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Tisz telt Ol va só!
Bu da pest pol gár mes te re 1938. jú ni us 1-jén hir det te ki, hogy önál ló köz igaz ga tá si egy ség ként
elöl já ró ság kez di meg mű kö dé sét a XIII. ke rü let, Bé ke tér 1. alatt.
Az idén nyolc van éves ke rü let Bu da pest egyik leg len dü le te seb ben fej lő dő vá ros ré sze. La kói
és ön kor mány za ta egy aránt büsz kék rá, hogy ma gas élet mi nő sé get biz to sí tó, fenn tart -
ha tó és vis  sza for dít ha tat lan fej lő dé si pá lyán van a ke rü let. Ki emel ke dő a szo ci á lis és
egész ség ügyi el lá tás. 
Az év so rán va la men  nyi ön kor mány za ti ren dez vé nyünk a 80. év for du ló je gyé ben
zaj lott. A min den kor osz tály nak szó ló ren dez vé nye ink a gon dos fel ké szü lés, az át -
la gos nál több oda fi gye lést  igény lő szer ve ző mun ka ered mé nye ként ma gas szín -
vo na lon és si ke re sen va ló sul tak meg. Dön tő ré szü kön ma gam is részt vet tem,
sok ezer ke rü le ti la kos sal és ide lá to ga tóval együtt. 
A han gu lat ról, ér zé sek ről töb bet árul hat nak el a sza vakon túl mu ta tó fo tog rá -
fi ák, ame lyek azt is meg ér tet he tik szem lé lő jük kel: mi ként vál nak kö zös ség te -
rem tő vé a hely szí nek. 
A 80. ün ne pi év prog ram ja i ból ös  sze ál lí tott fo tó al bum – re mé nye ink sze rint –
ked vet ad, hogy ké pe it szem lél ve bár ki to vább gon dol ja, tör té net té ke re kít se az azo kon rög zí tett pil la na to kat. 
Kel le mes la poz ga tást kí vá nok! Még sok, ered mé nyek ben gaz dag szü le tés na pot XIII. ke rü let!

Bu da pest, 2018. de cem ber 
Dr. Tóth Jó zsef

pol gár mes ter

Dear Reader,
The Mayor of Bu da pest announced on June 1st, 1938 that as an independent administrative unit, a prefecture had
started operating in the 13th district, at Bé ke Square 1.
The district is 80 years old this year and one of Budapest's most prosperous neighbourhoods. Residents and local
government are equally proud of the district's sustainable and irreversible path of continuous development which
ensures a high quality of life. Social services and healthcare are outstanding.
During the year, all our local events were organised with the 80th anniversary in mind. Our events for all ages were
achieved on a high level and were successful as a result of careful preparation and organizational work requiring more
than average attention. I took part in most of these events, together with thousands of district residents and visitors.
These photographs from the events of the 80th anniversary can reveal mo re about moods and feelings than words alone,
and thus help the observer understand how these locations can help create communities.
We sincerely hope, that looking through this 80th anniversary photo al bum, you will be inspired to take the pictures one
step further, developing the impressions on the photographs into complete stories.
I wish you a pleasant viewing! Many mo re happy and prosperous birthdays District 13!

Bu da pest, De cem ber 2018.
Dr. Jó zsef Tóth
District Mayor



80 éves a XIII. ke rü let

The 13th district is 80 years old
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Öt helyszínen köszöntöttük a ke rü letünkbe érkezőket

We greeted our visitors at five locations
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Az An gyal kert Tag óvo da (Angyalföldi út) a leg ré geb bi óvo dánk

The An gyal kert Kindergarten (An gyal föl di Road) is our oldest kindergarten
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Az intézmény a 120. szü le tés nap ját ün ne pel te

The institution celebrated its 120th birthday
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30 standon mutatkoztak be a kerületben működő civil szervezetek

NGOs operating in the district were introduced at 30 stands

6



7

XX. Civil Nap a Radnóti Miklós Művelődési Központban

The 20th Ci vil Day at the Rad nó ti Mik lós Cultural Cen ter



A De rűs Al kony Idő sek Klub ja is jubilált: 30 éve  működnek

The De rűs Al kony Senior Club also had its anniversary: it was founded 30 years ago
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50-60-70-80 év vel ez előtt dip lo mát szer zett pe da gó gu sa in kat kö szön töt tük

We greeted the teachers who graduated 50-60-70-80 years ago
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Nagyobb biztonságot adott az Újlipótvárosi Mobilitási Terv végrehajtása (Bal zac u.–Tát ra u.)

