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Június 12-én könnyűzenei programmal hét szombaton át tartó térzenesorozat vette kezdetét a 
Havannán. Augusztus végéig alkalmanként különböző műfajú és stílusú zenei produkciók várják a 
lakótelepen élőket.  

A rekkenő hőség és focivébé kevésbé kedvezett a szabadtéri programnak, pedig aki 
szombaton késő délután vagy este a Csontváry iskola felé sétált, tehetséges fiatal 
együttesek műsorába hallgathatott bele. Az S.C.E.L koncertje még csak kedvcsiná-
ló volt, a Wégső Csapás félórás produkciójának végére egyre többen szállingóztak. 
A nap is kevésbé perzselt, és a térzeneeffektus is beindult: már nem csak a kutyások 
és éppen arra sétáló kismamák állak meg egy-két szám erejéig, jöttek olyanok is, 
akik kifejezetten a fellépőkre voltak kíváncsiak. Ahogy esteledett, úgy telt meg az 
iskola előtti kis tér. A Piás Nővérkéket itt-ott csoportokba verődött társaságok hall-

gatták, a tévéből sokak számára isme-
rős Sugarloaf műsorára pedig mintegy 
kétszázan voltak kíváncsiak.
Augusztus végéig még hatszor telik 
meg fellépőkkel a színpad a Csontváry 
iskola előtt, a fesztiválprogramban töb-
bek között szerepel zeneiskolai kon-
cert, fúvószene, operett, hastánc, fla-
menco és kabaré is. Vendég lesz 
Csonka András, a Sebő együttes, az 
Animal Cannibals és megasztáros éne-
kesek is színpadra lépnek. 

Szombat esti térzene a Csontváry iskola előtt

Ott voltunkTükör

Időszaki hírlevél 2010. június

Szeretve tanulni könnyebb

A Szeretve tanulni Egyesület ebben a tanévben is több 
programot szervezetett hátrányos helyzetű vagy tanulá-
si nehézséggel küzdő diákoknak, hogy sikerrel vegyék 
az iskolai akadályokat, hasznosan töltsék szabadidejü-
ket, felkészüljenek életük közelebbi vagy távolabbi idő-
szakaira. Nyáron táborokba várják a gyerekeket.  

A Havanna Tanodában 34 alsós és 41 felsős ta-
nulóval foglalkoztak az egyesület által felkért 
pedagógusok. A Kondor és Csontváry iskolá-
ban tartott személyre szabott foglalkozások 
eredményesen javították a programban részt-
vevők iskolai teljesítményét. 

Sikeresen lezárult a Havanna-lakótelep hetedik 
osztályosainak tartott pályaorientáció. A diá-
kok minden második pénteken önismereti és 
közösségépítő tréningeken, élménypedagógiai 
foglalkozásokon vettek részt.  Aktív volt az egye-
sülettel együttműködő JAM-program is, amely 
a diákvállalkozásokat segíti. A Bókay, a Csont-
váry és a Darus iskolában két-két diákvállalko-
zás működik sikeresen. Az iskolák jól teljesítet-
tek az országos megmérettetésen is, többször is 
bemutatták és árulták termékeiket, legutóbb 
épp a Bókay kertben. 
A nyári szünetben két táborba várja a Szeretve 
tanulni Egyesület a gyerekeket. Az egyikben a 
pályaorientációban és a JAM-ben résztvevő 35 
gyermek, 10 ifjúvezető és 5 pedagógus segítsé-
gével az év közben tanultakat fejleszti tovább, a 
másik táborba romagyerekeket várnak. 



Néhány éve újraéledt a Havanna Egyesület, amely a lakótelep megszépíté-
sért dolgozik, segíti a hátrányos helyzetű gyerekeket, közösségi programokat 
kínál fiataloknak és időseknek. 

Harmadik éve, hogy Vilmányi Gábor-
né vezeti az egyesületet, azóta megnégy-
szereződött a létszám, most több mint 
40 tagot számlálnak. Nem véletlenül, 
évről évre színesebb programot kínál-
nak a lakótelepi magányos időseknek, 
hátrányos helyzetű gyerekeknek. A la-
kótelepen sok nyugdíjas él, aki egyedül 
van, de igényelné a társaságot, az egye-

sület a programokon keresztül próbálja őket összefogni. Már 
harmadik éve szerveznek nekik karácsonyi ünnepséget, ajándé-
kokkal és műsorral. 

