Példás összefogás

Mai rohanó világunkban egyre ritkábban hallani olyan összefogásokról, ahol egy
csoport, egy közösség vagy egy egész falu, szabadidőt, anyagot, eszközt nem
sajnálva, elér egy olyan célt, amit más módon nem valósíthatott volna meg.
Most beszámolhatunk egy példa értékű csapatmunkáról Gyöngyösfaluban. A falu
lakói, vezetői régóta álmodtak egy közösségi helyről, ahol rendezvényeket
tarthatnak, ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak vagy csak egy
születésnapot ünnepelhetnek meg. Ez a hely, úgy tűnt, egy ideig csak álom
marad. Saját anyagi források híján, több elbukott pályázat után, egy új
megoldásban kezdett gondolkozni a képviselő testület. Számba véve az
önkormányzat épületeit, megfogalmazódott egy megoldás, átépítés során
kialakított közösségi ház létrehozása, lehetőleg minél kevesebb összegből,
lehetőleg minél több társadalmi munkával.
A tökéletes épületre is rátaláltak: a Kossuth utca 39-es szám alatt, a mindenki
által csak „pösei bolt”-nak ismert, egykor nagypolgári ház, később kocsma, bolt,
iskolai könyvtár, tanműhely funkciót is betöltő épület lett a kiszemelt célpont. Az
ingatlan ekkor már 10 éve üresen állt, csak a helyi kórus használt egy helyiséget.
A felújítás legelső lépése mégis az volt, hogy Gyöngyösfalunak 100%-os
tulajdonjogot kellett szereznie, ugyanis fele részben Lukácsháza tulajdonolta. Az
értékbecslés után 2016 tavaszán a két képviselő testületnek sikerült
megegyeznie a vételárban és Gyöngyösfalu teljes egészében tulajdonosa lett egy
teljesen lerobbant épületnek.
Miután a fő irányvonal megfogalmazódott, augusztusban már neki is állt a falu
alkotni vágyó közössége az építkezésnek. A polgármester felkereste a helyi
szakembereket, akiket hamar maga mellé tudott állítani, így minden
szakmunkára a legjobb emberek álltak csatasorba.
A munka megkezdődött: a villanyszerelők kijelölték a villamos vezetékek
nyomvonalát, a vízvezetékszerelő véste az új mosdók szerelvényeinek helyét,
ajtók kerültek odébb, új ablakok nyíltak, kőművesek falaztak és a szakik mellett
megannyi alkotni vágyó falubeli segédkezett folyamatosan. Egy fél év múlva már
senkinek nem okozott gondot a glettelés, vagy az álmennyezet készítés.
Tavasszal aztán egy újabb komoly lélegzetvételű munka kezdődött: a
tetőfelújítás. Több, mint 20 ember dolgozott egyidőben: a tetőn ácsok dolgoztak,
a padláson takarítás folyt, lenn a leszórt cserepek osztályozása zajlott. Összesen
4 nap alatt új tető került az épületre.
Nyárra körvonalazódott az átadás időpontja. A képviselő testület egyetértett
abban, hogy egy ilyen munka elkészültét, csak az ott dolgozó emberek
megvendégelésével lehet megünnepelni. 2017. június 18-án vasárnapra
hirdették meg a megnyitót. Mindenki, aki részt vett a felújításban, meghívót
kapott az eseményre. Örömmel szemlélhették, hogy közel 70 fő fordult meg az
építkezésen.

A délutáni átadón mindenki megcsodálhatta a munka gyümölcsét, majd mindenki
vendég volt egy tál gulyáslevesre. A polgármester rövid beszédében újra
megköszönte az áldozatos munkát és ismertette a közösségi ház használati
rendjét, és a működési rendet.
Ez a projekt bebizonyította, hogy bár mindenki rengeteget dolgozik és elfoglalt,
hajlandó feláldozni idejét arra, hogy közösségének és utódjaiknak is élhetőbb
környezetet varázsoljanak. Ezzel a példával élve ismét bebizonyosodott:
büszkeség Gyöngyösfalu közösségének tagja lenni.
A képviselőtestület az épületet szeretné élhetővé tenné. Ennek első lépéseként
megbízta Hittaller Györgynét, Magdus nénit a ház gondnoki teendőivel. Magdus
néninél kell bejelentkezni személyesen (Gyöngyösfalu,Kossuth u. 39.), vagy
telefonon a 06/94-712-072 számon, ha valamely szervezet, személy szeretné a
Közösségi Házban tartani a rendezvényét, valamely fontos esemény
megünneplését. A 2017. július 1. és december 31. közötti időszakot próbaidőnek
tekintjük, így kötöttük meg a gondnokkal is a szerződést.
A Közösségi Ház nagytermében 40 fő asztalnál történő leültetésére van
lehetőség, a konyha ennek megfelelően van felszerelve tányérokkal, étkészlettel,
valamint rendelkezik gáztűzhellyel, mosogatóval is. Azonban főzéshez alkalmas
edények nem állnak rendelkezésre, azt a használónak kell biztosítania.
Köszönjük azt a sok segítséget, társadalmi munkát, anyagi hozzájárulást, mellyel
segítették, hogy ez a Közösségi Ház a településünk javát, összetartozását
szolgálhassa!
Gyöngyösfalu, 2017. július 3.
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