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A Panel Levél megjelenik 2000 példányban.
Szerkesztik: Balogh Flóra és Mozgó Mónika
Nyomda:
Írják: Georgia Efremova, Kiss Emese, Kocsárdi Gréta, Majó
Márk Gábor, Mihók Melinda, Mozgó Mónika, Sélley Andrea

Dialóg Egyesület
Avasi Közösségek
Cím: 3530 Miskolc Bors vezér utca 63-65.
E-mail: avasihirlevel@gmail.com
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Beköszöntő
Kedves Olvasóink!
A nyár derekán járunk, telve sok izgalmas közös(ségi) munkával és tapasztalattal. És izgalommal is egyben, hiszen elkészült a Panel Levél második
száma, amelyet a kedves Olvasó a kezében tart. Követve az első szám
„hagyományát”, most is igyekeztünk az avasi kezdeményezések minél alaposabb
bemutatására, bízva abban, hogy ezek a helyi hírek és események az Önök érdeklődésére is számot tartanak.
Beszámolunk már lezajlott programokról: a májusban tartott Avasi Akciónapról; a szilvás utcai két közösségi festés akciónkról, melynek eredményességét
a megszépült falak hirdetik; volt virágosítás, és kézműves sarok indult gyerekeknek a posta melletti piacon. Fontos közéleti eseményre is sor került júniusban, a
városvezetés referensei és az Avasi Közösségek informális csoport tagjai egyeztetésre ültek le az Avast érintő szociális kérdések kapcsán. De nincs még vége a
nyárnak, és szeretnénk előre is tekinteni: keressük azt a lakóközösséget, aki vállalja, hogy segítségünkkel megszervezi bérháza közösségi festését. Emellett várjuk a gyerekek és fiatalok jelentkezését, akik részt vennének nyári táborainkon,
ahol a játéké, kézművességé, a filmezésé lesz a főszerep!
A legfontosabb célkitűzésünk továbbra is az információáramoltatás: várjuk
az Önök által ismert programokat, híreket, de megköszönjük írásainkkal, kezdeményezéseinkkel kapcsolatos meglátásaikat, véleményüket is, hiszen visszajelzéseiket feldolgozva tudunk munkánkban előrelépni, és új irányokat találni. Észrevételeiket az avasihirlevel@gmail.com e-mail címen, illetve levelezési címünkön várjuk (3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65).
A Panel Levél szerkesztősége nevében kellemes olvasást kívánok!
Balogh Flóra
szerkesztő, a Dialóg Egyesület munkatársa
Közösségi festés az Avason
Első alkalommal rendezett közösségi festést a Dialóg Egyesület az Avason. A Fessünk Együtt!
Program egy 10 hónapos úgynevezett OSI (Nyílt Társadalom Intézet) által finanszírozott projekt része, melynek során két bérházban kezdtük el a lábazat festésének közösségi tervezését a Szilvás utcában. A bérházak lakóival kérdőívek készültek és több fórum is létrejött, ahol a tenni akaró lakók közösen döntöttek a
bérház lábazatának mintájáról. Az első festés május 4-5-én zajlott le az Avas kettes ütemében található Szilvás út 9 szám alatt. A munkálatokban a bérház lakói
és az Egyesület önkéntesei egyaránt részt vettek.
A festés óta eltelt több mint egy hónap. Hogy mennyiben változott a bérház lakóinak élete és hogyan tekintenek vissza a festésre, arról egy a közös festésen részt vevő házaspárt kérdeztem meg.
A házaspár kellemesen érezte magát a közös festésen, az eredmény pedig nagyon tetszik nekik. Megjegyezték, hogy ez az esemény megmozgatta az itt lakók
fantáziáját és így a festés után már további lehetőségben is gondolkodnak, pozitívan állnak a dolgokhoz. Az interjú során elmondták, hogy a közös festés jó lehetőséget kínált arra, hogy a bérházban lakók azon része, akik nem vettek részt addig a társasház közösségi életében, most bekapcsolódjanak. Pozitívan tapasztal-

PANEL

LEV ÉL

I.

ÉV FOLY AM,

II.

