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Ott voltunk

A Havanna lakótelep hírlevele

Ilyen lesz a Varázspadlás

nyező blokkházak emeleti ablakaiból is izgalmasnak ígérkezik.
Akárcsak a belső terek tagolása. Nem szabdalták fel a 160 négyzetRendhagyó szülői értekezletre hívta Mester László polgármester és Knizner métert termekre, a különböző funkciók mégis jól elkülöníthető
Anikó óvodavezető a Pitypang ovisok szüleit február 3-ára a Kondor Béla Kö- helyet kaptak. Lesz hely drámajátékra és rendezvényekre is. A legzösségi Házba: a tervezők, Selényi György és Tavaszi Tamás virtuális sétán kisebbek a tipegő-foglalkoztató szegletben úgy játszhatnak biztonságban, hogy közben átkukkanthatnak a központi térbe, a nagyob
mutatták be az óvoda tetejére tervezett Varázspadlást.

A hamarosan megvalósuló családi játszóház ötlete régóta érlelődött már a Pitypang óvoda pedagógusainak fejében, elképzelésük
találkozott az önkormányzat célkitűzésével, hogy a Havanna-lakótelep rehabilitációjának részeként minél több olyan program valósuljon meg, amely családoknak, gyerekeknek szól, s hogy több
játékra legyen lehetőség és tér. Így kezdődött a Varázspadlás története. Az elgondolásokból mára tervek születtek, a makettekből és
animációkból pedig egy 21. századi játszóház körvonalazódik.
A két tervező a típus panelóvoda épületének tetejére a Varázspadlás elnevezéshez és a funkcióhoz illő, játékos formájú, a lapos tető
felett „repülő”dobozszerű felépítményt tervezett, sok üvegfelülettel, fedett teraszokkal, önmagát fenntartó, nyáron kellemesen
hűtő zöldtetővel. A látvány kívülről, belülről és felülről, a kör

bakhoz, vagy fel a galériatoronyba, a kis tudósokhoz, könyvmo
lyokhoz, társasjátékozókhoz, és viszont. Az áttekinthető térben
jutott hely kézművessaroknak, gyerekekhez méretezett vízvételi
hellyel és munkaasztallal, nyitott és zárt tárolókkal. De lesz pelenkázó- és ringatószoba a kisbabával érkezőknek, sőt egy teakonyha
is, felnőttekhez és gyerekekhez méretezett mosogatóval, ahol a
Varázspadlásra szervezett zsúrokra lehet majd előkészülni.
Bár az óvoda épülete „kapja a feje fölé” a Varázspadlást, és megkö
zelíthető lesz bentről is, függetlenül fog működni, és külön bejárata is lesz a Kondor Béla sétány felől.
A terveken még nem bukkan fel logó, ennek kitalálásába a szülőket is szeretné bevonni Knizner Anikó, sőt a játékeszközökhöz is
várnak ötleteket a Pitypang óvodában.

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.

Tükör

A játszóház titkai
A Pitypang óvoda nevelőtestülete évek óta egyfajta közösségépítő szerepet vállal fel a Havanna-lakótelepen. Most túllépve az alkalmi szabadidős programok keretein, családi játszóház megvalósításába
fogtak. A Varázspadlás várhatóan ősszel nyitja meg kapuit. Knizner Anikó óvodavezetőt kérdeztük arról,
hogy mi mindennel várják a családokat.
– Manapság divat a játszóház.
A szülők örülnek, hogy vannak
helyek, ahol néhány órát önfeledt játékkal tölthetnek a gyere
kek. De hogy egy óvoda nyitott
volna ilyet, arra talán nincs is
példa. Hogy jött az ötlet?

