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Tisz telt XIII. Ke rü le ti Lakosok!

Ha gyo mány ként szá mo lunk be Önök nek 
a mö göt tünk ha gyott esz ten dõ rõl, 
ered mé nye ink rõl, si ke re ink rõl. 

Nem kel lett min dent elöl rõl kez de nünk.
Amit az ön kor mány za ti vá lasz tás elõ est éjén
ab ba hagy tunk, azt a vá lasz tást kö ve tõ nap
reg ge lén – az Önök tõl ka pott új bó li 
fel ha tal ma zást kö ve tõ en – foly tat hat tuk. 
Meg kez dõ dött 
az újabb négy év re szó ló ter ve zés.
A „Kö zö sen a XIII. Ke rü le tért” prog ram ban
a ten ni va lók alap el ve it ha tá roz tuk meg: 
egy szer re tart juk 
fel ada tunk nak az ér ték meg õr zést és 
a meg újí tást; ki emel ten ke zel jük 
a ke rü let ben élõk szo ci á lis biz ton sá gát, 
a ter mé sze ti és épí tett kör nye zet 
to vább fej lesz té sét.

In du lás ként be fe jez tük
meg kez dett fej lesz té se in ket.
Par ko sí tott öve zet ben fel épí tet tünk 
egy óvo dá ból és böl csõ dé bõl ál ló 
épü let együt test. 
Át ad tunk egy 70 új bér la kás ból ál ló há zat
és 2011 év ta va szán a RaM-ot.
Va la men  nyit sa ját erõ bõl, köl csön 
és hi tel fel vé tel nél kül építettük meg. 
Tag óvo dá kat, böl csõ dét, csa lá di nap kö zit,
gyer mek or vo si ren de lõt újítottunk fel. 
Meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí tot tunk
az idõ sek re, a kis ma mák ra, a gyer me kek re,
mind azok ra, akik rá szo rul tab bak. 
Dí ja kat, ní vó dí jat kap tunk, s ma gunk is 
dí jak kal is mer tük el a ke rü le tért 
ki emel ke dõ en dol go zó egyé ne ket 
és kö zös sé ge ket. 
El is me rés ré szünk re, hogy erõ fe szí té se in ket
egy füg get len in té zet is mer te el. 
Szak mai ér té ke lé se is mét meg gyõ zõ
fö lén  nyel él re he lye zett ben nün ket 
az ön kor mány zat ok rang so rá ban.

A ki ad vány ban igye kez tünk ös  sze fog lal ni
mind azt, amit az el múlt 15 hó nap ban tet tünk.
Egy-egy hó nap ra em lé kez ve kép pel 
il luszt rál tuk azo kat az ese mé nye ket, 
me lyek ki emel ked tek a töb bi kö zül. 
Re mé lem, hogy tá jé koz ta tónk kal si ke rül
Önök nek is jól esõ en fel idéz ni,
mi min dent tet tünk kö zö sen a ke rü le tért. 
Ed di gi tel je sít mé nyünk és az Önök bi zal ma
erõt és biz ta tást ad hat 
a prog ram to váb bi meg va ló sí tá sá hoz.

Ké rem, hogy to vább ra is le gye nek
ak tív köz re mû kö dõi ke rü le tünk 
gya ra po dá sá nak, óv juk kö zös ott ho nun kat,
te gyük szeb bé kör nye ze tün ket.

2012. ja nu ár

Dr. Tóth Jó zsef
pol gár mes ter
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El sõk let tünk a Vi rá gos 
Ma gyar or szág ért ver seny ben

A Ma gyar Tu riz mus Zrt. ál tal meg hir de tett 
Vi rá gos Ma gyar or szág ért kör nye zet szé pí tõ 
ver seny ben Bu da pest fõ vá ros ka te gó ri á ban 
el sõ he lye zést ér tünk el. A díj át adá sa kor hang -
zott el: Az „AngyalZöld” fej lesz té si kon cep ci ó -
nak kö szön he tõ en a ke rü let zöld fe lü le te i nek
fenn tar tá sa egy sé ges és ma gas szín vo na lú.
Kü lön ki eme len dõ a Gyön gyö si la kó te lep 
mel let ti Gyön gyö si sé tány. 

Meg ala kult 
a kép vi se lõ-tes tü let

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te ala ku ló ülé sén 
al pol gár mes ter nek meg vá lasz tot ta 
Bor szé ki Gyu lát, Hi szé keny De zsõt 
és Holopné Schramek Kor né li át.
A kép vi se lõ-tes tü let az elõzõ négy évben 
mû kö dõ hat ál lan dó bi zott sá ga he lyett 
né gyet vá lasz tott.

Ön kor mány za ti
vá lasz tás

Az ön kor mány za ti 
vá lasz tá so kon 
a ke rü let pol gár -
mes te re új ra 
dr. Tóth Jó zsef lett, 
és mind a 14 egyé ni 
vá lasz tó ke rü let ben 
szo ci a lis ta je löl tek 
vé gez tek az élen. 
A kom pen zá ci ós lis tá -
ról a Fi desz–KDNP 
je lölt jei 4, 
az LMP és a Job bik 
1-1 man dá tu mot 
sze rez tek meg.
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za ti vá lasz tá so -
kat és a kép vi -
se lõ-tes tü let
meg ala ku lá sát
kö ve tõ en foly-
tatódott 
a fel ada tok 
vég re haj tá sa, 
a prog ra mok 
szer ve zé se.
Há rom em lék -
táb lát avat-
tunk: Ury Ibolya
mû vé szet tör té -
nész nek, 
Ka pás De zsõ
ren de zõ, fõ is ko -
lai ta nár nak, 
Káp lár Éva fes -
tõmû vész nek. 
Új épí té sze ti 
ér té kek ki ál lí tá -
sa nyílt meg 
a Bu da pes ti
Épí té sze ti 
Köz pont ban. 
A Hely tör té ne ti
Gyûj te mény ki -
ál lí tá sa ez út tal 
a 100 éves 
An gyal föl di 
Li kõr gyár nak 
ál lí tott em lé ket,
az est 
há zi gaz dá ja 
Bächer Iván
volt.