SZÁ M

OLD AL

Fessünk

EGYÜTT!

ták, hogy a fiatalok is részt vettek a festésben. Véleményük szerint a bérház életében elindult valamiféle közösségi élet, de az még gyerekcipőben jár.
A közös festés hatására több kezdeményezés is megindult a Szilvás utcai
bérházban. Megjavították a bejárati ajtót, illetve elkezdték tervezni a társasház
körüli virágosítást. A beszélgetésből megtudtuk, hogy a lakók egy pályázat beadásával megpróbálják korszerűsíteni a bérház világítását is. A házaspár elmondta, hogy az effajta kezdeményezések a legmegfelelőbbek arra, hogy aktívabbak legyenek az emberek és, hogy tegyenek azért, hogy élhetőbb legyen az
Avas.
A festésen mint önkéntes vettem részt. Véleményem szerint az ehhez
hasonló kezdeményezések arra adnak lehetőséget, hogy aktivizálni tudjuk az
embereket, hogy elkezdjenek önállóan is szervezni, tervezni lakóközösségükért. Ezáltal az avasi „betonrengetegben” elindult a közösségfejlesztés, ami a
helyi emberek hozzájárulása és részvétele nélkül nem valósulhatna meg.
Kis Emese
A Dialóg Egyesület önkéntese, az NDI program gyakornoka