– A tagjaink nagyon jól érzik magukat ezeken az ünnepségeken, 
nem csak azért mert ajándékot kapnak, és megvendégeljük 
őket, hanem az együttlét, a közös program miatt. De nem ezek 
az egyedüli rendezvényeink, hasonló programot szerveztünk 
rászoruló gyerekeknek is, és tartottunk már nőnapi ünnepséget, 
tavaly pedig egy jótékonysági bált is. Ennek bevételét a lakóte-
lep négy iskolájának ajánlottuk fel. 100-100 ezer forinttal járul-
tunk hozzá a hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezendő nyári 
programokhoz – meséli Vilmányi Gáborné. 
Az idei kínálat még sokszínűbb, mint a tavalyi. Az egyesület 
havonta egyszer klubnapot tart, különböző programokkal, elő-
adásokkal. Egyik alkalommal például Zelinka Tamás vetített 
operettfilmeket. Máskor csontritkulás-mérésen vehettek részt a 
tagok, ennek különösen örültek, akárcsak az egészségnapnak, 
amikor szűréseket hozott helybe az egyesület. 

– Időről időre ki is mozdulunk: idén öt Parlament-látogatást is 
szerveztünk gyerekeknek és felnőtteknek. Van olyan tagunk, 
aki 70 éves, de még soha nem járt a Parlamentben, őt nagyon 
boldoggá tette ez a lehetőség. Ellátogattunk Ópusztaszerre is. A 
kiránduláshoz a buszt polgármester úr segítségével ingyen kap-
tuk, az egyesületnek csak a belépőket kellett fizetnie. 
Az idei tervek között szerepel egy strandolással egybekötött ceg-
lédi kirándulás és egy kutyás nap is. Utóbbival a felelős kutya-

tartásra szeretnék felhívni a figyelmet, arra, hogy a gazdák szed-
jék fel kedvenceik ürülékét, és ne vigyék őket a játszóterek 
közelébe. Ez is része annak a missziónak, amit a lakókörnyeze-
tért végez az egyesület. A tagok közül többen régóta a lakótele-
pen laknak, és szeretnek itt élni. Szerintük nem rosszabb itt, 
mint máshol. Így gondolja ezt Vilmányi Gáborné is, aki férjé-
vel 1981 óta él itt. A gyerekei itt jártak iskolába, ma mindkettő-
jük többdiplomás. Az ő példájuk is bizonyítja, nem igaz, hogy 
hátránnyal indul, aki a Havannáról jön. 

– Azon dolgozunk, hogy a Havannával kapcsolatos negatív be-
idegződéseket megszüntessük. Persze ez nehéz, mert ehhez 
mindenekelőtt az embereknek kellene megváltozniuk, jobban 
magukénak kellene érezniük a lakókörnyezetüket.  
A legfiatalabb generáció már kezd ráérezni, az egyesület által 
alapított vándordíjért folyó „harc” ezt jelezi. 

– 2008 óta szervezzük a Tesz-vesz-nap keretében az iskoláknak a 
lakótelepi szemétszedést. Létrehoztunk egy vándorserleget, 
amit minden évben más iskola nyer meg, első évben a Kondor 
általános iskola vitte el, második évben a Csontváry, idén a 
Kondor ismét ráhajtott, hogy visszaszerezzék, így megint náluk 
van a kupa. 
Az egyesület tagjai jó példával járnak elöl, ott szorgoskodnak a 
Havanna-projekt szemétszedési fordulóiban is. 

– Szeretnénk példát mutatni azzal, hogy teszünk a lakókörnyeze-
tünkért, a lakótelep tisztaságáért, és felhívni a figyelmet arra, 
hogy ez mindenkinek az érdeke.

Nyárfelező programok a Havannán

Július 15. és augusztus 15. között változatos oktatási és sza-
badidős programokban vehetnek részt a lakótelepen élők. 
Ízelítő a nyárfelező kínálatából: felsőoktatási interaktív to-
vábbtanulási tanácsadás, a munkakeresést, önéletrajzírást 
segítő, illetve önismereti tréning, a diákmunka formáiról és 
lehetőségeiről, vállalkozási alapismeretekről szóló előadás, a 
Word, Exel, Internet Exproler programok használatát segítő 
foglalkozás, angol- és németnyelv-órák, előzetes szintfelmérés 
alapján szervezett csoportokban, tánctanulás, gyerekeknek 
kézműves-foglalkozások (agyagozás, kiskerámiák, kisplaszti-

kák készítése), báb- és gyerekszínházi előadások, mesehallga-
tás, játékos versenyek, sportfoglalkozások, kertészkedés, vi-
rágültetés, „Lakótelepünk címmel” építészeti, várostörténeti 
előadások és hozzájuk kapcsolódó vetélkedők. 
A résztvevők tánctanfolyami illetve nyelvtanulási lehetőséget 
nyerhetnek. 

Tükör

Naptár

Havanna Egyesület – az itt élőkkel az itt élőkért

A programokra előre kell jelentkezni az alábbi e-mail címeken: 
Kalit Valéria: kalit.valeria@vagyon18.hu 

Bayer Erika: erik@bp18.hu 
Ugyanezeken az e-mail címeken várják a szervezők a lakótelepen élők észre- 
 vételeit, javaslatait, hogy milyen programokon vennének szívesen részt. 