október
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Jó ta nu ló, 
jó spor to ló

Az ön kor mány zat 
kö szön töt te a jól 
ta nu ló és egy ben 
jól is spor to ló ke rü le ti
di á ko kat, fel ké szí tõ
pe da gó gu sa i kat 
és edzõ i ket. 
Az ün nep sé gen ös  sze -
sen 114 gyer me ket 
dí jaz tak, 24 test ne ve lõ
ta nár nak és 
14 fel ké szí tõ edzõ nek
ad tak át 
tárgy ju tal ma kat.

Ma gyar Mi nõ ség 
Há za Dí jas 
az ön kor mány zat

Az el is me rés odaítélésében szerepe volt, hogy
az ön kor mány zat 1999-ben a fõ vá ros ban 
el sõ ként, az or szág ban har ma dik ként ka pott
mi nõ ség biz to sí tás ról szó ló ta nú sít ványt.
A pol gár mes te ri hi va tal mi nõ ség po li ti ká já nak
alap ve tõ cél ki tû zé se az ügy fél ba rát, ma gas
szak mai szín vo na lon te vé keny ke dõ, 
szol gál ta tó köz igaz ga tás meg te rem té se.

Új óvo da-böl csõ de

A Vá ci út 88–90. szám alatt 
meg nyílt a 75 fé rõ he lyes óvo da

és 56 fé rõ he lyes böl csõ de, 
az építés költ sé ge 

788 mil lió fo rint volt. 
A korszerû intézményegyüttes 

la kó kör nye zet ben, a ré gi óvo da he lyén, 
par ko sí tott öve zet ben épült fel. n
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rA hó nap je len -

tõs ese mé nye

volt a szo ci á lis

mun ká sok meg -

ün nep lé se. 

Si ke re sen zá rult

a lomb- és hul -

la dék gyûj té si

ak ció, ér de kes

szín folt volt 

a Mû egye tem

épí tész hall ga tó -

i nak „Sza bolcs

ut cai ví zi ók” 

cí mû ki ál lí tá sa.

Tu do má sul 

vet te a ke rü let

az In teg rált Vá -

ros fej lesz té si

Stra té gia vég re -

haj tá sá ról szó ló

tá jé koz ta tót,

egyút tal 

meg ál la pí tot ta,

hogy a ke rü let -

fej lesz tés 

át fo gó

prog ram já nak

irá nya jó. 

Újabb 

se gít sé get 

sza va zott meg

baj ba ju tott

kolontári 

csa lá dok 

ré szé re.

november
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november
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ABC az Év Üz le te

Az Év Üz le te dí jat 
a Dunyov Ist ván ut ca 9.-ben 
ta lál ha tó Re ál Pen gõ 
Élel mi szer bolt ér de mel te ki. 
Az üz let 1996 óta fo lya ma to san gon dos ko dik
ar ról, hogy a ke rü let la kói és 
a bolt ba lá to ga tók ma gas szín vo na lú 
el lá tás ban ré sze sül je nek.

70 új la kás

A Zsi nór ut cai ház 
két egye sí tett tel ken épült. 

A két bel sõ ud va ri szárny föld szint
+4 eme let+te tõ tér ki ala kí tá sú, az ud va ri 

szár nyak föld szint+5 szin te sek. 
A la ká sok az elõ ze te sen fel mért

igé nyek nek meg fe le lõ en ké szül tek. 
Az át la gos la kás-alap te rü let (er ké lyek nél kül)

50,4 m2, a leg ki sebb la kás 34, a leg na gyobb 
80 m2-es. Az épít ke zé sek nél ki emelt gon dot 

for dí tot tunk a moz gás sé rül tek re.

Épí tõ ipa ri 
Ní vó díj

A Pan nó nia Ál ta lá nos
Is ko la re ha bi li tá ci ó ja
szak mai ní vó díj el is -
me rés ben ré sze sült.
Az ok ta tá si in téz mény
tel jes kö rû en meg -
újult, kor sze rû sö dött.
Az építõk meg õriz ték
az épü let ko ráb bi
klas  szi kus je gye it. 
Az is ko la új, 
Kö zép-Eu ró pá ban 
egye dül ál ló 
eme le tes tor na-
 csar nok kal bõ vült.
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ka pott az önkor-
mányzat 
hon lap ja. 
Si ke re sen sze re -
pelt ke rü le ti
spor to ló kat kö -
szön töt tünk,
akik vi lág- és
Eu ró pa-baj nok -
sá go kon 
24 arany-, 
11 ezüst- és 
12 bronz ér met 
nyer tek el. 
A ka rá cso nyi
ün ne pek al kal -
má ból se gít sé -
get nyúj tot tunk 
a rá szo ru ló 
idõ sek nek,
nagy csa lá do-
s ok nak. 
Ki hirdet tük 
az Iro dal mi Díj
gyõz te se it, 
„Ki vá ló 
Ki ren delt ség”
cím mel 
ju tal maz ták 
a ke rü le ti pol -
gá ri vé del met. 
A köz meg hall -
ga tá son fel ve -
tett kér dé sek
több sé gé re 
az il le té ke sek
hely ben meg -
ad ták a vá laszt.

december

15.

december

17.

december

13.



