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Sajátos küldetést vállalt fel a
nem egész egy éve alakult
Sikeres Emberek Sikeres Kõbányáért Egyesület, amelynek a tagjai a lokálpatriotizmus erõsítésén fáradoznak
különbözõ programok keretében. Aki a társaság munkáját
összefogja, az egyesület elnöke, Sándor Zoltán.

KERÜLETÜNK

A 100. születésnapját ünneplõ Szépmûvészeti Múzeumban európai csúcsminõségû
mûvészeti bolt nyílt. A vásárlók érintõképernyõs terminálokon választhatják ki kedvenc képüket, amit a korszerû nyomtató azonnal kiváló minõségben elkészít.

E-mail: spitzereva@helyitema.hu

Sikeresek Kõbányáért

NÉVJEGY
Sándor Zoltán
1955 áprilisában született.
1974–78-ban a szegedi Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola
hallgatója.
1978-tól tanít a Széchenyi István Általános Iskolában,
melynek 1984 óta igazgatója.
Felesége a Pestszentlõrinci
Közgazdasági Szakközépiskolában igazgatóhelyettes, gyermekei Kinga és Tamás.

SZABÓ JÚLIA

A szerzõ felvétele

V

alamivel több mint egy éve
egy baráti beszélgetés során
került szóba, mi lenne, ha a
kõbányai értelmiségiek, mûvészek,
sikeres emberek összefognának, és
megpróbálnának együtt kulturális
programok, egyéb rendezvények
kapcsán összejönni, és bizonyos
kérdésekben állást foglalni a lokálpatriotizmus erõsítése céljából. Az
elképzelésekben az is szerepelt,
hogy idõszakonként egy-egy kiadvánnyal jelentkeznek, amivel a helyi
mûvészeket, költõket, alkotókat
népszerûsítenék.
– Szeretnénk, ha Kõbánya is sikeres volna, a lakosság pedig elégedett. Talán az önkormányzat munkáját is segíthetnénk, persze politikamentesen – mondja Sándor Zoltán, a Sikeres Emberek Sikeres Kõbányáért Egyesület elnöke –, miközben hangot adnánk azoknak a gondolatoknak, amelyek az embereket
foglalkoztatják.
Tavaly októberben találkozott elõször tizenöt kõbányai egy olasz irodalmi esten, amelyen elhatározták az
egyesületet alapítását. A kijelentésnek a fellépõ Baranyi Ferenc költõ és
mûvésztársai is tanúi voltak.
Sándor Zoltán ismeri a kerület
gondjait, hiszen közel harminc éve
él Kõbányán. Gyerekkorát pedig a
szomszédos Kispesten töltötte.
– Kõbányára 1978-ban kerültem. A
szüleim ugyanis az akkor épülõ Újhegyi lakótelepen kaptak egy tanácsi

lakást. Édesanyám mûszaki rajzoló
volt több mint negyven évig, édesapám pedig postai köztisztviselõként
tevékenykedett. Egy szoba összkomfortos albérletben éltünk Kispesten.
A szüleim nyugdíjaztatásuk elõtt jutottak hozzá a kõbányai három szobás lakáshoz – mesélte fiatalkoráról
az elnök, aki, miután 1978-ban diplomázott a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola biológia–testnevelés szakán, majd visszatért az akkor
épülõ lakótelepre.
– Második otthonomnak érzem
Kõbányát, hiszen az életem, a munkám, a közéleti szereplésem is a kerülethez köt. Számomra a munka és
a szeretet fõvárosa Kõbánya, ugyan-

is egy huszonnégy tantermes új iskolába kerültem ide kezdõ pedagógusnak. Nemsokára Mihály Sándorné igazgatónõ, aki az ezerháromszáz-ezerötszáz fõs iskolát vezette,
maga mellé nem vett helyettesnek.
Amikor 1984-ben nyugdíjba ment,
tõle vettem át a nem könnyû igazgatói feladatot.
Sándor Zoltán megjegyezte, szerencsére nagyon megértõ a felesége,
aki a munkamániás férj mellett nagyon sokat tett azért, hogy a gyerekek jó útra kerüljenek. Hozzáteszi: a
hivatástudat miatt a család és a
munka fontossága idõnként helyet
cserél egymással.
– Az otthoni munka oroszlán-

Honlap a mûvészeknek
esett arról is, amire Dávid Tibor, a
Pataky Mûvelõdési Központ igazgatója, a KKIE
tiszteletbeli elnöke hívta fel a figyelmet: 2007ben lesz egy biennálé, amelyre már
most készülhetnek a mûvészek
alkotásaikkal. A
tájékoztatót követõen kötetlen beszélgetéssel folytatódott az összejövetel, melyen a karácsonyi hangulatot
idézõ mézeskalács figurák, mandarin, és finom házi
sütemény is került az asztalra. Ez alkalommal a KKIE
egy Litkei József-festmény ajándékozásával köszönte
meg a korábbi polgármester, Andó Sándor eddigi
munkáját, aki bábáskodott megalakulásánál és éveken át támogatta az egyesületet.
Sz. J.
A szerzõ felvétele