The implementation of the Újlipótváros Mobility Plan (Bal zac Street–Tát ra Street) gave us increased safety
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Új asz fal tburkolatot ka pott a Vi seg rá di ut ca

New asphalt overlay was given to Visegrádi Street
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Március 15-i megemlékezés a Bé ke té ren

The commemoration of March 15 at Bé ke Square
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Az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes a színpadon

The An gyal föl di Vad ró zsa Dance Group on stage
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Ki csik től idő se kig, min den ki hez szólt a Ge ne rá ci ós Nap

The Day of the Generations: an event for young and old alike
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Idén is meg ün ne pel tük csat la ko zá sun kat az Eu ró pai Uni ó hoz

We celebrated our accession to the European Union this year as well
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Szob rot ál lí tot tunk Tom Lan tos ame ri kai sze ná tor nak

We set a sculpture for US Senator Tom Lan tos
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A Tom Lan tos sé tányon David B. Cornstein, az USA nagy kö vete fejezte ki tiszteletét 

David B. Cornstein, Ambassador of the United States expressed his respect on the Tom Lan tos Promenade
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A Zöld Ág Tag óvo da (Kárpát utca) 40 éves lett

The Zöld Ág Kindergarten (Kár pát Street) became 40 years old
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Örö kös Zöld Óvo da cím mel büsz kél ke dhet az in téz mény

The institution has the title of the Eternal Green Kindergarten
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Különlegességek az Egy nyá rivi rág- be mu ta tón, a Gyöngyösi sétányon

Special flowers at the Egynyárivirág-Show at Gyön gyö si Promenade
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80 év vi rá gok ból

80 years from flowers
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Az év jelentős egészségügyi beruházása, a korszerű lézersebészeti központ kialakítása

A significant health investment of the year, the development of a mo dern laser surgery cen ter
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Több mint 4000 kerületi lakosnak végeztek ingyenes vizsgálatot a CT–MR Centrumban

Mo re than 4000 district residents have been examined free of charge at the CT-MR Cen ter
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A Gárdonyi Géza Általános Is ko la (Radnóti utca 8-10.) felújított udvara

The renovated courtyard of the Gár do nyi Gé za Primary School (Rad nó ti Street 8-10.)
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Testnevelési óra az ön kor mány za ti és szülői tá mo ga tás sal megújult ud va ron

Physical education in the courtyard renovated by local government and parental support
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Kedvelt a Brin gás Reg ge li

The Biker’s Breakfast is popular
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Há rom hely szí nen vár tuk a ke rék pá ro so kat

The cyclists were welcomed at three locations
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Rendhagyó játszótársak  a ját szó te re ken

Unusual playmates at the playgrounds
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Nyá ron sem ma rad tak prog ram nél kül a leg ki seb bek

The youngest ones were not left without programs even in the summer
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Köl té szet Nap ja a Jó zsef At ti la té ren

The Day of Poetry at Jó zsef At ti la Square

30



Ki csik és na gyok tisz te leg tek a köl tő óri ás szob ránál

Young and old alike expressed their respect to the poet's sculpture
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A Kar tács ut cá ban új pas  szívház épült

A new passive house was built in Kar tács Street

32



Új ott honhoz jutott 23 csa lád

23 families received new homes
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Népszerűek a Bu da pest ért Em lék pla ket tel dí ja zott Ká bí tó szer ügyi Egyez te tő Fó rum programjai

The programmes of the Drug Case Coordination Fo rum, which won the Memorial Prize for Bu da pest, are popular
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Nyílt nap a Pre ven ci ós Köz pont ban 

Open Day at the Prevention Cen ter
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Ta va szi cse re pesvi rág -osz tás

The handing out of potted spring flowers
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Meg újult a Pre ven ci ós Köz pont épülete

The Prevention Cen ter bu il ding has been renovated
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Bemutató foglalkozás a Pitypang Tagóvodában (Országbíró utca)

Introductory class at the Pity pang Kindergarten (Or szág bí ró Street)
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Élet mód nap: tudatos egészségmegóvás

Lifestyle Day: conscious health care
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La kó kö zös sé gi Na p a Jó zsef At ti la té ren

Community Day at Jó zsef At ti la Square
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La kó kö zös sé gi Na p a Gyer mek té ren

Community Day at Gyer mek Square
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80 éves a ke rü let –

The district is 80 years old
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80 éves a pol gár mes te ri hi va tal

The mayor's office is 80 years old
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Öt esztendővel ezelőtt hir det tük meg az Ut ca ze nei Fesz ti vált

We’ve announced the Street Music Festival five years ago
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A nép sze rű sé ge emel ke dett azóta

It’s popularity has risen since then
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Ma da rak és fák nap ja

