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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

L TényáIlás és dłintéś taÉalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a 331120|2. (X.04.) szźmu határoz,atźlban, ngy döntött, hogy a
Horlánszky u. 13. szźtm alatt lévő - Diĺík és Yá||a|kozás-fejlesztési Központ _ ingat|anra
vagyonkezelői jogot létesít a Jőzsefvárosi Közössé91Hźnak Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
JKH NKft.) részere 2012. novembeľ 07. napjáltő|hatźtrozatlan időre.

A Képviselő-test{ilet a II0/2O13. (III.27.) számuhatározatában,űgy döntott, hogy a Dankó
utca 18. és a Homok utca 7. száma a|att|évő ingatlanokat a JKH NKft. vagyonkezelésébe adja
a20l3.május27-elhatźrozat|anidőre. 
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Előteľj eszt ő : J őzsefv áľosĺ Ktizti ss é gĺ Házak Nonpľofit kft

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2015. március 19. . sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a Jőzsefváľosi Kłiziisségi Házak Nonpľofit Kft.
szerződés útján ellátott feladatok ellátásáľĺil és a hozzál
műkiidtetéséľől

által vagyonkeze|ési
kapcsolódó vagyon

A napirendet ayýzárt iilésen kell táĺgya|ĺĺ, a döntés elfogadásához egyszer(ilminősített
szav azattöbb ség szĹiks ége s'
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi x

Em beľi E ľőfo ľľás Bizottság v éIemény ez

Határozati javaslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Embęri Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testülętnek az e|őteĄesztés megtáľgy aIásź/'.



Jelen előterjesztésben számolunk be a 2014. évben megvalósult miíködtetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáról.
A beszámolő ńsz|etezése az 1. és 2. számí mellékletben talá|hatő, mely tartalmazza a H13.
Diák és YáI|alkozźlsfejlesztési Központ, valamint, a Dankó u. 18. és Mátyás tér 15. szźm a|atti
Spoľtudvarok s z akmai b eszźmolőj át.

A H13. Diák és Yä|Ialkozásfejlesztési Központban, valamint a Sportudvarok tekintetében
rendkívüli fe|használás és b eruhá zás ĺem toľtént.

il. A beteľjesztés inđoka

A vagyonkezelési szerződések 37. pontja szennt, a JKH Ńrft., mint vagyonkezelő az adott
évetkövető év február 15.napjäígírásbanbeszámol az onkormźnyzatKépviselő-testtiletének
az źŕvéila\t feladatok eI|atásárő| és a hozztt kapcsolódó vagyon működtetéséről a vagyonľa
vonatkozó főbb mutatókat is tarta|maző beszámolóban. Tekintettel a JKH-t is éľintő cégiogi
átalakulásra, a januźr, február hónapban a Társaság az osszeolvadáshoz szükséges mérleget
készítette elő, amelynek elkészítése iđeje egyébként évet követő év május hónapja, ezért ez a
feladat az első két hónapbanfiagy teľhet rótt a Társasźĺgra.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Jelen előterj esztés nem tartalmä z pénnlgý döntést.

Iv. JogszabáIyi ľendelkezések

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól .szóló 20|1. évi
CLxxXx. törvény 107. $-án alapul:''A helyi onkormónyzatot - tôrvényben meghatórozott
eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a k)telezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik,. terhelik' A tulajdonost megillető jogok gyakorlásóról a képviselő-
testület rendelkezik.',.

Kéťiik az alábbihatátozatijavaslatok elfogadását tiímogatni szíveskedjenek!

Hĺ,ľÁnoza'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. elfogađja aJőzsefvźrosi Közösség}HázakNonprofit Kft besziímolóját a Horánszky u.
13., Dankó u. 18. és aMátyás tér 15. szźlm a|atti önkormányzati tulajdonú ingatlanok
vagyonkezelésére vonatkozóan.

Felelős: Polgármesteľ



}latźtndó: 2015. máľcius 19.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodási Üryosztály, JKH
Nonprofit Kft.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítőjének javas|ata a

kozzététe| módj aĺa: nem szükséges.

Budapest, 2015. februźr 16.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásfból:

,Aar,"t+ľ,,,,{ł^'
dr. Kovács Gabriella

atjegyzó 2015 p1Áfii Ü 6.
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2014. nĺ r olÁr. És vÁlulrozÁsre.luszrÉsl rözpoĺr

A Hí 3 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez 
.szÜkséges 

etőkészítési,
tervezési és Üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.
A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs
program pátyázatának koordinációja.

