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A Kazán Közösségi Ház a Gólya 
tulajdonában lévő Orczy úti 
épületben dolgozó 8 szervezet 
(Gólyafészek Napközi,  Periféria 
Központ, Utcáról Lakásba Egyesület, 
Helyzet Műhely, Gólya Szövetkezet, 
Mérce, KözMű és Lahmacun rádió) 
szszövetségéből jött létre 2020 
áprilisában. Azóta az ULE kinőtte az 
itteni irodáját, míg a Deviszont 
Közösségi Tér és a Közösségi 
Energia Szolgáltató beköltözött, 
ezzel tízre emelve az itt működő 
szervezetek számát. Időközben a 
KKonkrét Tér is távozott, de az 
edzőterem továbbra is üzemel.
Az Orczy út 46-48. szám alatti 
épületet - ahová a Bókay utcából 
költöztünk át - a Gólya Szövetkezet 
tagjai és önkéntesek újították fel 
2018-2019-ben.

Korábbi helyünkön, a Bókay utcában 
is kapcsolatban voltunk az ide 
velünk költöző civilekkel: közösen 
szerveztünk programokat, prog-
ramjaikhoz használták tereinket.  
HosszútHosszútávú célunk, hogy az épület 
kollektív tulajdonba kerüljön, tehát 
az egészet a benne dolgozó 
emberek, szervezetek birtokolják és 
tartsák fent. 
Háromhavonta tartunk “lakó-
gyűlést”,gyűlést”, ahol minden szervezet 
képviselteti magát. Itt megbeszéljük 
a felmerülő ügyeket, illetve 
dolgozunk a közös tulajdonlás és a 
belső közösség fejlesztésének 
alapjain.
RendsRendszeres találkozásainkon kívül 
közös projektjeink is vannak. Ilyen 
volt például a 2020-as év nyári 
tábora, ahol a kerület önkormányzati 
táborában részt vevő gyerekeknek 
szerveztünk mindennapos sport-, 
kézműves- és közösségépítő
pprogramokat közösen.

Kazán Közösségi Ház
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A Gólya egy szövetkezeti alapon 
működtetett közösségi ház és 
vendéglátó hely. Három szintje van: 
a földszinten koncerttér, az 
emeleten kávézós-üldögélős rész és 
különterem van, a lapostetőn pedig 
tetőterasz. Minden héten többször 
élélőzene, koncert tölti meg élettel a 
helyet, a számtalan egyéb program 
mellett: filmklubokat, előadásokat, 
beszélgetéseket, társasjátékozást, 
különféle foglalkozásokat szerve-
zünk és fogadunk be. A Gólya 
otthont ad baráti társaságok, csalá-
dok és szervezetek nyilvános és zárt 
eseményeinek is – szülinapok, 

ballagások, konferenciák, adomány-
gyűjgyűjtő bulik, tréningek és tanórák, 
különféle találkozók, köztük közéleti, 
politikai összejövetelek is gyakran 
megrendezésre kerülnek nálunk. 
Számos szövetséges szervezettel 
dolgozunk együtt a Kazánon kívül is, 
akik használják a tereinket, és 
akikakikkel közösen gondolkodunk.
A közösségi házat a szom-
szédságunk összekötő pont-
jává szeretnénk tenni. A köl-
csönösség elve alapján szeretnénk 
együttműködéseket és szövet-
ségeségeket létrehozni, közvetlen 
kapcsolatot építeni a körülöttünk élő 

Gólya
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emberekkel. Olyan kezdeménye-
zéseknek szeretnénk helyet adni a 
Gólya bázisán, melyek résztvevőinek 
hasznos tudást biztosítanak, 
valamint lehetőséget adnak az 
embereknek saját tudásuk átadá-
sására és véleményük megosztására. 
Célunk, hogy ne csak egy szűk 
rétegnek biztosítsunk helyet. Fontos 
számunkra, hogy segítsük hasonló 
kezdeményezések kialakulását, 
illetve hogy együttműködjünk 
hasonló szervezetekkel, valamint 
közközösségekkel; hálózatba szerve-
ződve támogassuk egymást.
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Szövetkezet muködése
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2020 márciusában a Gólya 2019-es 
Orczy útra való költözése után, 
illetve a szövetkezet bővülésével a 
szükség hívta életre a Gólya 
Építőket (GÉP), aminek feladata egy 
amúgy már régóta tervezgetett új 
bevételtermelő tevékenységi kör: a 
külsőkülső helyszíneken való karban-
tartás, felújítási munkálatok rend-
szerének kitalálása és működtetése, 
illetve a Gólya épületének 
befejezése. Hogy a bővülésünk és a 
nagyobb helyen való működésünk 
finanszírozható legyen, 2019 
decemberében arra jutott a 
szövetkezet, hogy muszáj a 
vendéglátásvendéglátás mellett új bevételi 
forrást találnia. 

Elromlott valami de nem értesz hozzá, vagy túl apró ahhoz, hogy szakit 
hívj? Írj nekünk egy emailt a golyaezermester@gmail.com-ra. Írd le pár 
szóban, hogy mi a probléma, ha tudsz csatolj képeket, adj meg 
elérhetőséget, hátha tudunk segíteni!

Gólya Építok - GÉP
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Elérhetoségek
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