munkát.

Az átadás napjára elkészült a park és az ugrópálya is.

A programot plakátokon, szórólapokon,
online felületeken hirdettük meg.

Az 1. Szomszédvári Randevún 2020. október 3-án Kovács
Gábor zenész hívta a környékbeli házak lakóit zeneszóval a
programra.
Az érkező résztvevőknek maszkokat, üdítőt és csomagolt
süteményeket osztottunk, mivel a közös nagy főzés a
vírushelyzet miatt nem volt megvalósítható. A résztvevőket
Dudás Olga kuratóriumi elnök köszöntötte, majd Filóné Ferencz
Ibolya polgármester asszony, Köllő Roland területi képviselő és
Antal József közös képviselő is üdvözölte a résztvevőket.
A támogatást és a projekt ismertetését a gyerekek részére a
pálya bemutatása, zenés kipróbálása követte. Kovács Gábor
biztosította az ütemet, a kis önkéntesek pedig bemutatták a
pályán a különböző feladatokat. Minden figuránál van könnyebb feladat a kisebb, óvodások,
kisiskolások részére és nehezített feladat a felsősök, ill. a nagyobbak részére. A gyerekek véget
nem érően, estig ugráltak a bátrabb felnőttekkel együtt.

A
felnőttek
részére
lakossági fórumot tartottak
kisebb
csoportokban
a
vendégek.

A közérdekű témák között a fakivágástól, a járdafelújításig, a Fáy lakótelep helyi járat
menetrendjétől a városrész programigényéig sok minden felmerült.
A program utóélete: Szászvárról és Drávaszabolcsról is ellátogattak
hozzánk, mérték, fotózták a pályát illetve mindkét esetben
tapasztalatcserét bonyolítottunk le, mivel saját településükön
szeretnének létrehozni hasonló kreatív ugrópályát.
A Fáy óvoda minden csoportja ellátogatott az ugrópályára,
megismerték a feladatokat és amelyik kisgyermek végigugrálta a
pályát édesség jutalmat kapott.
A város többi részéről is rendszeresen járnak a családok a pályához.
Ennek az érdeklődésnek volt köszönhető, hogy a 2. program
közösségi munkájával újabb pálya kialakításában vettünk részt.

2021. 03.17. Tapasztalatcsere Szászvárral

A járványhelyzet okán 2020. decemberétől
márciusáig több, mint 300 db textil arcvédő
maszkot készítünk és osztottunk ki, amelyhez
az alapanyagot a lakosság ajánlotta fel,
önkéntesek segítettek a kiosztásban a Fáy
lakótelepen, a Perczel kertben és a Gyár
utcai Családi Szabadidőpark környékén.
A környező házak lakóit közösségi oldalakon
és
postaládákba
dobott
szórólapokon
értesítettük.
A lakosság részére az ingyenes, betétezhető
maszkok
kiosztása
csak
kisebb
csoportokban ill. távolságtartással volt
lehetséges.
Maszkosztás a Fáy lakótelepen 2020. december 30.:

Osztás a Perczel kertben 2021. 01. 09én és 2021. 01. 23-án

Maszkosztás a Gyár utcában 2021. 02.06-án:

A maszkosztásokról a Bonyhádoló című közösségi oldalunkon adtunk hírt és ott tettük közzé a
fotókat is.

2021. január 1-jétől indult a projekt keretében a Bonyhádoló című közösségi oldal, amelyen minden
nap teszünk közzé információt, képet. Az oldalnak azóta 1600 fő tagja van, akik Bonyhád életéről,
múltjáról, emlékeiről és jövőjéről szerezhetnek információkat.
Segítségével megismerhetik a látogatók Bonyhád épített és természeti értékeit:

A programokat

Az eredményeinket:

Az itt élő csoportok, nemzetiségek életét

A Bonyhádhoz kapcsolódó cikkeket, fotókat, kiadványokat:

A közérdekű információkat:

Fotóinkon a látnivalókat:

A hírességeinket:

Intézményeink életét:

Városunk történetét:

A napi bejegyzéseket átlag 950 fő látja .