Szakmai partnereink
Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara, Casa de ta Musica, Civitek a Palotanegyedért
EgyesĹilet, ELTE Karrier Klub, Fiatat Váttatkozók országos Szövetsége (F|VosZ), Étetpátya
Atapítvány, Hallgatói Önkormányzatok, lNTALE Nonprofit EgyesĹilet, Jót-Lét Atapítvány,
Kády Gatéria Atapítvány, Kontaktpont Kcizigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium (Új
Nemzedék Jövőjéért Program), Úl Nemzedék Központ, Láthatattan Egyetem, Magyar
Váttatkozásfejtesztési Atapítvány, Megotdás.Most tanácsadó iroda, Mérhető marketing Kft,
Magyar Szabadalmi Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztéńum, Nemzeti KÜlgazdasági Hivatat
(H|TA), Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Rendszervíz Plusz Kft., Shamico Bt., Sol lntézet,
Corvinus Egyetem-Spin off Ktub, Magyar Üzletasszonyok EgyesÜtete, Széchenyi
programiroda, Úi Nemzedék Plusz, Váttatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VoSZ)

l. Vállalkozásfejlesztés, inkubáció

. Váltatkozói lnkubációs Program
A H13 áttal létrehozott Váttatkozói Inkubációs Program infraśtruktúrával,
szakmai programokkal, és mentorálássat segíti a fiatalok, felsőoktatási
intézmények hal[gatóinak váttatkozóvá vá[ását, valamint a pátyakezdők
öngondoskodását. A központ kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejtődést
szotgáló, innovatív váttatkozói citletek, valamint a társadalmi váttatkózások,
szociátis zötd gazdasági projektek megvalósításának segítésére.

. tnkubált Workshop
Az inkubátt váltatkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi
partnertatátkozók és workshopok valósultak meg a 2014.es évben, amely a
Váttalkozói Inkubációs Program szakmai programjának része:
Január 23. Váttatkozói Forrószék; Február 5. Kínai üzleti protokoll; Március 5.
Váttatkozói Forrószék; Március 26. Inkubátt Pátyázati fetkészítő; Április ĺ6.
Váttatkozói Forrőszék; Május 14. Ertéketés és szerződéskötés; Június íó.
PénzÜgyi Workshop; Július 2. Stressz'és konftiktuskezelés; oktőber f7.. Tárgyatás Technika; November 4. Tipotógiák; November ĺ8. Konftiktus kezetés;

, December 2. Stressz kezelés; December í9. |nkubált Karácsony

. H13 Akadémia
Meetup jettegű rendezvény sorozat, mely minden alkalommal meghívott előadók
segítségével dolgoz fet egy Startup.ok által preferátt Üzteti témát. Amely egy
networking programmal záru[.
2014.ben megvalósult H1 3 Akadémiai programok:
November í8 online Marketĺng; November 26. Crowdfunding; December 2.
Personal Branding & Networking; December ĺ0. E-kereskedelem;

o Hí3 Női Akadémia
A H13 Női Akadémai olyan nőknek szót, akik vezetők, Vagy Vezetővé akarnak
válni, és felismerték; a texikátis és vagy szakmai tudás mellett a kompetenciák,
és alap attitűd fejlesztéséveI eredményesebbek tudnak lenni a jövőben.



2014.ben megvalósult Hí 3 Női Akadémia programok:
November 8. Kommunikáció; November 29. Etetmód, család
Etső közép-kelet európai női startup verseny
Egyedütáltó régiós Versenyt indítottunk útjára azoknak az ötletgazdáknak,
startup vezetőknek és startup csapatoknak, ahol a tulajdonosok vagy az alapítók
mlnimum fele nő.
Felkészítő tréning (zo14. március 18.23.)és Demo Day (2O14. március 24.)

