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20 éves születésnapját ünnepeli
idén a XIII. kerületi Gyermek-
és Ifjúsági Önkormányzat.

Cukrászda
az Év Üzlete

14. alkalommal adták át az Év
Üzlete díjat. Idén a legtöbb vok-
sot a Maródi Cukrászda kapta.
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Megbecsült
segítõk

Állat-
védelem

Élményalapú foglalkozásokat
tartanak gyerekeknek állatvéde-
lemrõl és a felelõs állattartásról.

15

Szociális munka napja Anyagi, erkölcsi elismerés a dolgozóknak

A kerület november 11-én ünnepelte a
szociális munka napját a Radnóti Mik-
lós Mûvelõdési Központban, ahol
dr. Tóth József polgármester mondott
ünnepi köszöntõt, majd átadta az Év
Szociális Munkása Díjat, valamint
munkatársi, fõmunkatársi, tanácsosi,

fõtanácsosi, gyermekvédelmi és szo-
ciális tanácsosi címeket adományozott.
Az állami szerepvállalás folyamatosan
visszaszorul, azonban az önkormányzat
2015 óta jelentõsen megerõsítette saját
szociális rendszerét, a kiterjedt szolgál-
tatások mellett, a segélyezésre költött

forrásokkal együtt évente több milliárd
forintot biztosít erre a területre. A na-
pokban kezdõdött meg a népszerû év vé-
gi utalványosztás, melynek lebonyolítá-
sában szintén oroszlánrészt vállalnak az
ágazati dolgozók (képünkön).

Folytatás a 4. oldalon

Ha szeretné
online is megkapni

a XIII. Kerületi Hírnök
újságot, iratkozzon fel

hírlevelünkre:
www.hirnok13.hu/hirlevel

Képviselõi melléklet
Minden évben megkeressük városré-
szünk polgármesterét és 21 képviselõ-
jét, értékeljék az elmúlt egy év munká-
ját. Azt tudakoltuk tõlük, hogy egyéni
képviselõi munkájukkal hogyan tud-
tak hozzájárulni a „Lendületben 2.0”
ciklusprogram sikeres, idõarányos
megvalósításához? Valamint: a követ-
kezõ idõszakban mit tartanak legin-
kább fontosnak? Válaszaikat szó sze-
rint, változtatás nélkül közöljük.

Beszámolók a 6–10. oldalon

Diák-
önkormányzat



Egészen új, ligetszerû arcát
mutathatja jövõ tavasztól
Újlipótváros sûrû beépítésû
belsõ része, miután még idén
megkezdõdik a sokak által
régóta várt Thurzó park kivi-
telezése. A jelentõs nagyságú
zöldterületi fejlesztés megva-
lósítására mintegy 707,2 mil-
lió forintot különített el az
önkormányzat, így a földterü-
let tulajdonjogának megszer-
zésével együtt másfél milliárd
forintot meghaladó összeget
biztosít a jövõ májusig meg-
valósuló beruházásra. 

A Thurzó utca–Hegedûs
Gyula utca–Visegrádi utca–
Ipoly utca által határolt, csak-
nem ötezer négyzetméteres
telken sokáig parkolót üze-
meltetett egy magáncég. A fej-
lesztés elõkészítését, majd
megkezdését az ingatlan adás-
vételének elhúzódása bõ két
évig gátolta.

A tervezést megelõzõen
idén tavasszal és nyáron inter-
netes felületeken és két work-
shopon gyûjtötték össze a la-
kossági véleményeket, elvárá-
sokat; az itt élõk körében nagy
figyelmet kapott a beruházás.
A több generáció rekreációs

igényét kielégítõ, jól használ-
ható, korszerû, közösségi te-
rek létrehozásának egyik
újabb, nagyszabású állomása
lesz a Visegrádi utcai szakren-
delõvel szemközti közpark ki-
alakítása. Tervezését a beér-
kezett vélemények alapján ha-
tározta meg az önkormányzat.
Kulcseleme lesz az ökojellegû
kialakítás, a természetközeli-
ség, „megfejelve” okosvárosi
szolgáltatásokkal. A pihenõ-
funkció megteremtése érde-
kében izgalmas, változatos ta-
golású, eltérõ hangulatú és
rendeltetésû mikroterekkel
biztosítják a bensõséges él-
ményt, a kikapcsolódást ké-
nyelmes padok, székek, fek-
võbútorok, nyugágyak segí-
tik. A területet egyedi, igényes
kivitelezésû kerítéssel zárják
körbe, a fõbejárat a Thurzó ut-
ca felõl nyílik majd, de to-
vábbi öt helyen lehet belépni
a parkba. A fõbejáratnál
modern külsejû, egyedi arcu-
latú fogadóépületet építenek,
amely komfortpontként szol-
gál a látogatók számára. 