Színes álmok, színes házak
A közösségi festés második állomása a Szilvás utca 13 volt. Június 30-án
és július 1-én a ház lakóival együttműködve kezdődött a festés. A közös munkát
már áprilisban elkezdtük, beszélgetések szerveződtek, elkezdődött a tervezés.
Közös döntés alapján a lakók Miskolc jellegzetességeit választották a festésre, a
Diósgyőri vár és az Avasi Kilátó mellett az Avasi lakótelep házai kerültek a falakra.
A nagy meleg sem akadályozta meg a lakókat, hogy kivegyék a részüket
a munkából. Sokan tettek azért legkisebbektől az idősekig, hogy a ház környezete megszépüljön, és büszkék lehessenek a munkájukra. Volt, aki hideg vizet hozott le, szendvicseket készített, kávét főzött, beszélgetett, mások egész nap keményen helyt álltak a festésben. Mindenki megtalálta a neki való feladatot.
A festés jó eszköz volt ahhoz, hogy a lakók együtt gondolkodjanak, erősítsék egymást, beszélgessenek, és közösen induljanak tovább.
Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk!
Mozgó Mónika
A Dialóg Egyesület munkatársa
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2012. május 19-én harmadik alkalommal rendezte meg az Avasi Akciónapot az
Avasi Közösségek és a Dialóg Egyesület.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is az Avason élőket kérdeztük lakóhelyükről. A
beszélgetésekben és a kérdőívekben elsősorban az avasi lakótelep élhetőségére, az avasi program kínálatra helyeztük a hangsúlyt. Ezen túl sátrainkban többféle programmal vártuk az érdeklődőket.
Az Információs sátorban programokról, pályázati lehetőségekről tájékozódhattak
az emberek. Ezen kívül elvihették az első Panel Levelet. Örömmel hallgattuk azok véleményét, akik már olvasták az újságot. Az Egészségügyi sátorban a Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskola diákjai vérnyomás és testzsír mérést végeztek. Bemutatták és felhívták a figyelmet a helyesen történő újraélesztésre. A Dialóg Egyesület „zöld
sátrában” a környezettudatosságról, a tudatos vásárlásról és a szemétgazdálkodásról
informálódhattak játékos formában. A gyerekeket az avasi óvónők látták vendégül a Gyereksarokban, ahol papírsárkányokat készítettek, színeztek, festettek.
A rendezvényünkre idén is sokan voltak kíváncsiak, igyekeztünk minél több résztvevőt, járókelőt megszólítani és megkérdezni a véleményüket az Avasról. A helyi emberek
nyitottak voltak a programokra és a beszélgetésekre. Érdeklődve fogadták a lehetőséget,
hogy elmondhatják a véleményüket azokról a kérdésekről, amelyek a lakóhelyüket érintik,
illetve azt, hogy ők hogyan képzelik el az élhetőbb Avast. A kérdőívek összesített eredménye alapján egy nem reprezentatív, de számunkra annál fontosabb képet kaptunk az itt
élők Avashoz fűződő viszonyáról. Ez segít nekünk a súlypontok megtalálásában, amelyek
kiindulást jelentenek a közösségi élet további tervezéshez. A beszélgetések során igyekeztünk mindent rögzíteni, illetve a kérdőívek feldolgozása során semmit nem tettünk hozzá és nem vettünk el a válaszokból, csak csoportosítottuk azokat.
A kérdőívet három témakör mentén építettük fel. Első kérdésünk azt firtatta, hogy
szükség van-e az Avason közösségi programokra, illetve milyen programokat látna a válaszadó szívesen. A megkérdezettek szerint nagy szükség lenne az Avason közösségi
programokra. Az emberek többsége ifjúsági, családi, és kulturális programokat szeretne
látni és részt venni ezeken. Fontosnak találták, hogy a programok a különböző korosztályok számára elkülönüljenek.
A második kérdés a közösségi terekre vonatkozik. A válaszokból kitűnik, hogy
szórakozási lehetőségben szenvedik a legnagyobb hiányt az itt élők. A szórakozási lehetőségek alatt a válaszadók olyan programokat értettek, amelyek között minden korosztály
megtalálja a neki szólót, és a szabadtéri programok mellett rossz időben zárt térben is
lehetőséget nyújt az itt élők számára. A válaszadók többsége kiemelte, hogy szükség lenne biztonságos játszóterekre, fontos a korszerűsítés, felújítás, a játszóterek zárhatósága.
Kiemelték a parkok, zöldterületek kialakítását is, a meglévő zöld területeket tisztán, rendben kellene tartani. A parkokban célszerű lenne padokat kirakni és főzéshez-sütéshez
helyet biztosítani, ahol a családok együtt lehetnek. Kulturális és közösségi terek kialakítása, színpad, koncerttér, rendezvénytér igénye is megjelenik a válaszokban.
A harmadik kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy mivel tehetnénk élhetőbbé
az Avast. A megszólalásokban leginkább a hiányosságok, problémák kerültek előtérbe.
Hangsúlyosan megjelent a közbiztonság hiánya és javítása. Többen vélekednek úgy,
hogy a társadalmi problémák kiélezettek, és ez hozzájárul a közhangulathoz. A válaszadók szerint fokozott ellenőrzésre van szükség a fiatalok miatt, a beilleszkedési problémák növelik az élhetetlenséget, a rendőrök számát növelni kellene, valamint szigorúbb
szabályozást bevezetni.
Hasonló mértékben emelték ki az emberek a tisztaság fontosságát. A panelházak
közötti területek tisztán tartását, felújítások végzését (járdák, közterületek) jegyezték meg.
A kutyapiszok eltüntetése, és kutyafuttatók létrehozása is sürgető probléma. A kutyatartás
szigorítása is felmerült több válaszadónál. Pozitívan hatna az emberekre a virágosítás és
a panelek közötti virágágyások, kiskertek kialakítása. Kiemelték, hogy több helyen nagyon
szépen mutatnak a kiskertek a házak előtt, ezekből kellene többet létrehozni.
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Önkéntesek SZEMÉVEL
Amennyiben ön is szeretné elmondani a véleményét az Avasról, kérjük, írja meg
az avasihirlevel@gmail.com –ra.
Mozgó Mónika