Józsefvárosi Üzteti Ktub. A ktub feladata, hogy tehetőséget biztosítson a
kerÜleti váttatkozóknak, hogy személyes kapcsotatot alakítsanak ki a kerÜlet
döntéshozóival, helyi váttatkozókkal, valamint hasznos és aktuális információkat
is szerezzenek a gazdasági váttozásokrót. Áttandó meghívott Egry Attila,
alpolgármester, aki a helyi adópotitika aktualitásait, a költségvetés tényegĺ
elemeit és a kerÜleti fejtesztéseket ismertetj. Január 28. Kiss Sándor a Rubik
Exhibition Kft. ügyvezetóje igazgatója a Rubik-kocka marketingjérőt és af014.
es vitágkiáttításrót beszélt. Március í8..án Szelei Szabolcs a Google
Magyarország marketing igazgatója Józsefváros 2020: Józsefváros jövője
címmel tartott etőadást. Szeptember 30..án Dr Sztovák Anita főosztályvezető,
NAV Közép-magyarországi Adó Főigazgatóságátót tájékoztatta az érdektődő
váttatkozókat.
Vosz . Váltatkozói Akadémia. október 30. A Váttatkozók és Munkáttatók
országos Szövetsége ,,Vállalkozói Akadémia'' című térítésmentes
rendezvényének adott otthont az intézmény.
BKIK. Vállatkozói fórum. Március 12. 

^ 
Budapesti Kereskedelmi és |parkamara

szervezésében valósutt meg a V|l|. és |X. kerÜl'eti váttatkozók részére a
váttalkozói fórum.
A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi
Régióban,' c. program.2014. március 6. Az.Uj Széchenyi Terv keretében 2012-
ben jetentek meg a rÁĺ,top-z.3.6. A és TÁMoP-2.3.6. B jetű, ,,Fiatalok
válla[kozóvá vátásának támogatása'' című pátyázatok. A programindító
sajtótájékoztatón beszédet mondott Dr. Kocsis Máté keri]tetünk polgármestere
és Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatáspotiti káért fe tetős ál[amtitká ra.
Ügyféttatátkoző az érintettek tájékoztatására 2o14. március 17-én és március
28.án, valamint szeptember ĺ -szeptember í 5-ig általános váttatkozói
ismeretek tréningen, szeptember f4.én, 25-én és 30-án csoportos jogi
tanácsadáson vehettek részt a fiatal váttatkozók a H13-ban. December 5. Dr.
Czomba Sándor 200 db támogatási szerződést adott át.

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával együttműködve a start-upokat
érintő témakcirökben rövid előadások hangzanak e[, ezután egy reggeli keretein
belÜl networkig lehetőséget biztosít fiatal vállalkozók számára.
Január 30.: humánerőforrások kezelése, június 25.: a sales, november 20.: a
Pĺnterest alkalmazása üzleti célból, december 4.: David Atten időmenedzsment.
Üzteti terv írás tréning a munkanétkÜtiek váltalkozóvá vátásához. A Budapest
Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ áttat kiírt,,álláskeresők váttatkozóvá
válását etősegítő támogatás'' elnyeréséhez tartott fetkészítést a MÜE két trénere
április 1. és április 3.án, június 23. és 25.én, szeptember í5. és 17-én.
Hí 3 Startup Hütte és MeetoFF. Business 4ever.
Meetup jettegű rendezvény a MeetoFF csapatával egyÜttműkcidve jött létre. Az
online pénzÜgyekrőt szótó előadást egy kerekasztal beszétgetés követett, melyre
befektetési tanácsadókat illetve befektetési szakembereket invitáltunk meg.
November ĺ3.
Green meetup: Környezetvédetmi innovációk fiataloknak június 10.,
szeptembeĺ 11., november 6., december í 8.



ll.

Ctimate-Kic tréning. Climate ,Academy: Green Buildings / Klíma Akadémia:
Zöld Házak. A Ctimate-KlC az Európai |nnovációs és Technológiai Intézet á[ta[
|'étrehozott Tudás- és Innovációs Közösség (Knowledge and Innovation
Community) rendezvénye június 20.án.
Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete pályázati etbírátóként és mentorálással segíti
aház munkáját. Rendezvényeit minden hónap etső hétfőjén tartja.

Diákprogramok

A ház diákközpont profitjának szempontjábót fontos, hogy minét több

diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy minél szélesebb hattgatói

rétegekkel' ismertessÜk meg a Hí3 funkcióit és az általa kínátt lehetőségeket.

Láthatatlan Egyetem: 2014-ben több mint 150 gyűtést tartott a H13.ban, metyek

során rendszeresen több száz diák fordutt meg a Hí 3-ban

University of South Denmark szeminárium (febr: 3.)

