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A Havanna utca elejére, a régi betonplacc helyére a most divatos gördülősportok 
gyakorlására alkalmas görparkot álmodtak a projektgazdák. A pálya kivitelezése 
hamarosan elrajtolhat.

– Mindenekelőtt megfelelő méretű tér kellett, hiszen a gördülősportok nagy mozgás
teret igényelnek. A lakótelepi játszótereken nincs hely ilyen pályának, ugyanakkor 
a lakók jelezték igényüket, hogy a Havanna utca 1. alatti régi, többékevésbé kihasz
nálatlan betonpálya rendezettebb legyen, a választás így erre a területre esett. A görpark 
kialakításához a havannai gördeszkásokat is konzultációra hívtuk, akik tapasztala
taik révén sok hasznos tanácsot adtak – mondja Eszes János szervezési referens. 

Betonelemes pálya épül fel, mert ennek jobb a hangelnyelő hatása, mint a könnyű
szerkezetűé, tartósabb és csendesebb is annál, ráadásul a fenntartása olcsóbb. A 
pálya szerkezetének megtervezésekor fontos szempont volt, hogy minél több kor
osztály használhassa. Lesznek alacsonyabb elemek, amelyeken a kisebbek és a kez
dők próbálgathatják majd ügyességüket, de felépítenek 180 centis „dobbantókat” 
is a bringás bravúrokhoz. Ugyanígy az egyes elemek ívei is másmás gördülési él
ményt kínálnak majd. A lakók nyugalmát a pálya körüli parkosítás biztosítja. 
A pályázatot már kiírták a kivitelezésre. Az átadás nyár végén várható. 

Görpark épül a Havannán

Ez történt

Időszaki hírlevél 2010. április

Otthonosabb, 
szebb Havanna
Nemrég összeakadtam egy régi állami telepi is
merősömmel, aki történetesen éppen a Havan
nán lakik, és arról beszélgettünk, hogy jó lenne 
megint egy találkozót összehozni az állami tele
pieknek.  Közülük ma már kevesen laknak itt, 
viszont nagyon sokan visszajárnak. Úgy tekinte
nek a Havannára, mint az anyaföldjükre. Ér
dekli őket, hogy milyen most a hely, ahol fel
nőttek, és mi történik ott. A legutóbbi találko
zón, amelyen régi állami telepiként én is mond
tam néhány köszöntő szót, hatalmas taps 
fogadta a bejelentetésemet, hogy elindult a Ha
vannalakótelep rehabilitációja. 

Korábban sokszor kaptam Önöktől szemrehá
nyást, amikor arról számoltam be, hogy más 
településrészeken milyen fejlesztéseket valósí
tottunk meg. Többek között ezért is, nem csak 
a kötődésem miatt, örültem, hogy sikerült elin
dítanunk a lakótelep átfogó megújítását. 
A Havanna mindig is meghatározó városrésze 
volt a kerületünknek, nemcsak azért, mert 17 
ezer lakosnak az otthona, hanem azért is, mert 
fontos intézményi központ. Az iskolákon, az 
óvodákon, bölcsődéken kívül itt van a nevelési 
tanácsadó, a pedagógia intézet és a helytörténeti 
gyűjtemény, sőt a nemzetiségek háza és parkja is. 

Folytatás a 2. oldalon

Játszótér felnőtteknek és kamaszoknak
A gördeszkapálya közelében, a mikrodombok mellett kamasz-felnőtt játszóteret építenek, 
szabadtéri fitneszberendezésekkel, nagy teherbírású hintákkal és két pingpongasztallal. A 
sportfunkciótól pergolával elválasztva pihenőteret is kialakítanak az újonnan létesülő 
szabadidőparkban. 