Bár november 29-étõl elérhetõ az interneten a Kõbányai Képzõ- és Iparmûvészek (KKIE) Egyesületének
honlapja, a hivatalos bemutatóra csak december 6-án
került sor. A honlapon mind az egyesületrõl, mind a
mûvészekrõl részletes tájékoztatót olvashat a látogató. Emellett az alkotók mûveibõl is látható egy válogatás a világhálón. Az egyesület életérõl, a jelentõsebb hírekrõl, az aktuális kiállításokról kaphat információt a honlapra látogató, és a vendégkönyvbe is
beírhatja véleményét.
Akinek mindez kevés volna, a Rólunk írták rovatban
számos cikk olvasható, amelyek újságunk hasábjain is
megtalálhatóak voltak, illetve egyenesen a Helyi Téma
legfrissebb lapszámára linkelhet az oldal látogatója.
Az egyesület honlapja a www.kobanyaimuveszek.hu címen érhetõ el, melynek rendszergazdája
Csámpai Zoltán, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársa.
Az egyesület ez évi utolsó összejövetelén az elmúlt
idõszak értékelésérõl, és a következõ idõszak teendõirõl is szót ejtett Vazinay Mária, a KKIE elnöke. Így szó

részét mindig is a feleségem vállalta
fel, sõt négy diploma megszerzése
és a két gyerek felnevelése mellett
helyt állt a munkahelyén is.
– Bár diplomaszerzésben nem vagyok versenyben a feleségemmel,
de azért a fõiskolai diploma megszerzése mellett elvégeztem a vezetõképzõt, egy tanügy-igazgatási
szakértõi szakot, egy felsõfokú oktatási informatikusi szakot, és mellette a gázkazán-kezelõi tanfolyamot
is. Utóbbit azért, hogyha netán
munkanélkülivé válok, akkor is legyen szakmám – magyarázta nevetve az igazgató.
Sándor Zoltán meggyõzõdése,
hogy a tanulási vágy bennünk van,
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és az élethosszig tartó tanulás frissen tartja az agyunkat, érzékenyebbé tesz a külvilágra.
Egy teljes életet élõ közéleti személyiség esetében persze nem lehet
elmenni a sport mellett szó nélkül.
A kõbányai lokálpatrióták egyesületének elnöke fiatal korában evezni
járt, országos versenyen is bekerült
az elsõ tíz közé. A fõiskolai évek
alatt már nem folytatta az evezést,
maradt az atlétika, a torna, az úszás.
Manapság az egészség megõrzéséhez szükséges sportolás heti kétszeri kondicionálásban merül ki.
– A hétvége a családé, de hétköznap is idõnként próbálok kiszakadni
a mindennapi hajszából: mivel színjátszó volt hajdanában a feleségem,
szeretjük a színházat, a mûvelõdési
programokat. Emellett sokat járunk
múzeumokba. A biológiai témájú
filmekre is vevõk vagyunk – sorolja
az érdeklõdési körbe tartozó témákat Sándor Zoltán.
A büszke apa szívesen mesél két
gyermekérõl is: Kingáról, a Heller
Farkas Fõiskola harmadéves hallgatójáról, aki közben balettintézeti növendék is, és mint ilyen, az Operában számos elõadásban fellépett.
Tamás fia kerületi diák volt a Szent
László Gimnáziumban, jelenleg pedig az ELTE jogi karának végzõs
hallgatója és persze ügyvédbojtár.
Sándor Zoltán otthon sikeres embereket lát maga körül, és ezt szeretné elérni szûkebb pátriájában,
Kõbányán is.

HITÉLET
Bencések bemutatkozása
A Magyar Nemzeti Múzeumban, illetve a múzeum rotundájában Kert a falak mögött
címmel nyílt kiállítás a
bakonybéli bencés szerzetesek
életérõl. Jel a világ számára
címû kiállítás idején dokumentumfilmet vetítenek a
lapidáriumban. A kiállításhoz
kapcsolódóan egészen februárig hétvégén különbözõ programokkal várják az érdeklõdõket. December 16-án, szombaton és december 17-én, vasárnap 10 és 18 óra között a
bakonybéli monostorban készült termékeket árusítanak a
Múzeum
elõcsarnokában.
Szombat délelõtt 10.30-tól
12.30-ig pedig gyerekeknek
ígérnek elõadást gyógynövényekrõl teakóstolással egybekötve. Az ügyesebbek illatzacskók készítésével foglalhatják le
magukat a római kori lapidáriumban. Ugyanaznap 11 órától szintén a lapidáriumban
Baán Izsák tart elõadást a
bencés monostorok jelenérõl és
jövõjérõl.
Január 20-án, szombaton 15
órától Kabay Barna és Petényi
Katalin A Közvetítõ címû filmjét vetítik, majd szakszerû tárlatvezetés következik a bakonybéli bencés szerzetesek életét
bemutató idõszaki kiállításon.
Január 27-én, szombaton
10.30 és 12.30 között megint
csak gyógynövényekkel ismerkedhetnek a gyerekek. Február
10-én, szombaton ugyanebben
az idõben pedig a könyvkötészet rejtelmeivel ismerkedhetnek a múzeum ifjú látogatói.
Az utolsó program február 17én, szombaton 15 órától Kabay
Barna és Petényi Katalin filmje
után tárlatvezetés következik
a bakonybéli szerzetesek életét
bemutató kiállításon.