öttetpĺknik - Hetyben vagyunk Roadshow (febr. 18.)

AIEsEc - közgyűlés (márc. 10.)

Fetsőoktatási Diákszervezetek EgyesÜlete (FDE) Akadémia: Coaching (márc.

12.',)

AEGEE (Európai Hattgatók Hátózatának EgyesÜtete): Training for Trainers (márc.

31- ápr. 3.)

FDE - Tagszervezeti nap (ápr. 25.) FDE Talks: ''Sikeresen a diákszervezetben,
sikeresen a munkában!''. Tréningek: A tudatos karrierépítés 10 lépése,

Csapatmunka és kommunikáció, Időgazdátkodás, Üzleti etĺkett.
Best Budapest (Board of European Students of Technology) lnfóest: KlC
|nnoEnergy Mester Program (ápr. 1a.)

Climate.Kic tréning (máj. 6-7-8.)
EVS (Európai önkéntes Szotgátat) tájékoztató (máj. 8., máj. 19., jún. !., jűn.

18., jún. 30., jút. í8., jún. 30., jút. 25., aug: 14., aug.28., szept. 5., szept. 16.,

nov. 25., dec.9.)
Hősök Tere meetup (máj. 22.)

EVS felkészítő tréning (máj. f6., jű|..1., szept. 5., szept. 16., nov. 21.)

FDE trénertalálkozó (jútius 10.)

Új Nemzedék Ptusz budapesti Kontaktpont: Élőkönyvtár . HR szakma
bemutató (szept. 23.)

Best Startup Bootcamp (szept. í-5.)
BEST Budapest Közgyűtés (okt. 9.)

Felsőoktatási Diákszervezetek EgyesĹilete: open Training Sessions (noł. 20.)

Hĺ 3 Nemzetkłjzi diáknap. FDE,Akadémia: A vitázás művészete (dec. 3)

Minden hónapban tegalább egyszer egyetemi kari bulik.

Kiá1títások

A Józsefvárosi Galéria hazakcittözése utána H13 fel.adata a ház gatériájának

színvonalas produkciókkat történő töttése. A H13 Gatéria célja, hogy tehetőséget
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teremtsen fettörekvő kortárs művészek bemutatkozásához idcíszaki "kiáttítások
megva|'ósításávat.

. Dohárszky Béta festőművész: ,,Átmenetek -Transitions'' című kiáttítása (jan. 6-

30.)
. Jetky-Kövessi lskolák Kiállítása, kézműves foglalkozás gyermekeknek (febr.

. :ľ';]*ar Ex Libris 100 Éve,, gyĺjtemonyek kiállítása (febr. 17 - márc.7.)

. Szemők Zsuzsanna szobrászművész: ,,Mauritius.Kecskemét'' című kiállítása
(márc. 12. - ápr. ,| 

1 ), megnyitó és diplomáciai fogadás (márc. 12. )

o Somodi H. Szilárd: ,,Langyos,' című kiállítása (máj.5.-e és 30.)

. Fiedler Péter: ,,Tavasz Párizsban'' c. kiátlítása (jún. 2-30.)

. ,,Kékségek . Variációk kékre hango[va... avagy a digitális és az archaikus
találkozása'' címíĺ kiáttítás (jút. 4-31.)

. Kökény János - Darabok lt. c. kiáltítása (aug. 4-28.)

. ' A magyarországi bolgárok étetét bemutató archív fotókiáttítás (aug. 28. )

o ,,Válogatás Kőhegyi Gyuta grafikusmíĺvész kisgrafika gyűjtęményéből'' című
kiáltítása (szept. 3-30. )

. Frederick odorige . ,,Fogd a kezem'' című kiáttítása (okt. 3-31.)
r Kallus György ,,Roma Fókusz'' című kiáltításának megnyitója (nov. 3-29.)
o Strbik Ágnes .'Két nő, két ecset.' című kiátlítása (dec. 5-í9.)

lV. Kultúra

.. lrodalmi szalon . Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésével
(jan.23., febr. f7., márc.20., ápr.17., szept. 19., okt. 17.' Nov. 2,|.)