Mo dern 
könyv tár
a Le hel ut cá ban

An gyal föld má so dik
leg ré geb ben ala pí tott
bib li o té ká ja mo der ni -
zál va vár ja ol va só it. 
Az iro da-rak tár meg -
nyi tá sá val és az ál ga -
lé ria fel szá mo lá sá val
a he lyi ség 102 m2 te rü -
le tû re bõ vült. A 12 000
da ra bos könyv ál lo -
mány cél sze rû en ter -
ve zett áll vá nyo kon
ka pott he lyet.

A prog ram:
Kö zö sen a XIII. ke rü le tért

Vá ros fej lesz té si stra té gi ánk a fenn tart ha tó 
fej lõ dés, az ér ték õr zés és az in no vá ció, 

a gon dos ko dás és az esély biz to sí tás el vé re, 
ér té ke i re épül. 

Az új prog ram 14 fe je zet ében 213 fel ada tot 
tar tal maz. Vég re haj tá sa meg õr zi 

az ed dig el ért szín vo na lat a la kos ság ré szé re. 
A fej lesz té sek a fej lõ dést meg tart va 

szol gál ják a ke rü le tet.

Ci vil Nap a ke rü let ben

A ti zen ne gye dik Ci vil szer ve ze tek nap ján 
hu szon hat szer ve zet mu tat ko zott be. 
Az ön kor mány zat to vább ra is egyen ran gú 
part ner ként ke ze li a ke rü le ti ci vil szer ve ze te ket, 
biz to sít ja mû kö dé sük höz az ed di gi 
anya gi tá mo ga tást.
A mû sor ban fel lé pett a Stel la Kon cert kó rus,
Csu ka Mó ni ka Ének is ko lá ja, a Zen gõ Kó rus, 
az Acél hang Fér fi kar és 
az An gyal föl di Vad ró zsa Néptáncegyüttes.
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rGidófalvy La jos
hõ si ha lált halt
ez re des re
em lé kez tünk. 
Meg kezd te 
mû kö dé sét 
az A13 Szín ház. 
A Ma gyar 
Kul tú ra Nap ja
al kal má ból 
5 pe da gó gu -
sunk 
Arany Ka ted ra
em lék pla kett 
ki tün te tés ben
ré sze sült, egy fõ
Ka rá csony 
Sán dor-dí jat 
ka pott. 
A kép vi se lõ-
tes tü let ál lás -
pon tot fo gal ma -
zott meg 
a fõ vá ro si 
for rás -
meg osz tás hoz,
és el fo gad ta 
a Fu tár Tag -
óvo da be fe je -
zése és 
a Petneházy 
ut cai csa lá di
nap kö zi cél ok -
má nya it. 
Megnyugod-
hattak
az újlipótvárosi
la kók, el fog ták 
a gyúj to ga tót.
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február

10.

A ked ve zõt len gaz da sá gi 
ha tá sok eny hí té se

A ke rü le t pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok -
kal és szo ci á lis szol gál ta tá sok kal nyújt se gít sé -
get a rend kí vü li élet hely zet be ke rült csa lá dok
ré szé re. Az ön kor mány zat 5000 Ft-tal tá mo -
gatta a ke rü le ti át lag nyug díj alat ti idõ se ket,
15 000 Ft-ig egy hó nap ban át vál lal ta a té li 
tü ze lõ szám lát, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást 
6500-ról 7000 fo rint ra eme lte, a közgyógy-
ellátáshoz ju tást 75 év rõl 70 év re mér séke lte. 

Ta ka ré kos költ ség ve tés
– fej lesz tésekkel

A költ ség ve tés a pénz ügyi egyen súly 
fenn tar tá sát, a szín vo na las ön kor mány za ti
szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sát, a jut ta tá sok 
bõ ví té sé vel a rá szo ru lók szo ci á lis 
biz ton sá gá nak ja ví tá sát szol gál ta. 
Hi tel fel vé tel és köt vény ki bo csá tás nél kül biz to -
sította a va gyon fel élés nél kü li gaz dál ko dást. 
A meg fon tolt ter ve zés sel ké szü lõ 
be ru há zá sok ará nya 19,2% lett.

A Kerékpáros-
barát te le pü lés

A Nem ze ti Fej lesz té si 
és a Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um
„Kerékpárosbarát 
te le pü lés 2010” cím -
mel ju tal maz ta ke rü le -
tün ket a ke rék pá ros
köz le ke dés fej lesz té se
ér de ké ben ki fej tett ki -
emel ke dõ erõ fe szí té -
sé ért. A ke rü le tek
kö zül el sõ ként és a ka -
te gó ria leg jobb ja ként
ré sze sül tünk 
az el is me rés ben.
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Négy év alatt
to váb bi 10 mil-
 li ár dos be ru há -
zás sal foly ta -
tód hat a vá ros
fej lesz té se – fo -
gad ta el a kép -
vi se lõ-tes tü let.
Újabb fecs ke há zi
la ká so kat le het
meg pá lyáz ni.
Ez év ben is
nagy si ker rel
zá rult az „Idõ -
sek far sang ja”.
Kü lön dí jat ka -
pott „Ro ma in -
teg rá ci ós” 
prog ra munk. 
Meg kez dõ dött 
a tár sas há zi
sze lek tív hul la -
dék gyûj tés 
ki ter jesz té se 
az Újlipót-
városban. 
A Pe da gó gi ai
Na pok ren dez -
vény so ro za ton
öten kap ták
meg az Év pe da -
gó gu sa dí jat.
Mam mog rá fi ás
szû rõ vizs gá la -
ton ve het tek
részt a ke rü let -
ben la kó
45–65 éves nõk.
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február

10.

február

24.



