Felhívás a Háló támogatására!
A Háló immár 27 éve sokakat ajándékozott meg közösségével, lelki és kulturális programjaival,
most a Háló kér segítséget!
Kedves Barátaink!
A Háló, a Katolikus Közösségek Hálózata (www.halo.hu) 1989-ben világiakat tömörítő közösségek
kezdeményezésére alakult. Néhány évvel később Magyarországon és öt határon túli régióban
(Felvidék, Kárpátalja, Partium, Erdély, Délvidék) számtalan közösség talált egymásra a Háló által
felkínált szálakon. A Háló mozgalom az elmúlt 27 évben 15 tábort, 500-nál több találkozót
rendezett a Kárpát-medence közel 100 helységében, amely során el több mint 10.000 ember
személyesen kerülhetett kapcsolatba egymással csaknem 400 helységből. A Háló Közösségi és
Kulturális Központban több mint 200 koncertet, a Kolta Galéria rendezésében több mint 80
kiállítást és számos más programot szerveztünk. Sok közösség, egyházi és egyházon kívüli
szervezet talált otthonra nálunk, a Hálóban.
Folyamatos pályázásaink ellenére, jelenleg anyagilag nagyon nehéz helyzetbe kerültünk!
Az elmúlt évek során minden befolyt forintot a Háló szolidáris működésére fordítottunk. A
táborainkon, találkozóinkon résztvevőket kedvezményes részvételi díjjal támogattuk, különösen a
határainkon túl élő testvéreinket. Soha nem kértünk adományokat, de most minden jószándékú
barátunkhoz fordulunk bizalommal, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten támogassa a Hálót!
Az új Háló Közösségi és Kulturális Központunk (HKKK) Budapest belvárosában a Semmelweis
utca 4-ben már szerkezetkészen áll. Szeretnénk mihamarabb beköltözni és folytatni a Háló
közösségi és kulturális misszióját. Jelenlegi súlyos anyagi helyzetünk miatt elképzelhető, hogy ezt
az álmunkat (is) fel kell adnunk, amellyel sok munka és anyagi ráfordítás veszhet kárba.
Kérjük, hogy keressék meg ismerőseiket, barátaikat és olyan vállalkozásokat, amelyek közvetlenül
(pénzadománnyal), vagy közvetve (eszközökkel, építőanyagokkal, szolgáltatással, bútorokkal)
szívesen támogatnák a Háló működését, illetve a Háló Közösségi és Kulturális Központunk
felújításának befejezését.
A támogatás formája többféle lehet:
- Pénzbeli támogatás (ha átutalás számlaszámunk: 10700206-44514406–51100005)
- Eszközök, anyagok, szolgáltatások a HKK felújításához, befejezéséhez
- Önkéntes munka a HKKK felújításában, illetve a Háló napi feladataiban
A támogatásokra most sürgősen és komolyan szükségünk van!
A támogatási szándékokat a +36-20-6633444 telefonon, illetve halo@halo.hu-ra küldött
elektronikus üzenettel lehet jelezni, ahol további információkkal szolgálhatunk. A következő
oldalon (nyomtatott lapon ezen felhívás hátoldalán) találhatók azok a HKKK felújítási költségek,
amelyekhez támogatókat keresünk.
Budapest, 2016. október.4.
Minden segítséget előre is köszönve a Háló vezetősége nevében:
Schön György

Thuróczy György

Szeibert András

Támogatási lehetőségek listája a Semmelweis utcai
Háló Közösségi és Kulturális Központ teljes felújításához

Berendezés vagy szolgáltatás

Szükséges támogatás összege*

Iroda I. festés
Iroda II. festés
Iroda I. padlóburkolat
Iroda II. padlóburkolat
Második mosdó kialakítása
Nagyterem: padlóburkolat anyaga
Nagyterem: padlóburkolat lerakása
Szalagfüggönyök (5 db)
Közösségi terem I. festés
Közösségi Terem II. festés
Közösségi terem I. padlóburkolat
Közösségi terem II. padlóburkolat
Homlokzati ablaküvegek cseréje (2 db)
Ablakok mázolása
Irodabútorok
Összesen

50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
2 900 000 Ft

*Az egyes tételeket részben, vagy egészben van lehetőség támogatni pénzzel,
és/vagy anyagok, szolgáltatások közvetlen biztosításával.

A Háló Közösségi és Kulturális Központ tervezett alaprajza