. tdegenvezetői Vitágnap: Jövőépítő iskoták a Józsefvárosban c. séta (febr. 21.)
o Apokrif lrodalmi Fotyóirat. Nagymosás című felolvasóest (márc. 19.)

o CaPEsok a vitágban programsorozat. !. előadás: Siposhegyi Zoltán ,,A
paradicsomtól távol, keletre (ápr. 9.)

o Palotanegyedi esték Xý!|l. Lakossági Fórum: SzeretjÜk.e a turistákat és a
bicikliseket? (ápr. 1 6. )

o Hangverseny a Hang Világnapja atkatmából (ápr. 1ó.)

o A Bölcsödék Napja (ápr. f4.)
o Talamba Ütőegyüttes jótékonysági. koncertje (ápr.2f.)
o Kávé, kuglóf, szere[em! színházi premier (ápr. 28.)
. Új Nemzedék Kontaktpont: ,,Tiéd a színpad!|' (ápr.30.)
o Józsefvárosi lrodalmi Kör (máj. 8.)
. Bolgár Emlékest Józsefvárosban (aug.28.)

.. Hangverseny a Magyar Dal Napja alkatmából (szept. í3.)
. Kulturális örökség Napja (szept.20.)
. Turizmus Világnapja Séta a Mikszáth téren és környékén (szeptember 27.)
. CaPE . Patak Gergely előadása: Károtyi Lajos.palota a Pollack Miháty téren

(nov.20.)
. Xl. Bor dicsérete vers és prózamondó verseny (nov. 27.)



Színházi bemutató: Peter Shaffer: Ki után fut a nő? Ki fut a nő után?
(nov.2ó. )

A rłjvidfilrn világnapja (dec. 1 9. )

V. Szabadidő, gasztronómiai edukáció
A Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjábó[ fontos, hogy olyan
programoknak, tevékenységeknek adjunk helyt, melyek népszerűek a fiatalok körében és
emetlett közösségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a Hí3 széles körű
ismerté tétetét.

. Pinceáron OPEN . borkóstoló (jan. 24.)
Hĺ3 Beerpong Bajnokság (febr. f6., máj.8., ápr. 7., máj.8., jún. 1f., okt. 17. )

. Szántó Tibor kézmÍĺves csoki-kurzus (jan. 7 ., jan. f1 ., f ebr. ,| 
1 ., febr. ĺ 8., febr. 25.,

márc. ,|9., márc.25., ápr.itis 15., máj. 15., máj. f7., jűni. 17.,szept.30., okt. 1.,

okt. 9., nov. 13., ).
. Hétfő esti swing estek (szept. 1 ,, 8,, 15., zz.)
. Reggaeton fitness (nov. 18., nov. 25.dec. 2., dec. 10.)

V!. önkormányzati programok
. önkormányzati fórum társasházi közös képviselőknek. (márc. 26.)
o Palotanegyedi Esték XVlll. Fórum: Szeretjük.e a turistákat és a biciktiseket? (ápr.

1ó.)
o Palotanegyedi Esték XlX. Lakossági Fórum. Az Európa Belvárosa Program. (okt. 2.)
.. Az április 6.ai országgyűlési választás egyik kerületi helyszíne a Hĺ 3 volt.
. A május 25.ei Európai Parlamenti választás egyik keriileti helyszíne a H13 volt.
. Az október 12.ei hetyi önkormányzati választás egyik kerületi helyszíne a Hĺ 3 vott.
o Szociális munka napja (nov. 12.)

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜlt garanciális javítási munkátatok szervezése,
egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkÜtdésre'keri,ilnek.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Ar. |nfoBoxra ez idáig a következő
menüpontok kerÜltek fel: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint
Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerÜleti száttáshety

szolgáltatók, V||l. kerÜteti albérletek, H13 ĺnkubációs pályázat, V|l|. KerÜlet -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerljleti
regisztrá[t vá[lalkozások.

. Aház dekorációs fetújításon is átesett a?O14-es évben, amely hatására fiatalosabb,
modernebb belső terek kerÜltek kialakításra.

l ioxđĺvt;rosĺ ĺ<uasse-g.l !..

| . Nonprafit F.ft.

l clm: I084 Buĺl.;pe st, M;i|yás tĺ
I Adószćnl: )27651l7,.ń
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HouoK És D,łNxo UTCAI sPoRTUDVARoK sZAKMAI BEsZÁMoLóJA

A 2014-ban több tehetőségÜnk adódott a sportudvarok használ.atára.

Homok utcai Sportudvar (Mátyás tér í 5.)