asztal, a különleges technikákat kínáló kézműveskuckó.
Szeretnénk minél többféle
textilt, selymeket, vásznakat
kínálni, illetve a terek alakítását megkönnyítő paravánokat, térelemeket. Ezeket
– Régóta figyelemmel kísérjük,
izgalmas szerepjátékokhoz
hogy az itt élő családok men�lehet majd használni. De
nyire fogékonyak arra, hogy
lesz sokféle hétköznapi játék,
részt vegyenek szabadidős esetársasok, építők, könyvek, és
ményeken. Azt látjuk, szívesen jönnek, ha lesznek olyan eszközök, amelyek nem an�tudnak róla. Ez nem olyan nyilvánvaló, hi- nyira hétköznapiak, de tudjuk, hogy szíveszen ha valaki dolgozik, talán kevesebb az sen kipróbálnák a gyerekek. Gondolkodunk
ideje arra, hogy figyelje a programlehetősé- a nagy üvegfelületek kínálta lehetőségeken,
geket. Mi a nevelési programunkban már a fény- és hangjátékokon is. Természetesen
több mint tíz éve külön figyelmet fordí- szakmai segítséget is adunk mindehhez.
tunk a családoknak szóló rendezvényekre.
Ezzel közösségszervező szerepet is felvállaltunk itt, a lakótelepen. A tapasztalataink
azt mutatják, hogy erre nemcsak szükség,
hanem nagy igény is van. Ezért is döntöttünk úgy, hogy túllépünk az alkalmi rendezvények szintjén, és folyamatos játéklehetőséget kínálunk.
– Ez azt jelenti, hogy minden nap nyitva lesznek? Hétvégén is?

– A nyitva tartást a kisgyerekes családok napirendjéhez igazítjuk. Szeretnénk, ha kismamák is el tudnának jönni, akár délelőtt
is, és hogy a napközben dolgozó szülőknek
is legyen lehetőségük a gyerekeikkel együtt
eltölteni itt egy-két órát késő délután vagy
hétvégén.

– Már az elnevezés is izgalmas. Vajon mi minden történhet egy helyen, amit Varázspadlásnak hívnak?

– Műfaját tekintve igazi játszóház lesz a Varázspadlás. Több korcsoportra terveztük,
és ennek megfelelően szeretnénk az eszközöket is beszerezni, hogy egészen a bébi
korosztálytól az óvodásokon át a kisiskolásokig, minden gyerek találhasson magának elfoglaltságot. A játszóház izgalmas terei kreativitásra ösztönöznek minket is.
Elgondolásaink között szerepel a kis asztalosműhely, a naponta átalakítható terep-

– Mindig lesz óvodapedagógus a játszóházban?

– Igen, pedagógus vagy szociálpedagógus
végzettségű, illetve játszóházi munkára felkészült szakember fogadja majd az érkező
családokat, segíti a tevékenység- és a játékválasztást.
– Az építkezés piszokkal, felfordulással jár. Mire
számíthatnak a Pitypang ovisok és szüleik?

– A tervezéskor fontos szempont volt, hogy
az építkezés a lehető legkevésbé zavarja a
gyerekeket. A játszóház az épületnek egy
olyan részén épül, ahol nem tartózkodnak
gyerekek, a kiszolgálóhelyiségek fölött. Az
udvart sem érintik a munkák, mert a Varázspadlás a sétány felőli épületrész tetejére
épül. Természetesen, ahogy eddig is, amikor valamilyen építési munka folyt az óvodában, most is igyekszünk tiszteletben tartani a pihenési időt. Egyébként úgy gon
dolom, hogy a gyerekek örömmel figyelik
majd az építkezést, már most nagyon kíváncsiak, szeretnék tudni, hogy milyen
lesz a Varázspadlás.

Í�� lát�uk

Mit szól
a Varázspadláshoz?
Szász Antal szülő
Mint szülő én nagyon örülök, hogy
bővül az óvoda. Remélem, hogy így a
gyerekeknek is nagyobb tér jut, jobb lesz a közérzetük és
még jobb színvonalú lesz az óvoda. Bár én
eddig is meg voltam vele elégedve. Nekem
egyelőre egy gyerekem van, ő most kezdte
az óvodát itt a Pitypangban. Mi szívesen
élnénk a plusz szabadidős foglalkozások
lehetőségével, mert a gyerekeknek az a lényeg, hogy minél több élményük legyen, a
szabadidejüket hasznosan töltsék el, és
minél jobban kinyíljanak.

