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#kontakt dream team

Je nám veľkou cťou, že do nášho tímu čašníčok pribudla nová
členka, šikovná baba, žena do voza aj koča :) V našom tradičnom
krátkom rozhovore vám predstavujeme Sáru Ildžovú.

1.ako si sa dostala do Kontaktu?

"Kontakt je súčasťou môjho života už od malička.
Vyrastala som v zbore Cirkvi Bratskej v Leviciach,
ktorá veľmi úzko súvisí práve s Mládežníckym
centrom Kontakt. Kontakt je iná kaviareň ako
ostatné, je tu cítiť priateľskú atmosféru, a preto
som po čase začala uvažovať nad prácou v
Kontakte."

2.Čo ťa baví na tvojej práci?

"Vedela som, že táto práca nebude najľahšia a častokrát bude
náročná. Nevedela som, či mi to zo začiatku pôjde, ale zistila som,
že práca čašníčky ma veľmi baví a našla som sa v nej. Najviac ma
dokáže potešiť úsmev zákazníkov, ktorý sa objaví na ich tvári, keď
im prinesiem objednávku. "

3.čomu sa v osobnom živote venuješ?

"Dlho som sa venovala športu profesionálne, no v poslednej dobe už
len rekreačne. Ale najviac sa asi momentálne venujem škole, rodine,
priateľom a samozrejme Kontaktu."

4.chcela by si niečo odkázať kontaktu?

"Chcela by som mu odkázať nech je stále miestom stretávania sa
priateľov a miestom pre hlboké rozhovory. Nech je Kontakt
kaviarňou, kde každý človek môže byť prijatý s otvorenou náručou."
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MODLITEBNÉ NÁMETY

Modliteb nikdy nie je dosť! V tejto pravidelnej rubrike vám
prinášame aktuálne modlitebné námety. Je to všetko čím žijeme, za
čo zápasíme a z čoho sa radujeme. Mnohé veci sa opakujú, pretože
sú to naše každodenné zápasy. Ďakujeme, že nás nesiete na
modlitbách.

pracovníci a dobrovoľníci kontaktu

- prosme sa silu pre pracovníkov počas letných mesiacoch, kedy
zažívame zvýšený nápor, prebieha viacero podujatí a toto všetko si
vyžaduje veľké nasadenie všetkých nás (a najmä aj kaviarne) a
zároveň potrebujeme múdrosť, ako správne oddychovať a
načerpávať sily :)
- sme veľmi vďační, že sa pridávajú do tejto služby aj noví
dobrovoľníci, stále však platí, že "žatvy je mnoho, ale robotníkov
málo", modlíme sa, aby Pán Boh otváral srdcia nových služobníkov

Program a aktivity

- kalendár podujatí sa nám plní, sme vďační za všetky už
naplánované podujatia a aj tie, o ktorých ešte nevieme, ale už teraz
sa na ne tešíme :)
- tešíme sa na všetkých žiakov, študentov a deti, ktoré chodia na
lezeckú stenu a môžu spoznávať Kontakt, tešíme sa na všetkých
návštevníkov koncertov a podujatí, ktoré nás čakajú najbližšie dni
- modlíme sa za veľkú narodeninovú oslavu Kontaktu, ktorú
pripravujeme na 3.9.2022
*viac info o podujatiach na strane č.11 a 12

Financie

- po covide nás zasiahla vlna zdražovania, ktorú pociťujeme v
bežnom živote my všetci, o to náročnejšie je to pre nás v Kontakte,
kedže vykurujeme plynovým kotlom a spotreba elektriny je veľká
- veríme a vieme, že Pán Boh má už teraz všetko vo svojich rukách a
my sa s nádejou obraciame na Jeho veľkú milosť aj v tomto.
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ČO SME SPOLU ZAŽILI ....