Egy önkéntes szemével… (Kocsárdi Gréta)
Az idei akciónap története áprilisban kezdődött. Lelkes ifi-csapatunk a hónap elején összegyűlt ötletelni. Rövid, társadalmi akciókról szóló filmek megtekintése után eldöntöttük melyik három ötlet valósuljon meg az idei akciónapon. Ezek után folytatódtak az
előkészületek. Festettünk, rajzoltunk, szórólapot osztottunk.
Aztán elérkezett a várva várt nap. Sátrakat, padokat, asztalokat állítottunk. Kérdőíveket töltöttünk ki az akciónapra látogatókkal, valamint beszélgetésekre, interjúkra is
sor került. Az általunk megfestett, kartondobozra ragasztott Avasi kilátót is kiraktuk, ezzel
is közelebb hozva az Avason élőkhöz a lakótelep egyik látványosságát. A látogatók a
Szeretet-falra írhatták fel, hogy miért szeretnek az Avason élni. Kiderült, hogy nem csak
negatívan lehet hozzáállni a dolgokhoz, és rájöttünk még mennyi érték rejtőzik a lakótelepen. Valakinek az a fontos, hogy sokakat ismer a közvetlen környezetében, a kilátóból
nyíló kilátás is lenyűgöző, vannak szép zöld kirándulós helyek is, és a kilátó alatti borospincéknek is meg van a maguk jó hangulata, kellemes sétákra nyílik lehetőség.
Az akciónap jó beszélgetésekkel, kellemes hangulatban telt el. Sok ember véleményével ismerkedhettünk meg, sok újat és jót tapasztalhattunk. Szükség volt a kreativitásunkra, hogy minél szebb legyen minden ezen napon, valamint a fizikai erőnlétünkre,
hiszen sok mindent ki kellett pakolni, össze kellett szerelni, hogy minél kényelmesebben
érezhessék magukat az akciónapra látogatók.
Egy másik önkéntes szemével... (Mihók Melinda)
Nagyon kíváncsi voltam arra,hogy az emberek hogyan reagálnak majd az akciónapra. Az akciónap előtt többször is összeültünk néhányan - főként ifisek és NDI tagok ötletelni arról, hogy milyen eszközökkel tudnánk az emberek érdeklődését és figyelmét
felkelteni. Az akciónap előtti találkozók nagyon jól és hasznosan teltek, voltak közöttünk
„rutinos akciónaposok” és olyanok is, akik csak pár héttel a rendezvény előtt csöppentek
bele a szervezésébe (köztük én is).
Azután elérkezett május 19-e. A kora reggeli órákban még viszonylag sokan voltak kint a városközpontban, az emberek mentek a boltba, postára, a piactérre. Miután
megérkeztünk a padokkal a Jezsuita Gimnáziumból kisebb feltűnést keltettünk és többen
meg is kérdezték, hogy mi lesz itt. Ez kitűnő alkalom volt arra, hogy elmondhassuk, miért
is jöttünk.
Kezdetben kicsi volt az érdeklődés, néhányan csak séta közben pillantottak oda.
Miközben az emberek mehettek a különböző sátorokhoz, addig mi kérdőíveztünk, beszélgettünk, interjúztunk. Még reggel találkoztam egy középkorú hölggyel, aki árusként üldögélt a sátrak előtt. Megszólítottam, hogy kitöltene-e egy kérdőívet, amit szívesen vállalt. A
kérdésekre elhangzó válaszok alapján úgy gondoltam, hogy érdemes lenne vele egy rövid interjút is készíteni. Egy nagyon szimpatikus és közvetlen hölgy volt, aki értette, hogy
miért jött létre ez a rendezvény. A másik pozitív élményem már délután ért, amikor már
elkezdtünk összepakolni. Egy 12 éves roma kislány jött oda, hogy még ki lehet-e tölteni a
kérdőívet, mert tavaly is kitöltötte és érdekli őt. Úgy érzem, hogy ezekért a pillanatokért
érdemes a közösségfejlesztő munkát végezni. Nagyon élveztem, hogy segíthettem egy
ilyen program lebonyolításában és részt vehettem rajta.
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FELHÍVÁS
Felhívás - Fessünk együtt!
Kedves Avasiak!
Keressük az Avas II. ütemében azon bérházat, illetve annak aktív, vállalkozó szellemű lakóközösségét, ahol egy közösségi festés megvalósulhat a lakók részvételével, hogy a bérház lábazatát együtt szebbé tegyük!
Két Szilvás utcai bérházat a nyár folyamán már kifestettünk a lakókkal közösen, a
saját elképzeléseik, terveik szerint.
A festés egy hosszabb folyamat része:

első lépésként a lakók többsége és a társasházkezelő beleegyezése
szükséges, ennek biztos tudatában várjuk a bérházak jelentkezését,

a bérház kiválasztása után felmérjük a festéssel kapcsolatos igényeket,
elképzeléseket,

összegezve a tapasztalatokat több lépésben nekilátunk a közös festés
megtervezésének,

egy közösen kitűzött szeptemberi hétvégén a lakók és a program önkéntesei együtt festik a ház lábazatát.
Jelentkezni 2012. augusztus 20-ig lehet az avasihirlevel@gmail.com email címen. Kérjük a jelentkezés rövid indoklását, a lakók hozzájárulásának megerősítését, pontos elérhetőség megadását!
A program szakmai hátterét, a kérdőívezést és közösségi tervezést a Dialóg Egyesület munkatársai kísérik végig. A festéshez szükséges anyagok beszerzését a program a Nyílt Társadalom Intézet támogatásából finanszírozza.
Várjuk jelentkezésüket – fessünk együtt!

