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Örményországban, Jerevánban születtem. Először 1966-ban jöttem Magyarországra, édesapám sírját keresni, aki a második világháborúban itt lelte halálát. Aztán megismerkedtem
egy lánnyal, aki később a feleségem lett, így
végérvényesen letelepedtem. Először Újpesten
laktunk, de ahogy gyarapodott a család, egyre
nagyobb lakásra volt szükségünk. A második
gyermekem születésekor, 1980 májusában jöttünk a Havanna-lakótelepre.

Eleinte nagyon rosszul éreztem itt magam. Állandóan el akartam költözni, de lehetetlen volt
eladni a lakást. Rengeteg ember volt, és nagyon
sok gyerek, de nem volt elég bölcsődei, óvodai
férőhely. Mi még viszonylag szerencsések voltunk. A lépcsőházunkban négy nemzetiség – görögök, románok, magyarok és mi, örmények –
laktunk együtt, nagyon jó kis társaság volt.
Azóta a gyerekek kirepültek, s én más lakásban
bár, de most is a Havannán élek. Ami a közel
harminc év alatt rengeteget fejlődött. Az őslakosság egy része kicserélődött, a másik fele pedig elkezdte szebbé, csinosabbá, zöldebbé tenni
a lakótelepet. Sokat változott az infrastruktúra
is, egyre több üzlet, óvoda, bölcsőde lett. Valószínűleg ennek hatása, hogy az utóbbi két-három évben 15-20 százalékkal nőttek a lakásárak.
Természetesen bőven van még mit tenni. Elsősorban nekünk, itt élőknek kellene változnunk.
Meg kellene tanulnunk megbecsülni, ápolni,
védeni, amink van. Én mindenesetre már szeretek itt lakni. Itthon vagyok.

Jó kikötni a Játékszigeten
A Játékszigetet nyáron már megismerhették a lakótelepi gyerekek, a sikeres
szabadidős program október végén, az
őszi szünetben folytatódott. Óvodástól
hatodikosig sok gyerek serénykedett a
Szeretve Tanulni Közhasznú
Oktatási Egyesület által szervezett kézműves-foglalkozá
sokon, a csellengés helyett
hasznos és örömteli elfoglaltságot választva. – Egyre
több új arcot láttunk a résztvevők között, akik egy idő
után már nem voltak ismeretlenek, mert mindennap
eljöttek hozzánk. Szívesen
töltötték velünk az idejüket
a gyerekek, voltak, akiket a játszótérről
hívtunk be, mások az egyesületünkben
dolgozó pedagógusoktól hallottak a Játékszigetről, de volt, akit a Havannán
lakó nagymamája hozott el. A szülők is
örültek a lehetőségnek, s úgy láttuk, a
foglalkozásokat beépítették csemetéik
mindennapi programjába – számol be
Lőke Józsefné elnök az eddigi tapasztalatokról. Hozzáteszi, mindig az évszakhoz illő elfoglaltságot találnak ki. Nyá-

Nazarjan Hamlet,

az örmény kisebbség elnöke

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ron a barkácsolás mellett játékokra is
volt hely a szabadban, ősszel és télen a
kézműveskedésé a főszerep. A gyerekek
öröméről és kreativitásáról az elkészült
munkák tanúskodnak.

A Játéksziget a téli szünetben is kinyit:
december 19–23-ig az Eszterlánc Óvo
dában (Kondor Béla sétány 3.) vár
minden lakótelepi gyereket és szüleiket. A foglalkozásokon Lőke Józsefné,
Maya (06-30/463-6859, e-mail: szeretve
tanulni@gmail.com), Budavári Klári,
Szotyori Rózsa, Morvai Andi és Gallai
Andi néni vezetésével karácsonyi ajándékokat és díszeket készíthetnek a
résztvevők.

Így látjuk

„Nekünk épül, nekünk szépül”
A lakótelep integrált szociális rehabilitációs programja is téma volt a helyi
önkormányzati képviselők Mester László polgármesterrel közösen tartott
lakossági fórumán. Dr. Szlifka Gábort, Vilmányi Gábort és Körös Pétert a
Havanna-program jelentőségéről kérdeztük.