2021. április 1-jén hirdettük meg a Van egy sztorid? című pályázatot, amely keretben a városról,
családokról, egyéni élményekről, történetekről és városi legendákról szóló írásokkal pályázhattak a
résztvevők. Az április 30-ig beérkezett pályaművek mindegyikét jutalmaztuk, illetve a 1-3 helyezett
külön ajándékot is kapott. Az írásokat a Bonyhádoló című oldalon tettük közzé.

2 díjazott vidékről küldött pályamunkát, ajándékokat postán juttattuk el a vírushelyzet miatt:

A 2. „Szomszédvári randevút” a Perczel kertben 2021. július 5-én valósítottuk meg, ahol a
sportpályán ugrópályát festettek az önkéntesek, valamint a gyerekeket programok várták
ugrálóvárral, Muzsikus Gábi (Kovács Gábor) zenés műsorával és hangszerkészítésével,
pályabemutatással. A lakosság pedig megbeszélhette ügyes-bajos dolgait, javaslatait a város és a
terület vezetőivel, képviselőivel.
Esőként a helyszínen a könyvtár munkatársaival helyszíni bejáráson beszéltük meg a terveket,
lehetőségeket hetekkel a pálya átadása előtt.

Mivel a pálya repedéseit benőtte a gaz, a közterületet
fenntartó Bonycom Kft. vállalta a kitisztítást festés előtt.
Addig az ugrólemek tervei készültek el, és krétával
felrajzolták őket a pályára.
Ezután következhetett a festés:
Főként Ifjúsági Közösségi Szolgálatot teljesítő fiatalok és a környékben lakó kisgyermeket nevelő
anyukák segítettek a munkában.

A pálya átadására ezúttal is a 2. Szomszédvári Randevú keretében került
sor. A lakosságot erről plakátokkal és szórólapokkal tájékoztattuk, illetve
közösségi oldalon tettük közzé a meghívót.
A gyerekek nagyon élvezték az
ugrálóvárat.
Estig itt is
kipróbálhatták
az
ügyességüket.

Kovács Gábor zenész a nap során többször muzsikált, énekelt a gyerekeknek, majd szívószálból
készítettek maguknak sípot, amellyel kísérhették
őt a közös zenélés előtt.

A zenész csapat a délutáni randevú előtt
felkerekedett és zenével emlékeztette a
programra a házak között járva a részvevőket.
Ezt követően a pálya átadása során ismertettük a támogatókat és megköszöntük az önkéntesek
segítségét és a gyerekek sorban kipróbálhatták az ugrópálya elemeit a feladatok bemutatása után.

A játékok leírását a gyerekeknek kiosztottuk, illetve a Bonyhádoló oldalon a játék képe mellett
tettük közzé.

A pálya bemutatását a Solymár Imre Városi Könyvtár belső
udvarán az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Habpartyja követte.

Az alapos „lemosást” követően kezdődött a komolyabb téma a felnőttek részére a lakossági
találkozó, Ahol Bonyhád Város polgármestere és a közös képviselő is részt vett.

A beszélgetés során a lakók hangot adtak annak, hogy
örömükre szolgál a város fejlesztése, a Perczel kertben a
könyvtár felújítása és az új játszótér átadása, valamint a közeli
Perczel kastély felújítása.
Problémaként említették a köztéri sportolási lehetőségek, pályák
hiányát, valamint a parkok tisztaságát, a közeli orvosi rendelő
körülötti járda állapotát és az elöregedett fák cseréjének
szükségességét.
Ferencz Ibolya polgármester asszony ismertette a közeljövőben
megvalósuló projekteket és ígéretet tett a felmerült problémák
kivizsgálására.
A fórum kötetlen beszélgetéssel ért véget. A gyerekek még estig
ugráltak, ugrálóváraztak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Köszönjük a támogatást.