Folytatás az 1. oldalról

Otthonosabb, szebb Havanna
A Mi Havannánk program jól illeszkedik abba a fejlődési ívbe, 
amely az elmúlt években magvalósult a kerületben. Nem túlzás 
azt állítani, hogy a sokéves előkészítő munkának köszönhetően 
az eddigi legsikeresebb fejlesztési évet zártuk 2009ben: átadtuk 
az új szakrendelőt Pestszentimrén, korszerűsítettük az egészség
ügyi intézményeink nagy részét, köztük 10 háziorvosi rendelőt, 
felépítettük a Sportkastélyt, 700 millió forintot költöttünk 
intézményfelújításra, elsősorban a hatékonyabb energiafelhasz
nálás érdekében. Milliárdot jóval meghaladó fejlesztési forráso
kat sikerült így felhasználnunk. És a folyamat nem állt meg: 
nemrég kaptuk a hírt, hogy a pestszentimrei városközpont fej
lesztésére beadott pályázatunkat is befogadták. A Mi Havan
nánk program megvalósulásával párhuzamosan készítünk elő 
egy új fejlesztést: ha postát nem is tudunk idehozni, mert nem 
rajtunk múlik, viszont a közeljövőben a Havannalakótelepen 
építünk egy egészségügyi centrumot, a telek már megvan hozzá, 
jelenleg a beruházás előkészítése folyik. 

A 2006ban meghirdetett közbiztonsági programunk első hely
színe éppen a Havannalakótelep volt, itt építettük ki az első 
térfigyelő rendszert, amelynek köszönhetően érezhetően javult 
a közbiztonság. Sokan hiányolták a járőrök jelenlétét, nem vé
letlen, hogy a legutóbbi lakossági fórum résztvevői örömmel 
fogadták a városőrség felállítását, sőt arról is beszámoltak, hogy 
a biztonság az ingatlanárakban is megjelenik. Régebben azt 
mondták, hogy a Havannán valódi öröklakások vannak, mert 
aki egyszer beköltözik, az soha nem tud megszabadulni, ez ma 
már egyáltalán nem igaz, a Havannáról elterjedt, hogy egy biz
tonságos lakótelep, amelyik fejlődik. Sokat küzdöttünk azért, 
hogy leszedjük a ráragasztott bélyeget a Havannáról, a Mi Ha
vannánk program újabb lépés ennek érdekében. 
Öröm látni, hogy Önök is egyre több figyelmet fordítanak a 
környezetükre. Elég csak megnézni, hogy évről évre hányan je
lentkeznek a Szebb Virágosabb Magyarország pályázataira, és 
hogy milyen sokan a Havannáról. Lakóközösségek fognak ösz
sze, hogy szép előkertet varázsoljanak a házuk elé, de egyre több 
erkély is virágba borul. Ennek is köszönhető, hogy a lakótelep 
évről évre szebb lesz, s ehhez mi azzal is támogatást adunk, hogy 
igyekszünk az igényekhez igazítani a pályázatainkat. 

A városrehabilitációs program Önöknek szól, akik ezen a lakó
telepen élnek, kortól és nemtől függetlenül mindenkinek. A 
tervezésekor gondoltunk a legkisebbekre, a családokra, a kama
szokra és az idősekre is. Örülök annak, hogy lesz Varázspadlá
sunk, gördeszkapályánk, s hogy teljesen megújul a lakótelep 
központi sétánya, ahol mindenki megfordul, hogy végre felújít
hatjuk a Kondor Béla Közösségi Házat, amely fontos kulturális 
centrum, hogy megszépülnek a zöldterületek, hogy új szabad
idős és pihenőhelyeket alakítunk ki. Most, a megvalósításkor 
látszik csak igazán, hogy nem is olyan sok az az 1,2 milliárd, 
amit minderre megnyertünk. 
Néhány évvel ezelőtt az egyik tízemeletes társasház fűtéskorsze
rűsítésekor alkalmam volt fölmenni a tetőre, és onnan szétnéz
ni. Ilyen szemszögből soha nem láttam még a Havannalakóte
lepet, de a kerületet sem. Érdekes volt látni, hogy mi maradt 
meg a régi lakóhelyemből, például a templomot, ami már a 30
as években itt állt, és hogy mi minden változott. Föntről, de 
még nem madártávlatból nézve már akkor is színes, virágos volt 
a látvány, egy változó és fejlődő városrész terült el lent, ami 
most még szebb és otthonosabb lesz. Remélem, a következő 
időszakban sokan nézik ilyen szemmel a Havannát. 