Dr. Szlifka Gábor:
– Sok év után hihetetlen nagy sikernek tartom ezt az uniós pályázatot,
amelynek eredményét jövőre már a
lakosság is érezheti és láthatja közvetlen környezetében. Az olyan
nagyprojektek mellett, mint a három társasház, valamint a Kondor
Béla Közösségi Ház felújítása és a
Varázspadlás kialakítása, számos
olyan program van, amelyekben az emberek is részt vehetnek.
A helyi közösségek erősítése egyik kiemelt célja a
városrehabilitációnak, ezért fontos, hogy mindenki érezzen egy
kis felelősséget a szűkebb környezetért, ötletei, javaslatai legyenek. A közösségformálást én is lényegesnek tartom, például
akár az egy lépcsőházban lakók is megvalósíthatnak közös programot, s így jobban összerázódhatnak a szomszédok. A parkolás mindig akut probléma volt a lakótelepen, ezért hangsúlyos
kérdés a parkolók felújítása, bár el kell mondani, hogy korlátozottak a lehetőségek, tehát lehet, hogy több helyet nem tudunk
kialakítani, de a jelenlegi parkolást komfortosabbá tudjuk tenni. Igyekszünk a külső környezetet is úgy alakítani, hogy még
több lehetőségük legyen azoknak a gyermekeknek és fiataloknak, akik eddig is itt, a Havanna-lakótelepen töltötték el szabadidejük jó részét. Ezért
épül például a görkorcsolyapálya. Szeretnénk azokat a zöldterületeken lévő,
pihenésre alkalmas részeket is egy kicsit felújítani a
pályázat keretében, ahol
padok vannak. Különösen fontos a Kondor Béla
sétány rendbetétele, átalakítása valódi sétálóutcává.
Egy szakaszát néhány évvel ezelőtt már felújítottuk, most folytatjuk a
megkezdett munkát. Az
utca a Havanna-lakótelep
gerinceként is felfogható,
szépítésével elérhetjük,
hogy valóban betöltse sétányfunkcióját, ne csak
járdák és padok halmazaként működjön.

Vilmányi Gábor:
– Ezen a mintegy 30 éves lakótelepen az 1980-es évek második felében egy olyan generáció nőtt fel,
amely nem rendeltetésszerűen használta a közvagyont: a betört ablakok, szétrúgott ajtók, falfirkák, törött padok rossz hírét vitték a
Havanna-lakótelepnek. Úgy gondolom, hogy ebből nagyon sok embernek elege lett. A rendszerváltás után egyre több lakás került
magántulajdonba, s ezzel valamelyest változott a tulajdonosi
szemlélet is, ami azonban csak a küszöbig tartott. Mostanra az
önkormányzat és a képviselők erőn felüli munkájával eljutottunk odáig, hogy a lakók ráébredtek arra, ez a lakótelep az övék.
A szlogennel élve, „nekünk épül, nekünk szépül”. Tehát ez a

szemléletváltás jó alap a mostani programhoz, amely már konkrétan erre alapoz, ezt a folyamatot viszi tovább, és aránylag sok
pénzzel jól látható változást hoz a lakótelep életében. Folytatódik a megkezdődött fejlődés: utak, járdák épülnek, közösségek
alakulnak, házak, intézmények újulnak meg, és megszépül a
sétány. Viszont amiért sokat kell tennünk nekünk képviselőknek is, az a közbiztonság. Ugyan nem rosszabb a helyzet, mint
bármely más lakótelepen, de vannak bosszantó, bűncselekménynek talán nem is nevezhető események, amelyek miatt az
emberek úgy érzik, hogy nem jó a közbiztonság. Ezért bővítjük
most 12 kamerával a térfigyelő rendszert, és nagyon örülök annak is, hogy megalakult a városőrség. Már az első napokban
számtalan bejelentést kaptak, ez is jelzi, hogy az emberek igénylik a városőrök segítségét. Nagyon fontosnak tartom a program
közösségépítő alprojektjeit is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy
az emberek kimozduljanak otthonról, ismerkedjenek egymással, jól érezzék magukat. Több olyan közösségi esemény lesz,
ami ebben segít majd.