Élen a fa -
ül te té s ben

A ke rü let tel jes ál lo -
má nyá ra ki ter je dõ 
fa ka tasz ter je len tõs 
se gít sé get nyújt a fa -
gaz dál ko dás ter ve zé -
sé hez, terv sze rû
re konst ruk ci ó já hoz. 
A már meg lé võ egye -
dek ápo lá sán túl 
a vis  sza pót lást 
is se gí ti. Az elõ irány -
zott 300 fa ül te tés hez
ké pest több mint két-
szer annyi fa te le pí té -
se va ló sult meg.

In gye nes an gol nyelv tan fo lyam
kis ma mák nak

A mun ká ba ál lás meg kön  nyí té se ér de ké ben 
kis ma mák ré szé re gyer mek meg õr zé si 

le he tõ ség gel együtt in dult nyelv tan fo lyam. 
A fog lal ko zá so kat rend sze re sen lá to ga tó, 

s a nyelv ta nár ok ál tal to vább ha la dás ra
ja va solt hall ga tók ré szé re

biz to sítottuk a to váb bi ta nu lást õszi, 
ha la dó tan fo lya ma in kon. 
A fog lal ko zá sok dél elõt ti 
idõ pont ok ban zaj lottak.

Nyi tott hét vé ge

Vá ros ré szünk la ko sa i nak im má ron tíz éve 
le he tõ sé gük van a ke rü le ti ön kor mány zat 
ál tal fenn tar tott, il let ve tá mo ga tott 
sport lé te sít mé nyek in gye nes 
hét vé gi igény be vé te lé re. 
A prog ram 2001-ben 
öt lé te sít mén  nyel in dult, 
má ra tíz re bõ vült 
a he lyek lis tá ja.

m
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2 mil lió fo rint 
ke ret ös  szeg re
pá lyáz hat tak
sport egye sü le -
te ink után pót -
lás-ne ve lés re és
a sza bad idõ -
sport tá mo ga -
tá sá ra. Az 1848–
49-es for ra da -
lom és sza bad -
ság harc
em lé két a Víg -
szín ház elõt ti
Pe tõ fi-szo bor -
nál, majd a Bé -
ke té ri Ke rü le ti
Em lék he lyen
ünnepeltük meg.
A kép vi se lõ-tes -
tü let tu do má sul
vet te a bûn meg -
elõ zé si kon cep -
ció vég re haj tá -
sá ról szó ló
tá jé ko za tót, és
el fo gad ta a tér -
fel ügye le ti ka -
me rák 2011. évi
te le pí té si hely -
szí ne i re és 
a rend vé del mi
szer ve ze tek 
tá mo ga tá sá ra
tett ja vas la tot. 
A te ma ti kus 
köz meg hall ga -
tás té má ja az
al kot má nyo zás
volt.
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április

1.

Új Mû ve lõ dé si Köz pont

A XXI. szá za di épü let együt tes a Rad nó ti Mik lós 
Mû ve lõ dé si Köz pont ne vet pá lyá zat tal, a ke rü -
let hez több szö rö sen kö tõ dõ köl tõ rõl kap ta. 
A 3,5 mil li árd fo rin tos be ru há zást az ön kor -
mány zat fi nan szí roz ta. A mû kö dtetés hez al ter -
na tív ener gia for rást  hasz ná lnak fel. Az ová lis
ala kú mul ti funk ci o ná lis, há rom szin tes épü let 
a RaM Co los se um. Ezen kí vül rek re á ci ós szárny
két na gyobb he lyi ség gel, könyv tár, idõ sek
klub ja és ét te rem ke rült ki ala kí tás ra.

Együtt mû kö dés 
a sport egye sü le tek kel

Új kö zép tá vú keretmegállapodást írt alá 
a ke rü let pol gár mes te re, a Va sas Sport Club 
el nö ke, a Bu da pes ti Hon véd ügy ve ze tõ el nö ke
és az An gyal föl di Ter mé szet ba rát és Test edzõ
Egye sü let ügy ve ze tõ el nö ke. 
Az ön kor mány zat  70 mil lió fo rint tal tá mo gatta
az egye sü le tek után pót lás-ne ve lé sét. Meg nyílt
a Va sas 100. szü le tés nap já ra tá mo ga tás ként
oda ítélt új Machos Fe renc fü ves edzõ pá lya.

An gol két nyel vû
óvo dai kép zés

Az új szol gál ta tás
la kos sá gi igényt 
elé gít ki. 
A szak mai fel ügye le -
tet az EL TE Ta ní tó- és
Óvó kép zõ Fõ is ko la
Ide gen Nyel vi és Iro -
dal mi Tan szé ke lát ja
el. A prog ram a Pity -
pang Tag óvo da szep -
tem ber ben át adás ra
ke rü lt épü let ré szé ben,
az újon nan fel vett 
kis cso por to sok kal 
in dult.

Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó

8

Pá lyá za to kat 
ír tunk ki az ér -
ték vé de lem, 
a ke rü let kul tu -
rá lis te vé keny -
sé ge, a hát rá -
nyos hely ze tû
di á kok és a köz -
biz ton ság tá -
mo ga tá sá ra. 
A Ci vil pá lyá za -
ton 49 szervezet
nyert támo-
gatást. Em lék -
táb lát ka pott
Déry Ti bor,
valamint 
Sampaio Gar-
rido és Carlos
Branquinho
por tu gál dip lo -
ma ták. Több
száz gye rmek
vett részt az
Ének lõ If jú ság
hang ver se nyen.
Foly ta tó dott 
a szû ré si szom -
bat egész ség -
meg õr zõ
prog ram. 
A Föld Nap ja al -
kal má ból fát ül -
tet tünk, ket ten
kap ták meg 
az „Em ber” 
esély egyen lõ sé -
gi dí jat. 
A kép vi se lõ-
tes tü let új 
Esély egyen lõ -
sé gi Prog ra mot
fo ga dott el.
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Gye rek nap 
a Tü csök-
 ta nyá ban

Má jus utol só 
va sár nap ján 
a Tü csök ta nya 
Csa lá di Ját szó ház ba 
és Kis ded óvó ba 
vár ták 
a leg ap rób ba kat. 
A nap fo lya mán 
fel lé pett a Tü csök-
 ze ne kar a „Há za so dik
a tü csök”
cí mû kon cert jé vel.