The Day of Birds and Trees
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A felelős kutyatartást segíti a Gondos Gazdi Prog ram

The responsible dog keeping is supported by the Careful Owner Prog ram
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Kerékpáros Nap – indulásra várva

Cycling Day – Waiting for start
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Nem lehet elég korán kezdeni

One can’t start early enough
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Dísz pol gá ravató ün nep ség a ke rü let nap ján

The Mayor’s Award ceremony on The District Day
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Dísz pol gá rok 2018-ban: Szö ré nyi Le ven te, Szö ré nyi Sza bolcs, Bródy Já nos, Pász tor Er zsi, dr. Ké ri Jó zsef

The recipients of the award in 2018: Le ven te Szö ré nyi, Sza bolcs Szö ré nyi, Já nos Bródy, Er zsi Pász tor, dr. Jó zsef Ké ri
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20 éves lett a testvérvárosi együtt mű kö dés Szováta vá ros sal...

The twin-city cooperation with the city of Sovata became 20 years old...
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... és 25 éves Varsó-Ochota ke rü le té vel. Pol gár mes te rek ír nak a ke rü let Arany köny vé be

… and 25 years old with the district of Warsaw-Ochota. Mayors are writing into the district’s Golden Book
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A Bé ke té ren több ezer lá to ga tót von zott a nem ze ti sé gi fesz ti vál

The Festival Of Nationalities attracted thousands of visitors at Bé ke Square
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Va la men  nyi nem ze ti ség lát vá nyos prog ram mal mu tat ko zott be

All nationalities presented themselves with spectacular programs
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Új kö zös sé gi prog ram: Moz gás ban a ke rü let

New community prog ram: The District In Motion
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A rendezvények leg há lá sabb részt ve vői

The most grateful participants of the events
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Há romna pos szü le tés na pi bu li

The three day long birthday party
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Ran gos fel lé pők a Bé ke té ren

Famous performers at Bé ke Square
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Színpadon A csodálatos ‘60-as évek

The Magnificent '60s on stage
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Idő sek far sang ja

The carnival of seniors
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Bok ré ta ke rült a Klap ka Szol gál ta tó ház ra

Posy on the Klap ka Ser vi ce House
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Át adás előtt az elmúlt évek legnagyobb ön kor mány za ti be ru há zá sa

The largest investment of the local government in recent years before opening to the public
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Szép ko rú ak Sze ni or olim pi á ja

Senior Olympics of the Elderly
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Ven dé günk volt Varsó-Ochota ke rü le te, Eszék vá ro sa, Kassa-Délváros és Ostrava-Poruba ke rü le te

Our guests were the district of Warsaw-Ochota, the town of Osijek, the city of Kosice-South and the city of Ostrava-Poruba
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A nevelési év kezdetére fel újí tottuk a Me se Tag óvo dát (Esküvő köz)

We have renovated Me se Kindergarten (Es kü vő köz) by the beginning of The Year of Education

66



Biztonságos ud va ron ját szhat nak az óvo dá sok

The pre-shoolers can play in a safe courtyard
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Ün nep ség a Göncz Ár pád Vá ros köz pont ban

Celebration at the Göncz Ár pád City Cen ter
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Szob rot avat tunk az egykori köz tár sa sá gi el nök nek

We inaugurated the statue of the late President of the Republic

69



Szí nes for ga tag az Angyalfolki Ut ca bá lon

Colorful crowd at the Angyalfolki Street Ball
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Tán col ni most az út tes ten is le he tett

You can dance on the roadway too this time

71



Megújult a Varázskarika Tagóvoda (Karikás Frigyes utca) ud vara

The courtyard of the Va rázs ka ri ka Kindergarten has been renovated
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Az óvo da nagy cso por to sainak műsora

The show of one of the kindergarten’s groups
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Mise a Szent Mi hály-temp lo mban

Mass at the St. Michael's Church
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Sokan látogattak a Szent Mihály-napi búcsú ren dez vényére

Many people visited the St. Michael's Day Farewell event
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Kívül-belül megújult a Láng Mű ve lő dé si Köz pont

The Láng Cultural Cen ter was renovated inside and out
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A leg mo der nebb retro

The most mo dern retro
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Be fe je zé sé hez kö ze le dik a Va sas SC sportcsarnoká nak felújítása

The renovation of the Va sas SC Sports Hall is nearing completion
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Meg újul az Illovszky-stadion, a pi ros-ké kek ott ho na

The Illovszky Stadium, home of the red-blue’s is be ing renovated
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Jó itt lakni! Jó itt élni!

It’s good to live he re!
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