A zöldterületek természet-
szerû kialakítása mellett fo-
kozzák a látványt, és jó közér-

zetet biztosítanak a vizesele-
mek, így a párafúvókák és a
csobogó telepítése. A tervek
szerint a park területét határo-
ló társasházak belsõ oldalán
tûzfalfestés lesz, mely a költ-
ségvetési lehetõségek függvé-

nyében késõbb valósulhat
meg. Mindemellett biodiverz
zöldfelületeket létesítenek,
nagyméretû fákat ültetetnek,
szivárgósávokkal biztosítják a
csapadékvíz elvezetését a zöld-
felületekre, a burkolatok több-

sége vízáteresztõ lesz. A tervek
szerint madáritatók és -etetõk,
odúk, valamint úgynevezett
rovarhotelek is helyet kapnak,
és illatos, lepkevonzó növé-
nyeket is telepítenek a leendõ
közparkba.
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Liget a házak
közt

A Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
NYILVÁNOS ONLINE ÁRVERÉST HIRDET

53 db lakás és 23 db helyiség tulajdonjogának megszerzésére.
Az árveréssel kapcsolatos további információt 

a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakás- és helyiséggazdálkodási
osztályán kérhetnek (1131 Budapest, Béke utca 65. földszint,

+36 (1) 450-3111; www.kozszolgaltato.bp13.hu).

Árverés ideje: 2022. november 22. (kedd) 9.00–10.00 óra között

Az árverés helye:
A kiíró által biztosított online árverési felület

A Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
NYILVÁNOS ONLINE ÁRVERÉST HIRDET

SPECIÁLIS FELTÉTELRENDSZERREL FIATAL PÁROK RÉSZÉRE

2 db lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árveréssel kapcsolatos további információt

a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakás- és helyiséggazdálkodási
osztályán kérhetnek (+36 (1) 450-3111; www.kozszolgaltato.bp13.hu).

Árverés ideje: 2022. november 22. (kedd) 9.00–10.00 óra között

Az árverés helye:
A kiíró által biztosított online árverési felület

Thurzó park Nagyszabású zöldfejlesztés Újlipótvárosban

Építési helyett közkerti övezet
A Thurzó utcai fejlesztésrõl még 2020-ban döntött az önkormányzat, amikor épí-
tésibõl zöldterületi, közkerti övezetbe sorolta az ingatlant, illeszkedve az
AngyalZÖLD 3.0 programhoz. A telek tulajdonosa azonban elutasította a kerület
315 millió forintos vételi ajánlatát. Utóbbi ezért kisajátítási eljárást indított,
melynek végére a fõvárosi kormányhivatal tett pontot idén áprilisban azzal, hogy
a városrésznek jövõ májusig kell kialakítania a közparkot, a kártalanítási összeget
pedig 866,4 millió forintban határozta meg. Ennek megfizetését a képviselõ-tes-
tület már jóváhagyta.

Utolsó szakaszához érkezik a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) által le-
bonyolított, október 1. és november
28. között zajló magyarországi nép-
számlálás. A Hírnök november 17-ei
megjelenése után, november 21. és 28.
között – pótösszeírás keretében – a
polgármesteri hivatalban (Béke tér 1.)
tehetnek eleget adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek azok, akik november

20-áig se online, se számlálóbiztos se-
gítségével nem töltötték ki a kérdõ-
ívet. A pótösszeírás során november
21-étõl 27-éig munkanapokon 8 óra és
16.30 között, míg hétvégén 8 és 14 óra

között, végül november 28-án 8 óra és
éjfél között van lehetõség a kérdõívek
kitöltésére.

A népszámlálási törvény szerint az
adatszolgáltatás – az egészségi álla-

potra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre vonat-
kozó adatkörök kivételével – kötele-
zõ. Aki elmulasztja vagy megtagadja,
a fõvárosi kormányhivatal 200 ezer
forintos bírsággal sújthatja. Az ön-
kormányzat javasolja, hogy akinek
van még lehetõsége, számlálóbiztos
közremûködésével töltse ki a kérdõ-
ívet!