Od posledného vydanie Informačného občasníka ubehlo už pár
mesiacov a preto bude táto rubrika trochu bohatšia :)

Január - Marec

V minulom čísle sme vám stihli prezradiť, že začiatok roka 2022
sme začali malou prerábkou jednej miestnosti v kaviarni - našej
obývačky, kde sme vybrúsili podlahu, skrinky a stôl a vybavili ju
novým gaučom a akváriom.
Začiatok roka je už tradične spätý aj s rôznymi revíziami,
školeniami a inými byrokratickými "náležitosťami":), ktoré sme
aj s pomocou niektorých z vás rozbehli.
Naša Dominika bola vo februári na baristickom kurze, na ktorom
načerpala plno nových vedomostí. Tešíme sa, že vďaka nej a
tímu šikovných báb, kaviareň ponúka vždy niečo nové a chutné.
Školil sa nielen personál Kontaktu, ale aj Kecy tím počas
tréningu "Ako osloviť súčasných mladých ľudí dobrou správou" z
dielne Kompas - tréningového centra.
Odštartovali aj prvé podujatia (napr. Snow film festival) a hostili
sme prvé workshopy a besedy pre mladých ľudí, čo bolo znakom
uvoľňovania opatrení. V našich plánoch sa objavovali iskierky
nádeje, že pandémia sa dostáva pod kontrolu.
Začiatkom marca, teda krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine,
sme v Kontakte už vítali prvých utečencov, zahraničných
študentov, ktorí študovali na Ukrajine. V náročnej a vypätej
situácií sa im podarilo ujsť. V našom pokojnom prostredí sa
rozhodovali, čo bude s nimi ďalej. Prístrešie na jednu noc sme
poskytli ešte jednej, podobnej skupinke zahraničných študentov,
ktorí využili možnosť prespania v Kontakte, aby načerpali sily a
išli ďalej smerom na západ. Neskôr už k nám do Levíc
prichádzali celé rodiny a preto sa rozbehla širšia pomoc.
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Ako cirkev sme spolu s niektorými organizáciami flexibilne
zareagovali na potreby utečencov a poskytovali im potrebnú
pomoc. Mesto Levice sa neskôr k tejto práci pridalo a prizvalo
nás na Info deň, ktorý bol určený pre všetkých Ukrajncov a
ubytovateľov. Pomoc sa začala viac koordinovať, z čoho sme
mali radosť. Na úrovni nášho zboru však pomoc fungovala už
výborne a v súčasnosti (jún) je cez náš zbor ubytovaných už
viac ako 70 ľudí.

ubytovanie v KONTAKTE

stretávanie ukrajinských rodín v zborovej záhrade

Vám všetkým patrí obrovská vďaka. Rýchla mobilizácia ľudských
síl, ako aj materiálnej pomoci, pomohla nielen nám v Kontakte,
ale aj nášmu zboru a všetkým ubytovateľom, ktorí poskytli svoje
byty a domy pre ukrajinské rodiny (najmä matky s deťmi).

APRÍL

Po tradičnej jarnej brigáde v Kontakte, sme otvorili letnú
vonkajšiu terasu a naši Delfáci odštartovali novú lezeckú sezónu.
Jarná brigáda v KOntakte

Začiatkom apríla sme hostili kvôli covidu 2 roky odkladanú
cestovateľskú besedu Cestou necestou. Úžasný zážitok!
Pokračovali sme v stretávaní rôznych tímov, skupiniek, spotu a v
našich tradičných piatkových spoločenských hrách.
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Máj

Začiatkom mája naši lezeckí inštruktori, Delfáci zažili netradičný
výlet. Netradičný bol vo všetkých smeroch. Janka sa pri
vybavovaní termínu pomýlila v dátume, a tak delfáci prišli o
týždeň skôr, ako bol dohodnuté :D Majiteľ chaty, vďaka Bohu,
našiel dosť postelí, aby sa mali kde vyspať. Po prvotnom šoku, sa
na tom všetci zasmiali :). Delfáci spoločne odpracovali jeden deň
pre majiteľa chaty, aby bola víkendovka lacnejšia, a potom sa už
spoločne venovali hrám, prechádzkam v prírode, ale aj štúdiu
Biblie.

víkendovka delfkákov

modlitby za delfákov

Naplno sa rozbehli aj lezecké výcviky pre školy (pravidelným
návštevníkom je aj základná škola Narnia) či detské oslavy, a tak
lezecká stena frčala naplno.
Sme vďační, že delfáci mohli byť súčasťou bohoslužieb, kde sme
spoločne vyprosovali požehnanie a ochranu počas lezeckej
sezóny.
V Kontakte sme nezabudli sme fandiť našim slovenským
hokejistom počas svetového šampionátu.