Élet mód nap

Az egész ség tu da tos élet mód ra 
ösz tön zõ csa lá di ren dez vé nyen 

a Szent Ist ván park ban szak em be rek,
ta nács adó és ci vil szer ve zetek vár ták a la ko so kat. 

Az ér dek lõ dõk in gye nes és név te len 
egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat okon 

ve het tek részt, pszi cho ló gi ai, sze xu á lis, 
gra fo ló gi ai, dietetikai, do hány zás ról va ló 

le szok ta tó, al ler gia-, ter mé szet gyógy ásza ti 
ta nács adás okon sze rez het tek is me re te ket.

An gyal föl di Ha jó gyár

A Ma gyar Ha jó- és Da ru gyár
em lék táb lá ját dr. An gyal Ádám 
egye te mi ta nár, a gyár egy ko ri 
ve zér igaz ga tó ja és ke rü le tünk 
pol gár mes te re, dr. Tóth Jó zsef 
avat ta fel a Vá ci úti iro da épü let fa lán. 
A ha jó gyár év ti ze de ken ke resz tül 
a ke rü let meg ha tá ro zó vál la la ta ként 
csaknem 130 évig gyár tot ta 
ha jó it és da ru it. 

m
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Tá mo ga tást

ad az ön kor -

mány zat 

a fel sõ ok ta tá si

ta nul má nya it

foly ta tó fi a ta lok

internet-elõ-

fizetés költ sé -

ge i  és 

a kis ma mák 

ha vi köz le ke dé -

si bér le té hez. 

A ta vaszt idéz te 

a bonsai-

kiállítás, 

meg kez dõd tek 

a ke rü let szü le -

tés nap já hoz kö -

tõ dõ sport- és

kul tu rá lis prog -

ra mok, mint 

a nép szi ge ti 

vízimajális, 

ki ál lí tá sok, 

kon cer tek. 

A kép vi se lõ-

tes tü let az If jú -

ság po li ti kai

kon cep ci ó já nak

tár gya lá sa 

so rán úgy ítél te

meg, hogy dön -

té sei se gí tet ték

az itt élõ fi a ta -

lok hely ze tét,

le he tõ sé ge i nek

ja ví tá sát.
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június

1.

Me leg étel a szün idõ ben

Egy sze ri me leg ételt biz to sí tott té rí tés men te -
sen az ön kor mány zat a hát rá nyos hely ze tû 
gyer me kek ré szé re, munkanapokon. 
Az ét kez te tést 450 gyer mek ve het te igény be.
Há rom száz, 1–6. osz tá lyos ke rü le ti ál ta lá nos
is ko lás gyer mek töl töt te a va ká ci ót a mar git -
szi ge ti nap kö zis tá bor ban. 
A szer ve zõk há rom szo ri ked vez mé nyes 
ét ke zés sel, úszó me den cé vel, sport-,
és kéz mû ves-fog lal ko zá sok kal 
és szak kép zett pe da gó gu sok kal
vár ták a szün idõs gyer me ke ket.

Négy új dísz pol gárt ava tott 
a ke rü let

A ke rü let pol gár mes te re dísz pol gár rá avat ta 
a ki ma gas ló mun kás sá gú, a ke rü let fej lõ dé sé -
hez hoz zá já ru ló sze mé lye ket. 2011. évi 
dísz pol gár ok: Bé kés Pál író (posz tu musz), 
He ge dûs D. Gé za szí nész, ren de zõ, 
Ihász Kál mán olim pi ai baj nok lab da rú gó, 
Ke mény Gyõ zõ ze nei pro du cer, a Boj tor ján
együt tes ve ze tõ je. He ten „Bu da pest Fõ vá ros
XIII. Ke rü le tért” díj ban ré sze sül tek.

Pün kös di 
kon cert

A XIII. Ke rü le ti Ze ne is -
ko la Vo nós- és Fú vós -
ze ne ka ra kon cert jé vel
kez dõ dött az idei 
Nyár es ti Kon cer tek
prog ram so ro zat. 
A nyi tó ren dez vé nyen
klas  szi kus és tár sas -
táncdal la mokat, nép -
sze rû me ló di á kat és
in du ló kat hall hat tak 
a részt ve võk. A mu zsi ka
elõtt pün kös di já té kok ra
vár ták a gyer me ke ket.

Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó
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A la kos ság nyu -
godt pi he né sé -
nek elõ se gí té se
ér de ké ben meg -
kez dõ dött 
a nyá ri zaj ügye -
let. In gye nes
szá mí tás tech ni -
kai tan fo lyam
kez dõ dött a kis -
ma mák ré szé re.
El in dult a „La -
kó te le pi na pok”
ren dez vény so -
ro zat a Gyön -
gyö si la kó te le -
pen. A 7. osz tá -
lyos lá nyok
ré szé re meg kez -
dõ dött a HPV el -
le ni ol tás. 
Nagy si ke re volt
a ki sebb sé gi ön -
kor mány zat ok
Nem ze ti sé gi
Fesz ti vál já nak.
15. ju bi le u mi
év for du ló já hoz
ért a Vi dám ud -
va ri elõ adás
ren dez vény.
67-en vé gez tek
ki tû nõ re ke rü le ti
gim ná zi u ma ink -
ban, az érett sé -
gi zõk kö zel 
20 szá za lé ka. 
A kép vi se lõ-tes -
tü let dön tött
100 ön kor mány -
za ti bér la kás
épí té sé rõl.
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Vi rág be mu ta tó

Ki len ce dik éve 
a nyár je len tõs 
ese mé nye 
az egy nyá ri vi rág-
be mu ta tó. 
A Gyön gyö si sé tá nyon
ta lál koz tak a ker tész
szak ma kép vi se lõi, 
a ke rü let la kói, köz tük 
a La kos sá gi Zöld te rü -
let Véd nök sé gi Pá lyá -
zat nyer te sei. 
2011-ben több mint
25 000 szín pom pás 
nö vény ben 
gyö nyör köd het tek.