A közpark végleges kialakításában még lehetnek változtatások a látványtervhez képest



14. alkalommal adták át
az Év Üzlete díjat, novem-
ber 4-én. Az idei évben a
legtöbb voksot, 1897-et a
Maródi Cukrászda Kft. ál-
tal üzemeltetett Jászai
Mari tér 3. szám alatti
cukrászda kapta. A Maró-
di Cukrászda Újlipótvá-
rosban 12 éve várja ven-
dégeit, hûen a hagyomá-
nyokhoz, minõséget nyújt-
va, alázattal és tisztelet-
tel. Ennek bizonyítéka a
sok elégedett vendég alá-
írása, akik szavazatukkal
támogatták a cukrászdát.

A helyi képviselõ-testület
2008-ban alapította az Év Üz-
lete díjat, melynek célja, hogy
a gyõztese olyan üzlet legyen,
ahol a vásárlók elmondhatják,

„jó ide bejönni”; udvarias a ki-
szolgálás, igényes és bõséges az
árukínálat, esztétikus az üzlet
kialakítása. A verseny fontos
része az is, hogy minél több ke-
reskedõt inspiráljon a díj el-
nyerésére, a vásárlók igényei-
nek megfelelve.

A díj értékét növeli,
hogy önkormány-

zatunk azt a ke-
reskedelmi
vagy ven-
déglátó-ipa-
ri egységet
részesíti el-

ismerésben,
amelyre a la-

kosok, a vásár-
lók vagy vendégek

közül a legtöbben adják le sza-
vazatukat.
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Az Év Üzlete A Maródi Cukrászda kapta a legtöbb voksot

Édes nyertes

A tulajdonos Maródi család ((bbaall  oollddaalloonn)),, és az idei gyõztes üzlet alkalmazottai

HAGYO-
MÁNYOS ÍZEK
A JÁSZAI MARI

TÉREN

Újabb, Budapestet és így a XIII. kerületet is érintõ hi-
vatalbezárásokat jelentett be a Magyar Posta Zrt. No-
vember 11-étõl országosan 366 helyen ideiglenesen
szünetelni fog a postai szolgáltatás. Ez – a korábban
már bejelentett kettõ mellett – érinti a fõvárosi 137.
számú, a Szent István körút 10. alatti hivatalt is, ahol

e hét szombattól, azaz november 12-étõl már nem fo-
gadnak ügyfeleket. A bejárat mellett kifüggesztett tá-
jékoztató szerint a letéti és postán maradóra címzett
küldeményeket a 62. számú hivatalban (Teréz körút
51.) lehet átvenni. Alig több mint egy hónapja, októ-
ber 8-ától 35 postát már bezárt a társaság Budapesten.

A XIII. kerületben akkor két fiók szûnt meg: a Pozso-
nyi út 44–46. szám alatti 133-as, valamint a Róbert
Károly körút 70–74. szám alatti 136-os hivatal. Az in-
tézkedést a zrt. a 25 százalékos kormányzati megtaka-
rítással indokolja, ami csak spórolási intézkedések-
kel, szolgáltatások szüneteltetésével biztosítható.

A korábbi sikeres, átfogó köz-
tisztasági akció eredményes-
ségére tekintettel, idén immár
harmadik alkalommal is meg-
szervezi az önkormányzat a
Faltól falig elnevezésû takarí-
tási akcióját, közösen a Buda-
pesti Közmûvek (BKM) Non-
profit Zrt.-vel. Ezúttal is szá-
mítnak a lakosság együttmû-
ködésére. Az angyalföldön zaj-
ló akció november 15. és 18.
között zajlik, mindennap 10 és
12 óra között az alábbi üteme-
zés szerint:

– november 15. (kedd):
Tomori köz 13–19. és Tomori
köz 14–20. (mindkét oldal),

– november 15. (kedd):
Máglya köz 6–12., Máglya köz
1–3. és 5–11. (mindkét oldal),

– november 15. (kedd): Fi-
astyúk utca 39–45., házak kö-
zötti belsõ udvarok (mindkét
oldal),

– november 15. (kedd): Ta-
hi utca 20–48. (páros oldal,
padka és parkolósáv),

– november 16. (szerda):
Hajdú köz 1–13. (mindkét ol-
dal),

– november 16. (szerda):
Tahi utca 50–76. (páros oldal,
padka és parkolósáv),

– november 16. (szerda):
Béke utca 100–106., belsõ par-
koló (mindkét oldal),

– november 17. (csütörtök):
Futár utca, Béke utca–Jász ut-
ca között (mindkét oldal),

– november 17. (csütörtök):
Jász utca, a Futár utca és Tahi
utca között (mindkét oldal),

– november 18. (péntek):
Keszkenõ utca, a Béke utca és
Jász utca között (mindkét oldal),

– november 18. (péntek):
Jász utca, a Keszkenõ utca és
Futár utca között (mindkét ol-
dal).