Indul a házfelújítás

A 437 lakásos Havanna utca 45–63. tömbjének fűtéskorszerű-
sítési munkáival és az épület hőszigetelésével még júniusban 
megkezdődnek a házfelújítások a Havanna-lakótelepen. A vá-
rosrész integrált szociális rehabilitációjának keretében még két 
társasház kerül sorra: a Havanna utca 44–52. és a Csontváry 
utca 30–38. külső hőszigetelése júliusban indul.

A Havanna utca 45–63. hőszigetelése a 8 cm-es EPS rendszerrel 
mintegy 200 millió forintot tesz majd ki, a fűtéshálózat korsze-
rűsítése pedig – amely szabályozható fűtést és egyéni fogyasztás-
mérést tesz lehetővé – csaknem 45 millió forintba kerül. Mind-
két munka júniusban kezdődik, és alapvetően az épület 
fenntartási, üzemeltetési költségeinek csökkentését, az energia 
gazdaságosabb felhasználását eredményezi. A 300-300 lakásos 
Havanna utca 44–52. és a Csontváry utca 30–38. júliustól öltö-

zik új, a másik házhoz hasonló energiatakaré-
kos ruhába. A külső hőszigetelés egyben az épü-
letek homlokzatának megújulását is jelenti: a 
színezéssel mindhárom társasház a lakosoknak 
is tetsző külsőt kaphat, hangulatosabbá válhat.
A munkákra 70 százalékos európai uniós támo-
gatást kapnak a házak, a 30 százalékos önerőt 
hitelből maguk finanszírozzák. A lakók által fi-
zetendő összeg nagyságrendje összhangban áll a 
várható megtakarítással. A kivitelezők a társas-
házakkal kötnek szerződést a munkálatokra. 
Fontos tudni, hogy az épületekre szerelt külső 
berendezések – például klímaeszközök – le- és 
visszaszerelése a lakók feladata, s az is lényeges, 
hogy a munkák díja nem haladhatja meg a szer-
ződésben foglaltakat, a kivitelezők ugyanis nem 
terhelhetik többletköltséggel a lakókat.

Tükör

Ez történt

A szemétszedési verseny újabb eredményei
4. forduló (2010. április 9.)
 I. Ricsi csapat (3 fő)
  SOFI 52 kg 17,3 kg/fő
 II. Peti csapat (3 fő)
  SOFI 44 kg 14,7 kg/fő
 III. Ernő csapat (3 fő) 39 kg 13 kg/fő
 IV. Havanna Old Boys (3 fő) 35 kg 11,7 kg/fő
   összesen:  170 kg 14,2 kg/fő 

5. forduló (2010. május 7.)
 I. Tubarózsa csapat (6 fő) 
  Havanna Egyesület 159 kg 26,5 kg/fő
 II. Nárcisz csapat (6 fő) 
  Havanna Egyesület 121 kg 20,2 kg/fő
 III. Csontváry csapat (2 fő)
  Csontváry Iskola 73 kg 18,5 kg/fő
 IV. Havanna Old Boys (4 fő) 37 kg 18,3 kg/fő
   összesen: 390 kg 21,7 kg/fő

6. forduló (2010. május 29.)
 I. Nárcisz csapat (4 fő) 
  Havanna Egyesület 91 kg 22,8 kg/fő
 II. Árvácska (7 fő)
  Havanna Egyesület 157 kg 22,4 kg/fő
 III. Kondor csapat (10 fő)
  Kondor iskola 120 kg 12 kg/fő
 IV. Tubarózsa csapat (6 fő)
  Havanna Egyesület 72 kg 12 kg/fő
   összesen: 440 kg 16,3 kg/fő

A szemétszedési verseny következő fordulójának 
időpontja: szeptember 11. 

Naptár

Játéksziget Csellengő Program a nyári szünetben
(Kondor Béla sétány 3.)

Foglalkozások mindennap 15.00–18.00 között.
Vezeti: Lőke Maya, Budavári Klári, Szotyori Rózsa és Gallai 
Andi néni 
Elérhetőség:  
Lőke Maya: 06 30 463 6859 szeretvetanulni@gmail.com 

Augusztus 21. 
 Csipeszfigurák
Augusztus 22. 
 Spatulafigurák
Augusztus 23. 
 Gyöngyözés
Augusztus 24. 
 Papírállatok
Augusztus 25. 
 Hűtőmágnes-figurák

Augusztus 26. 
 Termésképek
Augusztus 27. 
 Batikolás
Augusztus 28. 
 Csuhédíszek
Augusztus 29. 
 Méhsejtpapír-figurák
Augusztus 30. 
 Ceruzatartók
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