Így látjuk



Szociális foglalkoztatási program indul 

Miből áll a program?
• Képességfelmérésből
• Pálya- és álláskeresést segítő egyéni tanácsadásból 
• Az önéletrajzírás elsajátításából
• Állásinterjúra való felkészítésből
•  Igény szerint állásinterjúra való elkísérésből

Hány jelentkezőt várnak a programba?
• Év végéig mintegy 50 résztvevőt várnak

Kik foglalkoznak a jelentkezőkkel?
• Balogh István és Erdész Béla szociális munkások
• Oroszi Zsuzsanna pszichológus
• Farkas Ágnes mentor

Hol lehet jeletkezni? 
A Csontváry u. 23. alatti irodahelyiségben.

A program szakmai felelőse 
Oláh Anna (+36 30 451 3272), 
az önkormányzat esélyegyenlőségi referense. 
A program fontosabb partnerei: 
Szeretve Tanulni Egyesület, Közmunka Egyesület.

Infopont a közösségi házban

A Mi Havannánk program
hoz kapcsolódó információs 
sarkot alakítottak ki a Kon
dor Béla Közösségi Házban. 
Az érdeklődők a bejárat mel
lett felállított installációról 
tájékozódhatnak a lakótelep 
átfogó megújítási programjá
nak részleteiről, és két számí

tógépen internetezhetnek. Így böngészhetik a hamarosan elin
duló a www.mihavannank.hu weboldalt is. Ezen naprakész 
információkat olvashatnak majd a látogatók, és nyomon követ
hetik, hogy hol tartanak az egyes projektek.  

Teltházas előadások a Kondorban

A Havannalakótelep rehabilitációs programjából a Kondor 
Béla Közösségi Ház többek között kicsiknek és nagyoknak 
szóló színházi előadásokkal veszi ki a részét.

– Korábban is szerveztünk színházi előadásokat felnőtteknek 
és gyerekeknek is, ám az elmúlt években egyre nehezebb volt 
a dolgunk, mert az emberek mind kevésbé tudnak áldozni 
ilyesmire. A pályázat segítségével most olyan óvodákból és 
iskolákból is érkeznek csoportok a gyerekeknek szóló előadá
sainkra, ahonnan azelőtt nem vagy csak ritkán jöttek, mert a 
szülők nemigen tudták finanszírozni a színházjegyet. A kisis
kolásoknak szervezünk a tananyaghoz kapcsolódó előadáso
kat is, vasárnap délelőttökre pedig olyan produkciókat hí
vunk, amelynek szereplői a gyerekek mellett a szülőknek, 
nagyszülőknek is kedvesek. A felnőtt előadások közönségé
nek soraiban sok ismerős arcot látunk. Korábban a Ruttkai 
Éva Színház fellépései nagyon népszerűek voltak. Mióta meg
szűnt velük a megállapodásunk, sokan hiányolták a felnőtt 
színházi előadásokat a programunkból. Most a pályázat lehe
tővé tette, hogy ismét színvonalas produkciókat hívjunk meg, 
egyébként ezt nem tudtuk volna kigazdálkodni – mondta el 

a hírlevélnek György
Tamás Éva művelődés
szervező. 
A tavaszi színházi 
„évad” lassan lezárul, 
de ősszel újra lesznek 
felnőtteknek szóló 
színházi előadások a 
Kondorban. 

Több száz kiló szemetet gyűjtöttek össze a versengő csapatok
 
Március 20án tartották a Mi Havannánk program szemétszedési versenyének harmadik for
dulóját. Négy csapat összesen 25 résztvevővel vett részt az akcióban. A legnagyobb létszámban 
a Havannáért Egyesület képviseltette magát. Ezúttal 350 kg szemét gyűlt össze a Barta Lajos 
és a Baross utca kereszteződésénél megtartott környezettisztító délelőttön. Az első helyezett az 
Árvácska csapat lett 128 kg-mal, a második helyen a Nárcisz csapat végzett 85 kg-mal, a har
madik helyet a Jácint csapat szerezte meg 70 kgmal, a negyedik a Tubarózsa csapat lett, ők 67 
kg szemetet gyűjtöttek össze. 