Va ká ció-ak ció

A szün idõt a ke rü let ben töl tõ 
gyer me kek a Va ká ció-ak ci ón 

él vez het ték a nya rat. A ki lenc he tes
tá bor ban 10–14 év kö zöt ti 

gyer mekek vettek részt hét köz na pon ként na pi
100 fo rin tért az An gyal föl di Jó zsef At ti la 

Mû ve lõ dé si Köz pont prog ram ja in.
A köz mû ve lõ dé si szak em be rek gon dos kod tak

a hasz nos sza bad idõ-el töl tés rõl, kul tu rá lis, 
is me ret ter jesz tõ és kéz mû ves-

fog lal ko zá sok mel lett sport ver se nye ken 
is ös  sze mér het ték tu dá su kat a ta nu lók.

Az el sõ fél év mér le ge

Az idõszak a program- és ren de let al ko tás, a
költ ség ve tés meg te rem té sé nek je gyé ben telt. 
A kép vi se lõ-tes tü let szán dé ka sze rint 
a kö vet ke zõ négy esz ten dõ ben 
az ér ték õr zés és a meg újí tás, 
va la mint a ke rü let ben élõk 
szo ci á lis biz ton sá gá nak fenn tar tá sa, 
a ter mé sze ti és az épí tett kör nye zet 
to vább fej lesz té se ér de ké ben fo lyik a mun ka.

jú
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10. szü le tés -

nap ját ün ne pel -

te a Szent

Ist ván kör úti

Klub Ká vé zó. 

Az ala pí tó 

40 nyug dí jas

szá ma 90 fõ re

bõ vült. 

A szo ci á lis szol -

gál ta tás mel -

lett az idõs-

 gon do zás ban 

az ön kor mány -

zat egy re fon to -

sabb sze re pet

juttat a kul tu rá -

lis élet nek, az

ak tív, tar tal mas

idõ töl tés nek. 

Teljes körûen

megújult 

a Vizafogó

sétány. 

Új burkolatok 

és zöldfelületek

szolgálják 

a lakótelep

lakosságát.

A Da gály ut cai

strand 

be já ra tá nál 

ün ne pé lye sen

ad ták át 

az is mét 

meg nyí ló 

Bé ke ku tat.
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augusztus

27.

Tel jes kö rû en
meg újult a Fu tár Tag óvo da

A re konst ruk ció 200 mil lió Ft-ba ke rült. 
Az 1980-as évek ben a Fu tár utca–Jász ut ca 

ke resz te zõ dé sé ben a la kó te le pet ki szol gá ló 
há rom in téz mény épült. El vé gez tük 

az Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la, 
a Hancúrház Böl csõ de fel újí tá sát is, így 

a há rom épü let és a kör nye zõ au tó for ga lom 
elõl el zárt, tér kõ vel bur kolt tér meg újult 

ar cu lat tal vár ta szep tem ber tõl a gye re ke ket.

An gyal föl di Ut ca bál

Ti zen ki len ce dik al ka lom mal ren dez ték meg 
a Da gály ut cá ban az An gyal föl di Ut ca bált. 
A ke rü let ha gyo má nyos nyár vé gi
ren dez vé nyén ez út tal is több szín pa don
zaj lot tak az ese mé nyek.
Sport- és tánc be mu ta tón, 
tánc há zak ban ve het tek részt 
az ese mény re ki lá to ga tók.
Idén is tar tot tak fõ zõ ver senyt, 
és ha gyo mány ként meg ren dez ték 
a ke ve rék ku tyák szép ség ver seny ét is.

Po zso nyi
Pik nik

Újlipótváros ün ne pelt:
2011-ben tar tot ták
meg a har ma dik 
Po zso nyi Pik ni ket. 
A Po zso nyi úton 
a Já szai Ma ri tér tõl 
a Rad nó ti Mik lós 
ut cá ig hú zó dó 
sza ka szon több 
szín pa dot is 
fel ál lí tot tak. 
A dísz ven dég 
Po zsony vá ro sa volt.

Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó
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Két 100 évest:
Nagy Sándorné
Bö be né nit és 
Né meth
Józsefné 
Mar git ka né nit 
kö szön töt tük 
szü le tés nap juk 
al kal má ból. 
Pá lyá za tot ír -
tunk ki a fel sõ -
fo kú ok ta tá si
in téz mény nap -
pa li ta go za tán
ta nul má nya i kat
meg kez dõk szá -
má ra. 
Tar tal mas
sport élet folyt 
a nyár vé gén,
nem zet kö zi
után pót lás -
tor ná val, nyár -
bú csúz ta tó csa -
lá di egész ség-
és sport nap pal,
szép ko rú spor -
to lók ost ra vai
sport ta lál ko zó -
já val. 
A hó nap utol só
nap ján 
a 100 éves 
Csa ta Ut cai 
Ál ta lá nos Is ko -
lá ban tar tot ták
a ke rü le ti 
tan év nyi tót.
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Újabb 
szö kõ kút

Az an gyal föl di 
Jó zsef At ti la té ren
épült meg a ke rü let
leg újabb szö kõ kút ja. 
Ez a ki len ce dik köz te -
rü le ti szö kõ kút, ame -
lyet 2002 óta az ön kor -
mány zat épít te tett. 
Ilyen tí pu sú ví zi já ték
még nincs a ke rü let -
ben, a ku tat dísz -
vi lá gí tás sal lát ták el.