LEHETŐSÉGEK ISKOLÁJA
A lehetőségek Iskolája két éve működik az Avason. Olyan felnőtteket, fiatalokat várunk, akik már nem tanköteles korúak, de valamilyen oknál fogva nem
tudták befejezni általános iskolai tanulmányaikat. Hetente négy napon, napi négy
órában segítünk felkészülni az osztályozó vizsgára. Minden tantárgyból egészen
az alapokhoz visszanyúlva segítünk a sikeres vizsga eléréséig. Rendszeres részvétel mellett egy tanév alatt két osztály végezhető el. Az oktatás ingyenes!
Várunk fiatalokat, felnőtteket, kismamákat, munkanélkülieket.
Jelentkezés: Csapó Barbara +3620/250-8590
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Nyári táborok az

AVASON

Kedves Gyerekek, Fiatalok!
2012 július 23. - július 27.
várunk benneteket az Avason ingyenes, egész napos kreatív programokkal.
Ízelítő a programokból:
 kreatív foglalkozások
 közösségi játékok
 sport programok
 vetélkedő
Találkozóhely: Július 23-27 9.30 órakor az Avasi Posta mellett (Szentgyörgy
utca)
A program mindennap 9.30. órától 16 óráig tart.
Ebédet a szervezők nem tudnak biztosítani.
Szervezők:
Jezsuiták Magyarországi Rendtartománya és a Magis Ifjúsági Csoport
Bővebb információ:
Koronkai Zoltán SJ: 30/4259337
Mozgó Mónika 30/4616108
Gyere el te is!!!

Kockák-terek-aszfalt-gyerek
Nyári napközis dráma- és médiatábor az Avason
Ha szívesen játszanál együtt másokkal, és új élményekre vágysz,
Ha meg szeretnéd mutatni, mi érdekel téged igazán,
Ha meg szeretnéd osztani a gondjaidat, problémáidat,
Ha unatkozol, és nem tudod, mivel üsd el az időt a kánikulában,
Ha általános iskolás felső tagozatos vagy, illetve középiskolába jársz és az
Avason élsz,
Ha érdekel a színjátszás és a média (fotózás, kamerázás).
Akkor gyere velünk játszani!
Július 30-tól augusztus 3-ig minden nap 10 órától 17 óráig várunk a Munkácsy
Általános Iskola előtt! Augusztus 4-én, szombat este közösségi mozit szervezünk
a tábor legjobb pillanataiból!
Amit feltétlenül hozz magaddal:
Kényelmes ruha, ami nem akadályoz a mozgásban.
A tábor a résztvevők számára ingyenes, ellátásként minden nap meleg ebédet és
uzsonnát biztosítunk.
Érdeklődni és jelentkezni Balogh Flóránál a giziguz@gmail.com e-mail címen és
a +36-70/367-3977-es mobilszámon lehet.
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Egyeztető Fórum
Avasi Egyeztető Fórum - Az Avasi Közösségek önkormányzattal történő egyeztetése
Az Avasi Közösségek a városrész intézményi, szervezeti köréből tevődik össze.

