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Fáy ltp. 18.
Hova kerüljön pad és hulladékgyűjtő?

Fáy 3-4-5 parkrész

Előkészületek

A lakók kérésére ide hulladékgyűjtő kerül.
Mindeközben a Laurus Alapítványnál vírus miatt
újratervezés: Lázas tervezgetés,
csapatszervezés, ötletgyűjtés,
méregetés, önkéntesekkel
sablonok készítése…
…..és közösségi munka:

Naponta sok gyermek
van, ötlet van, szülők
vannak….
Miért ne készítsünk ugrópályát? Tanítsuk meg a gyerekeket
gyermekkorunk mozgásos játékaira!

Alig várják a
kicsik, hogy anya
elkészüljön vele.
A nagyobbak
segítenek.

Anyukák, apukák, nagymamák, szakemberek,
középiskolás önkéntesek, főiskolások lelkesen festenek, jó hangulatban késő estig.
A gyerekek pedig nem várnak, szeretnék azonnal kipróbálni…. 

Készülnek a rendezvényre a maszkok, meghívók,
plakátok is

Elkészültek a plakátok, meghívók is.
Helyére került a 6 db parkpad és 6 db
hulladékgyűjtő is.

Október 3-án jöhet az átadás maszkban, távolságtartással, de jó kedvvel!

Beszéltünk a közös dolgainkról is.
Polgármester asszony, a terület
önkormányzati képviselője és a közös
képviselő is válaszolt a lakók kérdéseire,
több ötlet merült fel a lakókörzet
környezetének jobbá, élhetőbbé tételével
kapcsolatban.

Lakóközösségi fotók készültek maszkkal és maszk nélkül 

Muzsikus Gábi még a PET
palackot és tollseprűt is
megszólaltatta.
Zenével vonultunk át a pályához

Az
önkormányzati
képviselőnket is
„megugráltattuk”
.

A gyerekek birtokba vették a pályát, estig
véget sem ért az ugrálás.

A Ficánka óvoda csoportjai, közel 100 gyermek és az óvó nénik, dadus nénik is ellátogattak a pályát
kipróbálni.
Amelyik gyermeknek sikerült végigugrálni a pályát jutalmat kapott.
A Fáy lakótelep 18-19-20. társasházaknál is tömbönkénti találkozókra került sor.

A Fáy 18-19-20. számú házak környezetében is elhelyeztük és átadtuk a padokat és hulladékgyűjtőket.
Az egyik pad a lakók által már önkéntes munkájukkal létrehozott parkrészt egészíti ki, így a nagy fa
árnyékéban többen tudnak beszélgetni. Ez a közösség saját süteményekkel és receptcserével várta a
csapatot és a többi lakót.
Itt Kovács Ferenc önkormányzati képviselővel és Filóné Ferenc Ibolyával közösen és személyesen is
megbeszélhette minden család a javaslatait, problémáit. Ezeknél a tömböknél az elöregedett fák
kivágásától a parkolóhelyek és a park elválasztásáig szóba került több teendő. A hangulatról itt is
Kovács Gábor helyi zenész gondoskodott.
Bár a vírushelyzet miatt nem a tervezett program valósult meg, de a lakótelepi tömbök parkjai
komfortosabbá,
találkozásokra,
beszélgetésekre,
játékra
alkalmasabbá
váltak.
A tömbök lakói örültek a dolgaink megbeszélésének, szívesen, kötetlenül, őszintén mondták el
véleményüket, javaslataikat. Több szempont is előkerült, illetve több témában várható előrelépés,
folytatás, ami a lakók komfortérzetét javíthatja.

A 6 db pad és 6 db hulladékgyűjtő beszerzése és elhelyezése a Fáy lakótelepen, illetve a kreatív
ugrópálya 86 méteres szakasza a Laurus Alapítvány által benyújtott Erősödő Civil Közösségek
(ECK2020T-E007 kódszámú) Szomszédoló című projektje keretében valósulhatott meg.

A pályázat kiírója az Emberség Erejével Alapítvány 1 000 000 Ft összegű támogatást ítélt meg a
projekt megvalósítására.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST !
Köszönjük önkénteseinknek a munkáját, valamint a BONYCOM Kft. dolgozóinak a segítséget és az
ERER és Társa Bt-nek a gyereknek felajánlott finomságokat!