Ez történt

Tükör

Ott voltunk

Ez történt



Naptár

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ

Színházi előadáSok cSaládoknak

2010. április 25.
 Micimackó
  a Bánfalvy Stúdió előadása
2010. május 9.
  A nagy ho-ho-Horgász,   

a Szabad Ötletek Színháza előadása

Színházi előadáSok gyerekeknek

2010. április 30. 
  A csudakarikás, 
 a Nevesincs Színház előadása

Csoki koncert
2010. április 18.

 

Kiállítások
2010. április 13. 
  X. Ifjúsági Művészeti Fesztivál, Kö-

zépiskolások Képző- és Iparművészeti 
pályá zatának kiállítása és megnyitó-
ünnepsége 

 (Aula és Emeleti Galéria)   
2010. május 3. 
  A Művészeti Tárló kiállítása   

(Városháza Galéria)
2010. május 4.
  X. Ifjúsági Művészeti Fesztivál, Közép-

iskolások Fotóművészeti pályázatá-
nak kiállítása és megnyitó ünnepsége   
(Aula és Emeleti Galéria)

JÁTÉKSZIGET CSELLENGŐ 
PROGRAM A TAVASZI SZÜNETBEN     

Lőke Maya és kollégái mindennap 15.00 
és 18.00 között várják a gyerekeket társas
játékokkal rajz és húsvéti kézművesfoglal
kozásokkal. 

2010. március 31. (szerda) 
 Tojástartók
2010. április 1.  (csütörtök)
 Csibék, bárányok, nyuszik
2010. április 2. (péntek)
 Asztaldíszek
2010. április 3. (szombat)
 Húsvéti tojásfestés, díszítés
2010. április 6. (kedd) 
 Tavaszi virágok

Infromáció: Lőke Maya: +36 30 463 6859, 
szeretvetanulni@gmail.com 

SZERETVE TANULNI EGYESÜLET – 
PÓDO-HÍD ROMA-MAGYAR DIÁK 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL

2010. április 20.
kiállítás a PÓDO rajzverseny győztesei-
nek munkáiból a Szabó Ervin könyvtár-
ban (Thököly út. 5.)
2010. április 22. 10.00-tól
PÓDO ének-, tánc-, mese- és versfesztivál 
a Kondor Béla  Közösségi Házban 

– Miért különleges ez a program? 
–Egyrészt az egyéni képességek kibontakoz
tatását szeretnénk elősegíteni, másrészt a 
csoportmunkák révén felelős gondolkodásra, 
alkalmazkodásra, egymás megbecsülésére 
neveljük a gyerekeket. Nyitott, tanulni 
vágyó, komplex világlátású, kreatív embe
reket szeretnénk nevelni. Ennek fontos 
eszköze, hogy minden napot beszélgetés
sel kezdünk és zárunk, amikor mindenki 
elmondhatja élményeit, benyomásait. Az 
élménymegosztás fejleszti a gyerekek kom
munikációs és önértékelési képességét. 

– Mekkora kihívás ez a program a peda-
gógusnak?

–Sok készülést, utánajárást igényel, de a 
befektetett energia megtérül. Nagy öröm 
látni, hogy a diákjaim élvezik a tanulást, 
felfedezéseket tesznek, közben magam is 
tanulok.
Az órák így sokkal érdekesebbek, ezért 
mindenki fegyelmezetten dolgozik, s ha
mar félszavakból megértjük egymást. A 
játékos tanulás lehetővé teszi, hogy olyan 
ismereteket is elsajátítsanak, amit hagyo
mányos keretek között nem. 

Nyitottságra nevel a Lépésről lépésre program 

A Havanna-lakótelepen, a Csontváry iskolában régóta működnek Lépésről lépésre program szerint tanuló 
osztályok. Az ezekbe járó gyerekek minden lehetőséget megkapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket 
egyénileg és csoportban egyaránt. Benkő Noémi tanítót kérdeztük, aki már tíz éve dolgozik a programmal.

Tükör
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