Olyan oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek, vállalkozások képviselőinek csoportja, akik évek óta összejárnak havi rendszerességgel, s együtt gondolkoznak az Avaslakótelep lehetőségein a Dialóg Egyesület koordinálásával. A fórum egyik legfontosabb
eredménye, hogy áramolnak az Avast érintő információk, együttműködések alakulnak.
Június hónapban alkalom nyílt arra, hogy az eddigi tapasztalatokat megossza az
Avasi Közösségek (AK) informális csoportja a városvezetéssel, s egyeztetés történt az
önkormányzat referenseivel. A tapasztalatok megosztása mellett párbeszédre adott lehetőséget ez az alkalom, ahol a résztvevők kitértek:
az Avasról történő kivándorlásokra, a razziákra, azok visszajelzéseire,
a közbiztonságra, különösen, hogy milyen feladatai lesznek a közterület felügyeletnek,
s az Avasról hiányzó közösségi terek problémájára.
Az egyeztetésen a közbiztonsági és közrendvédelmi referens elmondta, hogy
nem razzia zajlik, hanem fokozott hatósági ellenőrzés, mert sok a bejelentés az itt élőktől
az eltérő társadalmi rétegű és kultúrájú családok életvitele miatt. Néhány család ellehetetleníti az együttélést. A Közterület Felügyeletnek van bírságolási lehetősége. Változott a
szabálysértési jogszabály, szabálysértési bírság helyett közigazgatási bírságot lehet kiszabni, helyszíni bírsággal tudnak élni. A lakók visszajelzései alapján javul a helyzet az
ellenőrzött bérházakban, az ellenőrzések hatására kevesebb a randalírozás, s csökken az
áramlopás. Bizonyos mértékű mozgás mindig volt, a családok egy része elköltözik.
Az AK hozzászólása: Nincs rálátás arra, hogy akik elköltöznek, hova mennek. A
peremterületek (pl. Lyukó) egyre inkább telítődnek, azokkal az emberekkel, akik kiköltöznek, akiket kilakoltatnak. Ez ott robbanásszerű állapotot eredményez. Általános tendencia, hogy a kilakoltatott családok 1-2 évig az Avason élő rokonoknál húzzák meg magukat, ezért helyben is kellene megoldást találni: megtartani a családokat úgy, hogy szemléletváltást érünk el náluk. Erre alkalmas lehet egy nyitott közösségi ház az Avason. Mindenki használhatná egy közösen elfogadott értékrend szerint, ahol a szemléletformálás is
beindulhat. Szüksége van rá azoknak, aki szegénységben élnek és azoknak is, akik rendezett körülmények között, így a társadalmi kapcsolatok egészségessé válhatnának.
A családsegítő munkatársának hozzászólása: Július 1-jétől életbe lép, hogy
TAJ kártyával rendelkezőknek lehet csak szociális szolgáltatást nyújtani. Akinek nem lesz,
az kiesik a szociális hálóból. A szociális ellátó rendszer átszerveződik: szociális holding
lesz, összevonják a családsegítőt, a gyermekjólétit, a bölcsődéket és a gyermekvárost
(szerk.: miskolc.hu-n olvasható a tervezet). Nem lehet még tudni, hogy a szolgáltatást
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hogyan fogja az összevonás befolyásolni. A felnőttek esetében az lenne a cél, hogy az
inaktívak közösségi helyre járhassanak, hogy felismerhessék a hasonló élethelyzeteket,
információhoz jussanak, működő alternatívákat kapjanak.
Az AK kérdése: Mi a helyzet az avasi hajléktalanüggyel? Egyre gyakrabban botlunk a lakók tolmácsolásában ebbe a problémába. Két hajléktalanszálló van a városban,
az Avason nincs is. A lépcsőházakba sokan beköltöznek, szemetet hagynak, ott végzik el
a dolgukat, megrongálják a zárakat. Az utcai szociális munka nincs megoldva. Az avasi
emberek visszajelzik, hogy nem szeretnének hajléktalan szállót az Avasra. Megfogalmazódott, hogy nappali ellátás kellene az Avasra, hiszen a legnagyobb gond, hogy nincs
tisztálkodási lehetőségük, s az Avason nincs nyilvános WC sem. Kellene egy meleg vizes
zuhanyzókkal felszerelt hely, nappali ellátás keretében.
A közbiztonsági és közrendvédelmi referens jelezte, hogy elkezdték az egyeztetést hajléktalan-ügyben. Avasi ifjúsági őrjárat indult el, eddig 2 alkalommal volt, be kell
kapcsolni őket a probléma megoldásába.
Megjegyzés az AK részéről: Magas lesz azon családoknak a száma, akik nem
fogják tudni vállalni az itt élés feltételeit a következő években. Alapvető probléma a munkanélküliség. Amíg nem lesz munka, nem tudunk mit csinálni, csak javítani a lakhatás
feltételeit. A Szociális Holding egységes szemléletet fog képviselni. Egyeztetni kell majd,
hogy ne fedjék az egyházi szolgáltatásokat. Akik részt vesznek adósságkezelő szolgáltatásban, normákkal rendelkező emberek. Ennek ellenére bennragadnak a lakásokban,
nem tudják eladni. Nehéz a mobilitás a városban, együtt keressük a közösségi megoldásokat, melyek enyhíthetnek az együttélés problémáin. A közös normáinak megtalálásához elengedhetetlen egyik közösségi tér lehetne a funkcióját vesztett aluljáró.
A közbiztonsági és közrendvédelmi referens válasza: Az aluljárónak egyelőre
nem megfelelő az állapota. Először felújításra szorul. Nyáron elkezdődne a felújítás, festés. A nyitvatartási rendszer közösen megoldandó kérdés. Közbiztonsági pontként fog
működni, s emellett eseti jelleggel működhetne közösségi helyként, fix napokon.
Azzal zárult a találkozó, hogy folytatásként egy teljes körű problémalista összeállítása
szükséges, hogy tisztán lássuk, mik a főbb problémák az Avason. Ezen találkozón csak
néhányat tudtunk érinteni. Tudni kell, hogy a civilek milyen tevékenységekben tudnak
részt venni, az egyházaknak hol lehet szerepe, hiszen az önkormányzat nem tud minden
tevékenységet ellátni, így támogatja a megoldási javaslatok egyeztetését.
Lejegyezte: Sélley Andrea, Dialóg Egyesület
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Virágültetés az Avason
2012.június 29-én virágültetést szervezett a Sályi utca 3. lakóközössége.
Adott volt a lehetőség, hogy virágot szerezzenek ehhez a kezdeményezéshez, az
eszközöket pedig Nagy József helyi lakos szolgáltatta, aki felvetette az ültetés
lehetőségét.
Nagy József kérdésünkre elmondta, hogy a legfőbb céljuk a lakókörnyezetük szépítése mellett az emberek megmozdítása volt, hiszen ez a feladat összetartásra ösztönözte őket. A kezdeményezésben fiatalok és idősek egyaránt segítettek.
Mihók Melinda
A Dialóg Egyesület önkéntese, az NDI program gyakornoka
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Gyereksarok
KEDVES GYEREKEK!
INGYENES