Így látjuk

Körös Péter:
– Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy az évi egy-két társasházi
rekonstrukcióval szemben, a pályázat jóvoltából most egy év alatt egyszerre három épület újulhat meg.
Ezek a leglátványosabb munkák, de
egyben a legbonyolultabbak és legösszetettebbek is, nagyon oda kell
figyelni rá, hogy valóban sikeresek
legyenek. Úgy vélem, az egész program a közterületi fejlesztésekkel, az intézményi, illetve lakásfelújításokkal együtt azt eredményezi, hogy a Havanna lakótelepen olcsóbb és jobb lesz az
élet, és a lakások is többet fognak érni, mint most. Nagyon
fontosnak tartom a Kondor Béla Közösségi Ház felújítását is.
Kultúraformáló intézményről van szó, amely több szervezetnek
és kezdeményezésnek ad teret és helyet, különböző klubok, társaságok tudnak találkozni itt. Jelentős projekt lesz a görkorcsolyapálya kialakítása a Havanna utca végénél. Ezzel már három
korszerű sportcentruma lesz a lakótelepnek, amiket biztosan
nagy örömmel használnak majd a fiatalok. A maga több mint
80 millió forintos költségével kiemelkedő beruházás lesz a családi játszóház kialakítása a Pitypang Óvoda emeletén. A Varázspadlás lehetőséget teremt arra, hogy az óvodai foglalkozásokon
túl délután és hétvégén is tartalmas programok várják a gyerekeket. Folytatódnak a sátoros rendezvények is, amiket azzal a
céllal indítottunk, hogy a nyári szünetben céltalanul csellengő
gyerekek kulturáltan tölthessék el a vakációt. A pedagógusok
uszodába vitték a gyerekeket, kézműves-foglalkozásokat tartottak, koncerteket, sportbajnokságokat rendeztek, amik nagy sikert arattak. Most télen is lesz Havanna Sátor, jégpályával. Azt
gondolom, hogy a mai világban, amikor a szülők a megélhetésért hajtanak, s alig marad idejük gyermekükre, ezek a kezdeményezések különösen nagy értéket jelentenek.

Ott voltunk

Gyógyító mozgás
A Havanna-projekt keretében rendezett konferenciát a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény (SOFI) november 24-én.
A rendezvénynek a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 20.
és a kerületi gyógypedagógia képzés elindulásának 55. évfordulója is aktualitást adott. A több mint négy évtizede működő iskola sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését és tehetséggondozását többek között a táncon és a sporton
keresztül valósítja meg. Diákjaik sikerei magukért beszélnek,

februárban például az Amerikában megrendezett Speciális
Olimpiáról ezüst- és bronzérmekkel tértek haza, s nem ezek
voltak az első nemzetközi sportsikereik. Az elmúlt években
több világversenyen vettek részt, és nyertek érmeket korcsolyázóik, dzsúdósaik és kosarasaik. A kimagasló eredményekre
joggal lehetnek büszkék az intézmény szakemberei, akik a
konferenciával arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a tehetségeket gondozni kell, és hogy a mozgás mennyit segíthet
a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésében.
Ez történt

Tájékoztatták a lakókat
Lakossági fórumokon is
megismerhették az emberek a Havanna-lakótelep integrált szociális rehabilitációs programját.
Október 28-án főképp a
Havanna utca 44–52., a
Havanna utca 45–63. és
a Csontváry utca 30–38.
alatti társasházak energiatakarékos működését
biztosító felújításról esett szó a Kondor Béla Közösségi Házban.
November 6-án Mester László polgármester, valamint dr.
Szlifka Gábor, Vilmányi Gábor és Körös Péter önkormányzati
képviselők a rehabilitáció részleteiről tájékoztatták a Kondor
iskolában megjelent lakókat.

Ez történt

Folyik a szemétszedési verseny
Közösségépítés és a lakótelep környezetének megtisztítása a célja a november 21-én
indult, jövő októberben záruló, kilencfordulós szemétszedési versenynek. Az első
alkalomra a SOFI-ból mentek el a legtöb-

ben, és összesen 180 kg szemét gyűlt össze.
A fordulót a Zöld levél csapat nyerte, második a Barna levél csapat lett, míg a harmadik helyet a Sárga levél csapat szerezte
meg. A december 5-én rendezett második
fordulóban összesen 230 kg szemetet szedtek össze a csapatok. Első a Kondor iskola,
második a Havannáért Egyesület, harmadik a Havanna Old Boys lett. Mindkét
alkalommal a Kondor Béla sétánynál a
vagyonkezelő előtti parkolót tisztították
meg. A verseny március 20-án folytatódik
a Csontváry u. 2. előtt, a Margó Tivadar

Tükör

utca és a Baross utca kereszteződésnél, a
garázssor előtt, a Penny Market parkolójának végében. Ezzel együtt 2010-ben hét
fordulóban mérkőzhetnek meg a lakótelepi csapatok. A legjobbak a jövő novemberi
sorozatzáró ünnepségen díjat kapnak.

