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A szomszédjait az ember szinte sosem 
választhatja meg.Mégis sokszor megéri, 
közelebbről megismerni őket, hisz ezen 
keresztül kialakulhatnak kapcsolatok, 
amelyek egyfelől kihívást is jelenthetnek 
ugyan, de másfelől gyakran gazdagítóak és 
támogatóak. A “szomszédság” témakörét 
körüljáró “tesz-vesz-képpel” szeretnénk 
felhívni a figyelmet az együttélés sok-
színűségére. Különböző korú, kultúrájú, 
élethelyzetű emberek - betegségekkel és 
korlátokkal vagy anélkül -  élnek egymás 
mellett. Gyakran nem tudják, hogy vannak 
szomszédaik, akik örömmel nyújtanának 
támogatást vagy akiknek szükségük lehet 
támogatásra. A “tesz-vesz-kép” célja, hogy 
ösztönözze a saját szomszédsággal való 
kapcsolatteremtést ,illetve segítsen ész-
revenni mások szükségleteit, mert ennek 
fontos szerepe van az együttélésben. Ki 
tartozik a szomszédságomhoz? Ki áll közel 
hozzám, kit ismerek csak futólagosan 
és miért van ez így? Milyen gondolataim 
vannak egyes személyekkel kapcsolatban? 
Milyen helyet foglalok el a szomszédsá-
gomon belül? Figyelemmel vagyok mások 
iránt vagy bezárkózom? Mit kívánok ma-
gamnak a szomszédságomtól? Minden 
egyes ember hozzá tud járulni a sikeres 
együttéléshez a szomszédságon belül. Mi, 
a Sozialsprengel Hard egyesület, láthatóvá 
szeretnénk tenni a szomszédságban rejlő 
erőforrásokat, és javaslatokat szeretnénk 
tenni, valamint lehetőségeket kínálni, ho-
gyan lehet ezeket hasznosítani.

“KI ÉL A SZOMSZÉD-
SÁGOMBAN? ISMEREM 
ŐKET VALÓJÁBAN?”

MIÉRT IS FOGLALKOZIK A 
SOZIALSPRENGEL EGYESÜLET A 
SZOMSZÉDSÁG TÉMAKÖRÉVEL?
A szomszédság egy olyan téma, amivel az 
idők során minden embernek foglalkoznia 
kell. Ha az ember a saját életterében, a 
szomszédságában, és ebből következően 
a településén is jól érzi magát, az emeli 
az életszínvonalát. Ez a “tesz-vesz-kép” 
bemutat egy együttélési példát. A kommu-
nikáció, valamint az ember saját szere-
péről való elgondolkozás lehetővé teszi az 
egymás iránti megértést. A Sozialsprengel 
Hard egyesület közvetítőként látja magát 
a szomszédságban való együttélés körüli 
kérdésekben és témakörökben. Ez lehető-
séget biztosít már létező projektek támo-
gatására, mint például a “Use what you 
have” (hard.usewhatyouhave.at) applikáció. 
Ez a felület megkönnyíti azon tárgyak cse-
réjét, kölcsönbe adását vagy elajándékozá-
sát, amelyeket nem minden nap használ az 
ember. Ismeretek, tehetségek, talentumok 
megosztása is lehetséges ezen keresztül. 
A szomszédságon belül történő kölcsönös 
megosztások által - többek között - lehet-
séges a beszerzési költségek csökkentése 
- hiszen valójában szüksége van minden 
Hard-i háztartásnak saját szerszámos lá-
dára, raclette-készletre vagy könyvtárra?

“JÓL ÉRZEM MAGAM 
A SZOMSZÉDSÁGOM-

BAN?”

TALÁLKOZÁSI LEHETŐSÉGEK KÜLÖNBÖ-
ZŐ LAKÓÖVEZETEKBEN
A közeljövőben a Sozialsprengel egyesület 
találkozási lehetőségeket szervez külön-
böző lakóövezetekben. Ezeknek célja, hogy 
a szomszédok megismerkedhessenek 
egymással, kapcsolatok létrejöhessenek, 
illetve a már meglévő kapcsolatok elmé-
lyülhessenek. A különböző lakóövezetek 
lakóit időben tájékoztatjuk és örömmel 
látjuk a találkozási lehetőségeken.

MI TÖRTÉNIK A SZOMSZÉDSÁGODBAN?
Szomszédi viszony valamilyen formában 
minden nap létrejön. Gyakran az apró 
dolgok és gesztusok azok, amik nagyon 
értékesek a másiknak. Hogyan néz ki a te 
szomszédságod? Milyen tapasztalatokat 
szeretnél megosztani velünk?Jelentkezz a 
Sozialsprengel Hard egyesületnél! Érdek-
lődéssel várjuk élményeidet és tapasztala-
taidat.

QR-KÓD
A szöveget itt találod 
további nyelveken!

“TUDOM, KINÉL TU-
DOK CSÖNGETNI, HA 
ELFOGY A CUKOR?”

KERESÉSI FELADATOK
• Anneliese nem találja a kulcsát.
• Pablo az apukájával sütit sütött és visz 

egy szeletet Rainer-nek, akinek ez 
megszakítja a délutani pihenését.

• Kai megsérült a játszótéren, Merve 
észrevette és segíteni siet.

• Stefan és Maksym kiveszik a posta ládá-
ból a leveleket.

• Melanie hegedülését mindenhol hallani 
lehet.

• David igyekszik megcsinálni a házi fela-
datát.

• Enes már régóta nem látta Frau Meier 
és aggódva felkeresi.

• Emil baba végre elaludt.
• A teregetésben támogatja Ruth-ot az 

ápolója, Brigitte az ambuláns ápolószol-
gálattól.

• Fiffinek ki kell mennie az ajtó elé.
• Luca és a barátai lazulnak a sportpályán.
• A mobil ifjúsági munkacsoport szolgá-

latban van és beszélget a fiatalokkal.
• Mika cica eltévedt a lépcsőházban.
• Todorovic úr és felesége várják az ebédet 

a mobil ebédszolgálattól.
• Hämmerle család születésnapot ünnepel.
• Anna, Dejan és Mia kitombolják magukat 

iskola után.
• Deborah-nak nehezet kell cipelnie és 

támogatást kap.
• Gerda főzött a szomszédjának, Daniela-

nak és a fiának, Philipp-nek.
• Az együttes zenél, hogy Emilia megél-

hessen egy élő koncertet.
• Peter elfelejtett valami fontosat a ruhái 

kiválasztásánál, Samet észrevette és 
segít neki.

• A betegápoló egyesület szolgálatban van.
• Lejla fa helikoptere tönkrement és sür-

gős javítást igényel.
• Edmund nagyon szívén viseli a korrekt 

szelektív hulladékgyűjtést.
• A játszótéren közösen isznak cai-t és 

piknikeznek.

KAPCSOLAT:
Verein Sozialsprengel Hard
Ankergasse 24
6971 HARD
Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
Tel: +43 5574 74544

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 8:00-12:00 óra
és előre történő bejelentkezés alapján

Ungarisch