KREATÍV FOGLALKOZÁSRA
VÁRUNK BENNETEKET ÉS SZÜLEITEKET
JÚLIUSBAN és AUGUSZTUSBAN
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
16 és 18 óra között
AZ AVASI POSTA MELLETT

„ MERT MI NEM MONDUNK CSÜTÖRTÖKÖT!”
A három szűrő
Szókratészhoz, a bölcshöz futva érkezett egy nagyon izgatott ember:
- Figyelj csak ide, Szókratész, el kell neked mesélnem, hogy a barátod...
- Állj! - szakította félbe a bölcs...
- Megszűrted a három szűrőn azt, amit mondani akarsz?
- Három szűrőn? - kérdezte az ember elképedve.
- Igen, barátom, három szűrőn. Nézzük csak meg, hogy amit mondani akarsz, nem akad-e
fenn valamelyiken a három közül. Az első szűrő az igazság. Megvizsgáltad-e mindazt, amit
mondani akarsz, hogy igaz-e?
- Nem, de mesélték nekem, és ...
- Vagy úgy! De biztosan megszűrted a második szűrővel, a jóság szűrőjével. Ha nem is bizonyult igaznak, legalább jó dolog az, amit el akarsz nekem mesélni?
Elbizonytalanodva válaszolta az ember: Nem, éppen ellenkezőleg ...
- Hm - állította le a bölcs - , akkor vegyük elő a harmadik szűrőt, és tegyük fel a kérdést, hogy
szükséges - e elmesélned nekem azt, ami így felizgatott.
- Szükségesnek éppen nem szükséges, csak…
- Nos - nevette el magát a bölcs - , ha az, amit mondani szeretnél, se nem igaz, se nem jó se
nem szükséges, akkor ne is törődjünk vele. Ne terheld vele önmagadat és engem se!
Bruno és Yvonne Schwengler
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