Tükör

Segítség beilleszkedéshez
Indul a „Havanna-lakótelepen élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók segítésére” elnevezésű program. Célja az érintettek integrációjának
elősegítése a munkára való felkészítéssel és elhelyezkedésük segítésével.
A jelentkezőket a Csontváry utca 23.
alatti helyiségbe várják a programban
dolgozó szakemberek, Balogh István és
Erdész Béla szociális munkások, Oroszi
Zsuzsanna pszichológus, valamint Farkas Ágnes mentor.
– Körülbelül 50 jelentkezőt tudunk fogadni, ők személyre szabott segítséget
kapnak. Először mindegyiküknek részt
kell vennie egy beszélgetésen, amelyben
a szociális munkások a pszichológus és

Miklós Barbara szülő
Én nagyon örülök neki,
úgyhogy szerintem aktív tagok leszünk, akik
rendszeresen odajárnak.
De magának a kerületnek is nagyon jó, hogy lehetőség nyílt egy
ilyen fejlesztésre. Mi most is járunk játszóházba, de mindig máshová, a város másik
végébe kell elmennünk. Én minden héten megnézem az interneten, hogy hol
vannak hasonló lehetőségeket, és elmegyünk. Most ez sokkal könnyebb lesz.
Kisné Lehoczky Judit
óvónő

Ez egy nagyon jó lehetőség lesz a lakótelepen
élő gyerekek, illetve családok részére. Látjuk,
hogy mennyire kevés itt helyben a szabadidős lehetőség, a Varázspadlás ezeket gazdagítani fogja. A szülők és gyerekek is kíváncsian várják, hogy milyen lesz a
játszóház. Mi óvónők pedig készülünk rá,
gondolkodunk hogy milyen programokat,
családi rendezvényeket szervezzünk. Szeretnénk olyan érdekességeket, eszközöket,
játékokat is kínálni, amikkel a gyerekek a
hétköznapokban nem találkoznak, és egyáltalán segíteni a családoknak a szabadidő
tartalmas eltöltésében.

a tanácsadók felmérik a leendő munkavállaló képességeit, és megismerik esetleges problémáit. Ezt követően az a
szakember kezd el foglalkozni vele, akire épp szükség van a probléma megoldásához – például pszichológus. A
mentális megerősítésen túl megtanítjuk
önéletrajzot írni, állásinterjún részt
venni, sőt a mentor akár el is kíséri a
munkáltatóhoz. Szeretnénk együttműködési megállapodást kötni a Munkaügyi Központtal és a Közmunka Egyesülettel, akik a konkrét munkahelykeresésben nyújthatnak segítséget – tájékoztatta a hírlevelet Oláh Anna
esélyegyenlőségi referens.
A munkaerő-piaci szolgáltatáson túl a
szervezők célul tűzték ki a résztvevők
továbbképzésének támogatását is: középiskolai tanulmányokhoz, illetve
OKJ-s képesítés megszerzéséhez szeretnének segítséget nyújtani.
– Ez komoly esély és lehetőség az elfogadáshoz, az előítéletek felszámolásához
vagy legalábbis csökkentéséhez és a beilleszkedéshez – mondja Oláh Anna, aki
bízik a program eredményességében.
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Elindultak a közbeszerzési eljárások
A Havanna-lakótelep 1,2 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló integrált rehabilitációs programjában külön csoportot alkotnak a felújítás- és
építésjellegű, illetve a környezet rendezését célzó beruházások. Ezek megkezdésének feltétele közbeszerzési eljárás
lefolytatása. A támogatási szerződés tavaly év végi aláírása óta megfeszített
tempóban dolgozik az önkormányzat
vagyonkezelője előkészítésükön. Több
fordulóban egyeztettek a pályázatot felügyelő Pro Régió Kht.-val, többek között arról, hogy a társasházak felújításához is le kell-e folytatni a hosszadalmas
és bonyolult közbeszerzést.
– Miután kiderült, hogy a három épület
munkálatainak elvégzéséhez nincs szükség közbeszerzésre, kialakíthattuk a végleges menetrendet. Összesen négy ütemet terveztünk. Az elsőben a műszaki
ellenőri szolgáltatásokkal kapcsolatos

eljárás január végén már elindult. Február végéig a helytörténeti gyűjtemény
új helyiségéhez, a Varázspadlás kialakításához, a térfigyelő kamerák hálózatának bővítéséhez és az üzlethelyiségek
közösségi helyiséggé alakításához szükséges közbeszerzések indulhatnak el.
Március közepéig a parkolási gondok
megoldásához, a Kondor Béla sétány
felújításához, a zöldterületek felszabadításhoz kapcsolódóak, március végéig
pedig az előkertek felújításához, a szabadidős funkció bővítéséhez, a Kamaszfelnőtt játszótér kialakításához, valamint a Kondor Béla Közösségi Ház
újjáépítéséhez szükséges közbeszerzést is
elindítjuk – számolt be Antalóczy Zoltán divízióvezető a hírlevélnek.
A jó idő beköszöntével tehát elindulhatnak azok a projektek is, amelyek nyomán látványos változáson esik át a lakótelep.