Naptár

Az életre készítik fel a diákokat

Játéksziget Csellengő
Program a téli szünetben

Pályaorientációs programot indított hátrányos helyzetű
hetedik osztályosoknak a Szeretve Tanulni Egyesület. A
jövő májusig tartó foglalkozássorozat keretében több mint
negyven továbbtanulás előtt álló diák kap lehetőséget,
hogy megismerje és megtanulja felmérni képességeit, kipróbálja önmagát, és bepillantson egy-egy szakma kulis�szái mögé. A komplex program célja, hogy a gyerekek
minél nagyobb eséllyel hozzanak jó döntést. A november
végén indult foglalkozássorozat érdekes és izgalmas feladattal indult. – A gyerekeknek fényképeket kell készíteniük a lakótelepen, különböző szakmákról. A fotókból
pedig ők maguk rendeznek egy kiállítást. Az egyes munkákat (fotók kiválogatása, nyomtatása, a kiállítás megrendezése stb.) jelentkezés alapján osztjuk el. Ehhez mindenkinek önéletrajzot kell írnia, és állásinterjún kell részt
vennie, ugyanúgy, mint a felnőtteknek – magyarázza Lőke
Józsefné, az egyesület elnöke.
A gyerekeket tehát „mély vízbe dobják”, ám minden segítséget megadnak nekik a feladat megoldásához: a foglalkozásokat vezető pedagógusok, egy pszichológus és egy szociális munkás az előzetesen kitöltött kérdőívek és a
rendszeres beszélgetések alapján felmérik, kinek mi az elképzelése, s hogy az vajon reális-e. Vagyis a gyakorlat mellett elmélettel és az önismeret fejlesztésével is segítik a
döntéshozatalt. Később munkahely-látogatásokra is elviszik a résztvevőket, a tervek szerint többek között a színházi és szállodai kulisszatitkokkal, valamint a rajzfilmgyártás
folyamatával ismerkednek meg, s a listát az igények szerint bővítik. A program „telibe talált”, ezt jelzi, hogy kétszer annyian jelentkeztek, mint ahány résztvevőre tervezték. A foglalkozásokat ezért két helyszínen, a Kondor és a
Csontváry iskolában tartják. – Mennénk több helyre is
szívesen, de kevesen vagyunk – mondja az elnök. Hozzáteszi, a Havanna-projekt lezárulását követően is szeretnék
meghirdetni a pályaorientációs foglalkozást.

(Eszterlánc Óvoda,
Kondor Béla sétány 3.)

December 19. szombat 15–18

Angyalok készítése

December 20. vasárnap 15–18

Mécsestartók készítése

December 21. hétfő 15–18

	Ajándékok, ajándékkísérők,
üdvözlőlapok készítése
December 22. kedd 15–18

2010. január 21. 10.00

Kippkopp a hóban
	(zenés bábjáték) 		
Nefelejcs Bábszínház
2010. január 24. 10.00

Csokikoncert
	Zelinka Tamás, a Dohnányi Ernő
Zeneiskola növendékei és tanárai
2010. január 24. 15.00

Mágnás Miska
(operett két felvonásban)
Fogi Színház

	Csipeszhóember, rénszarvas,
angyal, csillag készítése

December 23. szerda 15–18

Karácsonyfadíszek készítése

2010. február 5. 14.30

A tücsök és a hangyák
	(zenés mesejáték)
Trambulin Színház
Kiállítás
A Kondor Béla Közösségi
Ház programjai december–
február eleje

Színházi előadások
kicsiknek–nagyoknak
2010. január 17. 15.00

	Fényes Szabolcs–Barabás Pál:
Egy szoknya egy nadrág
(zenés vígjáték)
Fogi Színház

2010. január 7.

Meseillusztrációk
	Nagy András grafikusművész
szülei – Nagy László és Szécsi
Margit – meséi alapján készült
illusztrációinak tárlata

Havanna Sátor
December 19–2010. január 3.

Jégpálya
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