JÚN

Začiatok júna patril dňu detí v kaviarni a aj na lezeckej stene.
Pokračovali sme pravidelným festivalom dobrodružných filmov Expedičná kamera a pripravovali sa na ďalšie podujatia.
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VÝZVY
Máme radosť, že v Kontakte môžeme poskytovať bezpečný priestor
pre mladých ľudí. Aby sa tu cítili ako doma a zároveň, aby všetko
bezpečne fungovalo, pravidelne investujeme a renovujeme už
opotrebované vybavenie. Aj vďaka vám!

Čo sa nám spoločne s vami podarilo a na čom aktuálne pracujeme:
vymaľovanie Schodiska
celková rekonštrukcia drevenej miestnosti v kaviarni
Výmena kávovaru

Ďakujeme! Kávovar je "srdcom" našej kaviarne.
Aj vďaka vám, sa môžeme tešiť z nového
prírastku, ktorý nám umožňuje kávičku robiť
rýchlejšie a kvalitnejšie (a aj bezpečnejšie).
Ďakujeme Zuzka, že ti toto Pán Boh položil na
srdce.

rekonštrukcia okien - PREBIEHA obhliadka

V súčasnosti prebieha odborná prehliadka a posudzovanie stavu
okien. Dve okná majú zlomený rám, ostatné si žiadajú rozsiahlejšiu
rekonštrukciu. Čakáme na cenovú ponuku.

revízia elektrických rozvodov- PREBIEHA

Pravidelné revízie, kontrola aktuálnych parametrov a predpisov - aj to
všetko patrí do života Kontaktu. Ďakujeme, že nám aj s týmto
pomáhate. Špeciálne poďakovanie patrí aj Vladovi Guťanovi, ktorý sa
v tejto veci aktívne angažuje a pomáha nám :)

vymaľovanie fasady- PREBIEHA výber farby

Už po viac ako 18tich rokoch si zásah vyžaduje aj fasáda budovy. Jej
životnosť môžeme preĺžiť novým náterom. V súčasnosti prebieha
diskusia s architektom budovy Rodom Baltazárom o výbere farby tak,
aby bola moderná, estetická a zároveň plnila svoj ochranný účel.
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Aké sú naše plány ... ... alebo po čom túžime? :)
vymaľovanie 1.poschodia (spot miestnosť),

oprava podlahy na 2. poschodí (veľký a náročný projekt!),

prerábka parkoviska na letnú terasu (*zatiaľ len v našich
snoch:)

výmena spotrebičov v kaviarni (napr. mraznička, chladnička)
oprava toaliet a umývadiel,
revízia bleskozvodu,

oprava/ nákup sedenia na terase/ vo vnútri kaviarne,
výmena svietidiel v kaviarni

.... a mnoho ďalšieho, pretože sa v našej práci

túžime posúvať vpred, ale aj bezpečne :D

POZÝVAME VÁS DO FINANČNEJ SPOLUPRÁCE
Ďakujeme, že Kontaktu pomáhate:
- pravidelným finančným darom, ktorý poukazuje priamo na účet,
- materiálnou pomocou,
- jednorazovou finančnou pomocou, napr. podporou konkrétnych
projektov, opráv, rekonštrukcií.

Nové číslo účtu:

SK38 7500 0000 0040 2922 3871
*KONTAKT-mládežnícke centrum má nové číslo účtu, kvôli zániku našej
banky. Preto je potrebné, aby ste vo svojich trvalých príkazoch nastavili
nové údaje.
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Náš mini obchodík
Milí zákazníci, ktorí chodíte do Kontaktu pravidelne či občas alebo
sledujete naše sociálne siete, viete, že okrem výbornej ponuky
nápojov a pochutín, u nás nájdete aj jedinečné darčekové predmety.
Tento rok si môžete u nás zakúpiť, napríklad:

Nerezový hrnček
s nápisom

Plátená taška
V ponuke aj:

Sklenená flaška
s obalom

NOtes

Dámske/pánske tričko s
nápisom

plátené vrecko

poukážky v rôznej hodnote
kávičky (arabica, creama) - 250g,500g,1000g
a iné prekvapenia :)