Ez történt

Ismét kinyitott a Havanna-sátor
A téli szünetben immár harmadik alkalommal várta a Havanna-sátorba az önkormányzat a lakótelepi gyerekeket. Többek
között kreatív kézműveskedéssel, társasjátékkal, csocsóval és pingponggal múlathatta az időt, aki december 19. és január
3. között betért a Csontváry utcai sportpá-

lyák mellett felállított sátorba. Ezúttal igazi téli szabadtéri kikapcsolódásra is lehetőség nyílt: december 24-étől koripályán
csúszkálhattak kicsik és nagyok.
– Mindkét nyári Havanna-sátor sikeres volt,
ezért úgy döntöttünk, a téli szünetben ismét megnyitjuk. A visszajelzések alapján

úgy láttuk, hogy télen is lenne igény erre
a szabadidős programra. A szülők mindig
örülnek, ha a szünidőben nem csellengnek a gyerekeik, hanem felnőtt felügyelet

mellett játszanak és sportolnak. A felfújható korcsolyapálya igen népszerű volt. A
műanyag alapú pálya nem csúszik annyira, mint a jég, így a kezdő korcsolyázók
is bátran kipróbálhatták magukat akár
önállóan is, de mindig volt, aki segített
a botladozóknak. Egyedül vagy szülők,
nagyszülők kíséretében sok gyerek jött el
csúszkálni egy kicsit – számolt be a hírlevélnek Vilmányi Gábor képviselő.
Tükör

Naptár

Megszépül a házak környéke

Programok a Kondor Béla Közösségi Házban

Hamarosan több helyen
megújulnak a lakótelepen
a zöldterületek. Kicserélik
az elöregedett fákat, helyükre újak kerülnek, új
cserjéket ültetnek, a gyepes területek kitaposott
ösvényeit térkővel burkolják, új korlátokat és oszlopokat helyeznek el a parkolás megakadályozására,
virágágyásokat telepítenek. A jó idő beköszöntével az
alábbi házak környékének területét kezdik rendezni:
•a Havanna u. 14–16. számú társasházak között,
•a Havanna u. 28. számú társasház mellett,
•a Havanna u. 42. számú társasház mellett,
•a Havanna u. 74. számú társasház végénél,
•a Havanna u. 78. számú társasház végénél,
•a Havanna u. 63– 65. számú társasházak között,
•a Havanna u. 63–65. számú társasházakkal szemben,
•a Havanna u. 27–29. számú társasházak között,
•a Havanna u. 13-15. számú társasházak között
•a Havanna u . 1. számú társasház előtt.

Színházi előadások
felnőtteknek
2010. február 28.

S záll a hinta, a Száguldó
Orfeum előadása

Játsszák: Ivancsics Ilona és
Józsa Imre

2010. március 28.

 z Ibolya, a Bánfalvy
A
Stúdió előadása

Játsszák: a Bánfalvy Stúdió
növendékei, Rakolnoky kisasszony
szerepében: Bánfalvy Ági

Színházi előadások
gyerekeknek
2010. március 11.

	A félelmetes sün
	– Mesemondó Tündüs
Manó bábelőadása

Csoki koncertek

2010. február 28.
2010. március 28.

Kiállítások

2010. február 11.

	“Jutalomjáték”– Kodrucz
Sándor fotóművész kiállítása
(Aula Galéria)
2010. március 11.

	“5 év” – 5KOR Képzőmű
vész csoport kiállítása
(Aula Galéria)
2010. március 27.

 erületi rajzpályázat
K
kiállítása (Emeleti Galéria)

2010. március 29.

 atchwork-kiállítás
P
(Városháza Galéria)

2010. március 12.

	A kőszívű ember fiai
	– a Theatrum Hungaricum
előadása
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