A Homok utcai sportudvar és a Közösségi Ház között 2014-ben tehetőségÜnk nyítt arra, hogy

aházés az udvar közötti részt egy átjárő megnýtásával szabadon közl'ekedhetővé tettÜk.

Ezáttat a megnyílt átjáró számos újabb programot teremtett a Kesztyűgyár számára.

Tavasztól kora tétig a szomszédos iskota használja testnevelés órákra a sport udvart, és

nyáron pedig iskolaszünetben a tábor ideje alatt, ío héten keresztijt kiemetkedcí

hetyszínként szo[gá[t, számos közösségi játék, vetélkedő, sorverseny megvalósítására

kerÜtt sor.

|dén nyáron 209 gyermek fordult meg a kcizösségi ház nyári napközis táborban, mely

naponta 1oo-120 gyermek részvétetét jelentette. A sportudvar használata nagy segítséget

jetentett a nagy mozgásos feladatok megvalósításában.

A csoportokban két animátor két gyermekfetÜgyető áttandó felÜgyeletet biztosított a

gyermekek számára, a sportolás lehetősége ezáltal kerÜlt biztosításra a tábor ideje alatt.

Számos sportprogramot valósítottunk ffi€9, mint pétdáut fociversenyek, kosárl'abda

mérkőzések, csocsó-, pingpong versenyek, Ĺigye5ségi- és sorversenyek.

A Homok utcai sportudvar a nyári időszakban megrendezendő pénteki détutáni

programjaink (Hangotj rá!, csatádi nap, táncórák) számára is megfelelő teret biztosított.

Dankó utcai Sportudvar (Dankó utca ĺ8.)

Tavasztól őszig hétköznaponként détután a Dankó utcai sportudvar szabad sportolási

lehetőséget biztosít a lakosság számára, egyéb esetekben előzetes egyeztetés vott

szükséges a pátya fogtattsága miatt.

Az idei évben először kerÜtt rendszeres biztosításra civil közösség (Ä/\ANEszoTÁ) számra

rendszeres jetteggel, oly módon, hogy heti rendszerességgel sport és étetmód tanácsokat

kaphattak a kerÜleti gyerek.



A-Magdolna Negyed Program |l|. mini projektének keretében egy közösségi kertet

atakítottunk ki. A köz<isségi kert kialakítása a Női csoport sokotdatúságának egy újabb

momentuma.

Az asszonyok csoportja, akik immár egy jót műkĺjdcĺ közĺisséget hoztak létre a Kesztyűgyár

Közösségi Házban, újabb tevékenységként egy közösségi kertet alakítottak ki a Dankó u.18

atatt tatátható sportudvarban.

Az etőkészítés során sikerÜlt a Kesztyűgyár Közcisségi Ház Női csoportját otyan .lelkessé

tęnni, hogy már a megvalósítás etőtt szívesen jártak a helyszínre, a Dankó utcába -

tervezgettek, be|'ekezdtek a tataj e|'őkészítésébe, gyomtáttak, stb. Mĺre vatóban

etkezdődhetett a megvatósítás, már készen átttak a munkára.

A terÜteten kÜtönféte fűszernövények és virághagymák kerÜltek elÜttetésre, valamint

mál'nabokrok. Folyamatosan látogatják, gondozzák a.csoport tagjai. A téti időszakban

patántákat nevelünk, metyek a tavasszat kiÜttetésre kerÜlnek. Ezzel is a közösségi kert

funkciót kívánjuk erősíteni.

Lehetcíségünk nyítt arra, hogy a terÜleten újabb padokat hetyezziink et, így mostanra 13

pad díszíti a Sportudvart.

A sport udvarok fenntartásában nagy segítséget jel'entettek a közfogtalkozatásban

résztvevők. Nagy hangsútyt fektettÜnk a terÜletek tisztántartására és az eszközök tetjes

körű kihasználtságára, napi takarítássat gyomtálással, valamĺnt az eszközök

karbantartásával.

Gondot okozott a nyitvatartási időn túli használat a lakosság részéről, a Dankó utcai

sportudvar esetében több atkatommal rendőrségi fetjetentést keltett tenni rongáĺás miatt,

számos alkatommat kerütt megrongátásra a kerítés, valamint egy alkalommal a szomszéd

ház tégtakerítése a sportudvar felé bedőlt, így ,| .hónapig étetveszély miatt nem volt

al'kalmunk kinyitni, a veszélyelhárítás a társasház feladata volt.