An gol–ma gyar két nyel vû 
óvo dai cso por tok

Min den böl csõ dei és óvo dai igényt szín vo na la -
san ki tud elé gí te ni ke rü letünk – je len tet te ki 
dr. Tóth Jó zsef, a vá ros rész or szág gyû lé si kép -
vi se lõ je, pol gár mes ter a Pity pang Tag óvo da 
át adá si ün nep sé gén. Az óvo dai ne ve lés azo nos
ér ték rend je mel lett min den óvo dá nak sa já tos
ar cu la ta van. 500 mil lió fo rint ból meg újult 
a Kár pát ut cai Zöld Ág Tag óvo da is. 
A be ru há zás tar tal maz ta a tel jes re konst ruk ci ót,
az új tor na ter mi szárny meg épí té sét és 
a kert épí té si mun kák költ sé gét.

Ha gyo mányt te rem tõ 
Szek szár di ut ca i ak

Har ma dik al ka lom mal ren dez ték meg 
a Szek szár di ut cai vi gas sá got. A ren de zõk

meg hí vá sá ra a szek szár di ön kor mány zat is
kép vi sel tet te ma gát. Ke men cé ben sült ke nyér -

lán gos sal, pa rá zson sült kür tõs ka lác  csal, 
friss sü te mén  nyel és ká vé kós to ló val 

vár ták a la kos sá got. A for ga lom tól le zárt
ut ca szín pa dán gyer mek- és felnõtt-

mûsorok, az ut cá ban lé võ üz le tek ben
ak ci ók vár ták a ven dé ge ket.

s
z
e

p
 t
e

m
 b

e
rNép sze rû volt 

a Ma gyar Dal

Nap ja a mû ve lõ -

dé si in téz mé -

nyek ren dez -

vé nye in. 

Dísz dip lo más

pe da gó gu so kat

kö szön töttünk.

Meg újult 

a Hegedüs Gé za

Ál ta lá nos Is ko la

sport ud va ra. 

A kép vi se lõ-tes -

tü let  ki emelt

cél ként ha tá -

roz ta meg a kul -

tu rá lis ér té kek

meg is mer te té -

sét, a ha gyo má -

nyok õr zé sét, 

a kö zös sé gi él -

mé nyek tá mo -

ga tá sát.

Em lék táb lát ka -

pott Románné

Goldzieher 

Klá ra gra fo ló gus.

A Te le pü lé si 

Ön kor mány za-

t ok Or szá gos

Szö vet sé ge 

pá lyá za tán 

a Leg jobb 

Ön kor mány za ti 

Gya kor lat Dí jat

nyer tük el.
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Meg nyílt 
az új gyer mek or vo si ren de lõ

Az Ipoly ut ca 3. szám alatt új gyer mek or vo si
ren de lõ nyílt meg. 
A ren de lõ ben a be teg gyer me kek el lá tá sát 
vég zõ öt or vo son kí vül a 9 fõs vé dõ nõi há ló zat 
ta nács adó szol gá la ta mû kö dik az egész sé ges 
gyer me kek és a vá ran dós anyák szá má ra. 
Kü lön ki ala kí tott ren de lõ áll 
a fer tõ zõ be teg gyer me kek ré szé re.

Meg kezd te mû kö dé sét
a Csipet-Csapat Böl csõ de

A Haj dú ut cai in téz mény 112 új fé rõ hel  lyel 
bõ ví tette a napközbeni el lá tást. 
A ke rü let min den jo gos böl csõ dei fé rõ he lyet ki
tud elé gí te ni, to vább ra is in gye nes en. 
A 3 év alat ti gyer me kek 31%-a 
ve szi igény be az el lá tá st, mely 
az eu ró pai uni ós nor mát je len tõ sen 
meg ha lad ja, és élen já runk 
a ke rü le tek kö zött is.

Egészség-
gondozás
táv egész ség-
el len õr zéssel

A Jász ut cai klub aján -
dé ka az Idõ sek Nap -
ján a táv el len õr zéssel
mûködõ egészség-
gondozó rend szer 
el in dí tá sa volt. 
A fõ vá ros - ban el sõ -
ként al kal ma zott, uta -
zást és vá ra ko zást
nem igény lõ program
nagy se gít sé get je lent
az idõ sek nek a be teg -
sé gek meg elõ zé sé ben.

Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó
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Vi dám han gu lat
jel le mez te 
a sport ba rát
fesz ti vált és 
a Szent Mi hály-
na pi bú csút. 
643 fát te le pí -
tet tünk – any  -
nyit, mint 
a töb bi ke rü let
ös  sze sen. 
Idõ sek Nap ján
mû sor ral 
ked ves ked tünk 
a nyug dí jasok-
nak.
Foly ta tó dott 
a szû ré si 
szom bat.
Fó ru mot ren dez -
tek a ke rü let köz -
biz ton sá gá ért.
Az Újlipótvárosi
Klub ga lé ri á ban 
a ke rü let ben élõ
mû vé szek kel ta -
lál ko zott a pol -
gár mes ter. 
A Min den tu dás
Egye te me min -
tá já ra öt elõ -
adás ból ál ló
so ro zat in dult
a kö zép is ko lá-
s ok szá má ra. 
Em lék táb lát ka -
pott Szathmáry
Ist ván szín mû -
vész. 
Ki nyil vá ní tot -
tuk, hogy 
be fo gad juk 
Jó zsef At ti la
Kossuth téri
szob rát.

o
k
 t
ó

 b
e

r

október

18.

október

4.

október

13.