Nákup je možný len osobne.
Aktuálne informácie aj na našich sociálnych sieťach:

kontaktcafe

KONTAKTCAFE_LEVICE
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dobrovoľnícke ponuky
KONTAKT stále ponúka množstvo priestoru na vašu sebarealizáciu.
Do nášho tímu dobrovoľníkov hľadáme ľudí s kreatívnymi nápadmi,
ale aj so šikovnými a ochotnými rukami, ktoré nám pomôžu
zmajstrovať, čo treba. Ak by ťa niečo z tohto zaujalo, určite sa ozvi
riaditeľke Janke - 0907 079 142:
pracovník s mládežou (venovanie sa mladým ľuďom),
pomoc pri podujatiach/ párty (ich príprava, realizácia),
pomoc s webom a/alebo správou sociálnych sietí,
lezecký inštruktor (práca na lezeckej stene),
pomoc pri piatkových spoločenských hrách,
čašník/ čašníčka (dobrovoľnícka výpomoc v kaviarni),
alebo čokoľvek iné, v čom by si sa chcel realizovať.

OznamY - darujem, vybavím, zoženiem
VYSÁVAČ:
Máš doma funkčný vysávač, ktorý nepotrebuješ
alebo chceš si kúpiť nový??? Máme pre teba
riešenie! :) Jeden taký by sa nám zišiel do SPOT
miestnosti (dorastenecká klubovňa), kde je koberec
a my ho tak radi udržiavame čistý, no v Kontakte sa
delíme o jeden spoločný vysávač, pretože druhý sa
nám pokazil :/ Ak nám vieš pomôcť, určite sa ozvi!

NOTEBOOK:
Možno nemáš doma navyše notebook, ale vieš o
niekom, kto áno alebo kto ho predáva za výbornú
cenu. Nový si totiž nevieme dovoliť.
Pani riaditeľka robí čo môže, ale udržať jej niekoľkoročný notebook
ešte funkčný, je niekedy riadna fuška. Ak máš nápad, ako to vyriešiť,
sem s ním - 0907079142, kontakt.kusnierikova@gmail.com
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Program na najbližšie dni :)
3.6.. PIA 18:00.............................. Expedičná kamera
Festival cestovateľských filmov

17.6. PIA od 16:00 ............................ Lezecký maratón
24. 6. PIA 19:00 ....................... BOOK TOUR: Janči a josé

Beseda a prezentácia knihy "Prečo (ne)chcem byť kresťan"+ hudobný hosť Dušan havrilla

25. 6. so 18:00 .................... Koncert "A tribute to abba"
Spojenie skvelých hudobníkov dvoch zoskupení DaCapo Ensemble Levice a Belcanto Levice

26. 6. ne od 15:00 .................zborový Deň v hornej seči
1.7. PIa od 18:00 ...................................večer chvál
chvály "mladej hudobnej kapely CB Levice, svedectvá

18.7. - 23.7. ........................................KECy výlet
24.7. ...........................................after party kecy
4.8. - 7.8. ..........................................SPOT výlet
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na našich
sociálnych sieťach alebo pri návšteve našej kaviarne na nástenkách :)

Pravidelné aktivity v Kontakte
každý piatok od 19:00 . ................ piatkové spoločenské hry
utorok až piatok 16:00-19:00 ..................... lezecká stena
každá sobota od 18:00 ...................................... spot
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Pripravujeme ....
Začiatkom septembra 3.9.2022 pripravujeme
NARODENINOVÚ OSLAVU KONTAKTU. Budeme
spolu sláviť jeho pomyselnú dospelosť - teda 18
rokov fungovania !!!
Pozývame všetkých, mladých vekom aj duchom,
aby sme spoločne poďakovali Bohu za jeho
požehnanie počas toľkých rokov.
Chceli by sme vás pohostiť niečím dobrým - grilovanou klobáskou a
koláčikom a samozrejme narodeninovou tortou.
Bližšie informácie, ako aj možnosti ako sa zapojiť do narodeninových
príprav už čoskoro :)

Každú nedeľu po bohoslužbách pre vás na krátko otvárame
kaviareň. :) V prípade zmeny vás včas budeme informovať.
!!! V letných mesiacoch (júl, august) budeme mať prestávku !!!

SLEDUJTE nás ...
Okrem pravidelných správ v občasníkoch-informačníkoch vás
informujeme
o novinkách, našich úspechoch aj prosbách aj na
sociálnych sieťach a na webe. Sledujte nás! :)

kontaktcafe
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www.kontaktcafe.sk

Keď chcete vy alebo vaši priatelia dostávať
pravidelne informačníky do svojich poštových alebo
emailových schránok, dajte nám o sebe vedieť:
0907079142, kontakt.kusnierikova@gmail.com.
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