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Lakossági kurázsi
Civil Szervezetek Napja Új helyszínen, régi lelkesedéssel

A Radnóti Miklós Mûvelõdési Központban

(RaM) rendezték február 4-én a XIII. kerü-

leti Civil Szervezetek Napját. A pezsgõ han-

gulatú eseményen több mint húsz helyi kö-

zösség vett részt, a játékkészítéstõl a vérnyo-

másmérésen át a vasútmodellezésig terjedt a

skála. – Legyenek büszke XIII. kerületiek! –

adta meg az alaphangot megnyitó beszédé-

ben dr. Tóth József polgármester, és átadta a

100 ezer forint jutalommal járó Civil Ván-

dordíjat a 22 éve mûködõ Civil Kerekasztal

korábbi vezetõjének, Szloboda Józsefnek. –

A kerületben élõ 120 ezer lakos közül tízez-

ren tevékenykednek valamelyik civil szerve-

zetben – mondta a polgármester, és örömmel

számolt be arról, hogy jövõ év elejére befeje-

zõdik az 1,3 milliárd forintos költséggel járó

felújítás a Láng Mûvelõdési Központban.

Erre az ott mûködõ civilek miatt nagy szük-

ség van.
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Partner kártya
A kerületi partnerkártyát bevezetése
óta egyre többen igénylik. Népszerû-
ségét a hozzá kapcsolódó, folyamato-
san bõvülõ kedvezményes szolgálta-
tás, az ingyenes kerületi WIFI-
használat és olcsóbb vásárlási lehetõ-
ség garantálja.

Lengyel szokások

Könyvbemutatók és jazzkoncertek,
emléktáblák, fesztiválok, tanulmány-
utak: a lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat sokféle eszközzel népszerûsí-
ti hagyományaikat, kultúrájukat a ke-
rületünkben.

Scherer Péter
Humoráról és filmes alakításairól isme-
rik a legtöbben Scherer Pétert.  Lapunk
most kevésbé ismert énjérõl kérdezte,
színészet helyett rendezésrõl, sztármû-
sorok helyett iskolai oktatóprogramok-
ról és persze a kerületi kötõdésekrõl.
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Az önkormányzat ismét elindítja ingye-
nes ECDL számítástechnikai tanfolya-
mát a kerületi kismamáknak. A foglal-
kozások márciustól június végéig,
majd szeptembertõl 2018. januárig
zajlanak.
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Második év
Lendületben...
Elkészült az önkormányzat Len-
dületben a XIII. kerület címû cik-
lusprogramjának második évét
összegzõ kiadványa.

A városrész konkrét feladatban fogalmaz-

ta meg célkitûzéseit a 2015–2019-es idõszak-

ra, ennek idõarányos teljesülését mutatja be

a színes füzet. A kiadvány elõszavában

dr. Tóth József polgármester úgy fogalmaz:

„Meggyõzõdésünk, hogy az a helyes város-
politika, amikor az önkormányzat egyszer-
re nyújt élhetõ lakókörnyezetet és minõségi
munkahelyi kínálatot, miközben minden
korosztályról és társadalmi csoportról gon-
doskodik.”

A kiadvány elektronikusan elérhetõ az ön-

kormányzat honlapján, a nyomtatott pél-

dány pedig korlátozott számban ingyenesen

igényelhetõ a polgármesteri hivatal ügyfél-

szolgálati irodáján: Béke tér 1.; e-mailben:

ugyfelszolgalat@bp13.hu.

Idén a Legszínvonalasabb stand címet a Láng Mûvelõdési Központ kapta. Képünkön a központban mûködõ Hevesi
Sándor Színtársulat