56 fé rõ hel  lyel
bõ vült a Csa lá di
Nap kö zi

77 fõ re bõ vült az or -
szág ban el sõ csa lá di
nap kö zi há ló zat, így
ös  sze sen 1039 há rom
év alat ti kis gye rek el -
he lye zé sé re nyílt le he -
tõ ség a ke rü let ben.
A té rí té si dí jat az ön -
kor mány zat ez út tal is
át vál lal ja a szü lõk tõl.
A be ru há zás költ sé ge
100 mil lió fo rint volt. 

To vább ra is élen 
az ön kor mány zat ok

ver se nyé ben

A Ma gyar Prog res  szív In té zet 
ez év ben is el vé gez te 

23 bu da pes ti ke rü let és 23 me gyei jo gú vá ros
át fo gó elem zé sét és ös  sze gez te 

a ta pasz ta la to kat. 
A XIII. ke rü let nek a leg ki sebb 

az adós ság ál lo má nya, 
a vá ros rész ön kor mány za ti dön té se i nek, 

szer zõ dé se i nek át lát ha tó sá ga tel jes kö rû, 
és az ös  sze sí tett rang sor ban is 

mi ál lunk az élen.

Megújult a Pozsonyi út

A lakossági igényt figyelembe véve újult meg 
a Pozsonyi út. További, több mint 15 ezer m2

útfelület készült el az évben.
Novembertõl in gye nessé vált a par ko lás 
a Carl Lutz rak par ton az újlipótvárosiaknak.
To váb bi ked vez mény, hogy az ed dig 240 Ft/óra
par ko lá si díj 160 Ft/órá ra csök kent, és há rom -
órai díj be fi ze té sé vel egész nap le het par kol ni.
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el le né re biz ta tó
költ ség ve té si
kon cep ci ót fo -
ga dott el a kép -
vi se lõ-tes tü let.
Leg fon to sabb
fel ada t a ko ráb -
ban el ért ered -
mé nyek, a ma -
gas szol gál ta tá -
si szín vo nal
meg tar tá sa. 
Új for gal mi
rend del gyor -
sabb és biz ton -
sá go sabb lett 
a köz le ke dés 
a Bé ke, a Kám -
for, a Reitter Fe -
renc és a Fu tár
ut ca kö zöt ti te -
rü le ten. „Az év
üz le te” a Tát ra
ut cai Pöt töm
Pan na Gyer -
mek ru há za ti
bolt lett. 
A szlo vák ki -
sebb sé gi ön kor -
mány zat tal
kö zö sen avat -
tunk em lék táb -
lát Vydareny
Iván nak.
A ke rü le ti kár -
tyá val ren del ke -
zõk 5 ki ló 
bur go nyát és 
2 ki ló hagy mát 
kaptak.

a XIII. kerület 2010. októbertõl 2011. december 31-ig

15
november

25.

november

17.

november

17.

Teljes adósságállomány (millió Ft)Önkormányzati rangsor
13. kerület 13. kerület



Min den ki ka rá cso nya

A Va sas SC Sport csar no ká ban 
szer ve zett ren dez vé nyen ka rá cso nyi
han gu lat tal vár ták a szer ve zõk 
a ke rü le ti pol gá ro kat. 
Az ün nep sé gen ad ták át 
a „2011. év leg jobb klub ja” cí met 
a Szent István körúti Klub Kávézónak.
Több mint ezer fõ ér dek lõ dé se mel lett 
a mû sor ban neves  mû vészek léptek fel.

A sport ün ne pe

Vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá go kon 
ered mé nye sen sze rep lõ ke rü le ti 
spor to ló kat kö szön tött 
a kerület pol gár mes tere 
és alpolgármestere, ré szük re 
pénz- és tárgy ju tal ma kat adtak át. 
A ke rü le ti spor to lók eb ben az év ben is 
ki vá ló an tel je sí tet tek. 
A vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gok ról ös  sze sen 
66 (24 arany-, 22 ezüst- és 20 bronz-) ér met 
hoz tak el, 19-cel töb bet, mint ta valy.

Jó té kony sá gi
bál

A 17. Jó té kony sá gi bál
be vé tel ét 
a Frím Ja kab Ér tel mi
Fo gya té ko sok 
Nap kö zi Ott ho na 
és La kó ott ho na kap ta.
Az est fo lya mán 
le he tett sza vaz ni 
a ke rü le ti 
kép zõ mû vé szek 
ki ál lí tott al ko tá sa i ra. 
A leg több sza va za tot 
ka pott kép ke rá mi át 
ki sor sol ták 
a ven dé gek kö zött.

Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó
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Az ön kor mány -
zat ter mé szet -
be ni és pénz be li
tá mo ga tás nyúj-
tott az ál lam -
pol gár ok és csa -
lá dok szá má ra.
A „Mi ku lás asz -
ta la i nál” aján -
dé kot kap tak 
a gye re kek, 
a rend sze res 
gyer mek vé del -
mi ked vez mény -
ben és ne ve lé si
se gély ben 
ré sze sü lõ 1500
csa lád szá má ra
10 000 Ft-ot
adott az ön kor -
mány zat. 
60. szü le tés -
nap ján kö szön -
töt tük a Priz ma
is ko lát, em lék -
táb lát ka pott
Sza bó Zol tán
író, szo ci og rá -
fus, Horvai Ist -
ván ren de zõ és
Jozef Pozdech
szlo vák fel találó.
Klí ma stra té gi át
fo ga dott el 
a kép vi se lõ-tes -
tü let, át ad tuk 
az ez évi „Iro -
dal mi Dí ja kat”.
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