A sorra kerülõ területeken
ideiglenes forgalomtechnikai
eszközöket (mobiltáblák, sza-
lagozás) alkalmaznak. Segítsé-
gükkel lezárják a parkolósávo-
kat. Arra kérik az autósokat,

hogy – miként a sikeres októ-
beri akció során – a mostani ta-
karítás idejére is máshol állít-
sák le jármûvüket, így az adott
terület tisztasága, rendezettsé-
ge érdekében a teljes útfelüle-

tet és járdaszakaszokat le tud-
ják takarítani – elõbbieket a
BKM Nonprofit Zrt. célgépei,
utóbbiakat pedig a XIII. kerü-
leti önkormányzat járdataka-
rító gépei és munkatársai.

Faltól falig-akció
Angyalföldön

Bezárják a Szent István körúti postát is
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Folytatás az 1. oldalról

A kerületi forrásokba az
ágazatban dolgozó mintegy
hatszáz, 92 százalékukban nõi
munkatárs anyagi-erkölcsi
megbecsülése is beleértendõ.
A dolgozók átlagéletkora 48
év, a városrész három nagy in-
tézményében (Gondozóház,
Szociális Szolgáltató Köz-
pont, Prevenciós Központ) a
közalkalmazottak száz száza-
léka szakképzett. A plusz 30-
35 százalékos önkormányzati
kiegészítésnek köszönhetõ,
hogy a szociális munkatársak
az átlagnál jobban keresnek.

Megtartva az elmúlt évek ha-
gyományait, 2022-ben is kere-
setkiegészítésben, cafeter-
iában, munkaruhapénzben és
kétszer egy-egy havi jutalom-
ban részesültek.

Munkájuk elismerésre mél-
tó, hiszen évente sok ezer ke-
rületi lakosnak nyújtanak hat-
hatós segítséget a mindennapi
életben. Az ellátási formák
széleskörûek: étkeztetés, jel-
zõrendszeres házi segítség-
nyújtás, idõsek, valamint fo-
gyatékkal élõk nappali ellátá-
sa, családsegítés, nappali me-
legedõ, hajléktalanok nappali
ellátása, gyermekek és fiatalok

Szociális munka napja Anyagi, erkölcsi elismerés az ágazati dolgozóknak

Több mint ötven éve gya-
korolja azt a gyönyörû hi-
vatást, amelyre kicsi gye-
rekkora óta készült.
Negyvenhatodik eszten-
deje dolgozik kerületünk-
ben, immár több generá-
ció gyermekháziorvosa-
ként. 

Dr. Sólyom Éva az idén „Em-
ber az emberért” esélyegyen-
lõségi díjban részesült. Ezt az
elismerést a lakosság szavaza-
tai alapján olyan, a kerületiek
számára hiteles személyek
kaphatják meg, akik sokat
tesznek a közösségért, a csalá-
dokért.

A családjában nem volt or-
vos – édesanyja általános isko-
lában tanított, édesapja pedig
író, újságíró volt –, de a kis Éva

többször látta, hogy unokaöcs-
cséhez kijön egy kedves dok-
tor néni. Akkor döntötte el,
hogy gyermekorvos lesz. Az
Eötvös József Gimnáziumban
érettségizett, és elsõre sikerült
bejutnia az Orvostudományi
Egyetemre, ahol 1971-ben
diplomázott. Ezután a László
Kórházba került, itt hat évig

dolgozott. Egy idõ után sze-
mélytelennek érezte ezt a
munkát: a gyógyult gyerekek
hazamentek, és megszakadt
velük a kapcsolat. Idõközben
õ maga is édesanya lett, óvodás
kisfiára pedig a sok ügyelet
miatt kevés ideje jutott. 

Kerületünkbe 1977-ben ke-
rült. A Béke utcai rendelõ,
ahol ma dolgozik, 2006 óta lé-
tezik, elõtte a Kisgömb utcá-
ban, majd a Szegedi úton volt
a rendelés. Azt mondja, sok
egyéb mellett azt szereti a
munkájában, hogy a hozzá tar-
tozó gyerekeket hosszú távon
látja, szinte benne él a csalá-
dokban. Feladatának érzi,
hogy a gyógyítás mellett kicsit
pszichológus és szociológus is

legyen. A praxisába tarto-
zó kis páciensek száma
ezeregyszáz és ezerkétszáz
között van. Közöttük szép
számmal vannak, akiknek

szülei, sõt nagyszülei is az õ be-
tegei voltak. Sokan idõközben
elköltöztek, és a szomszédos
kerületekbõl vagy Dunakeszi-
bõl, Budakalászról, Fótról jár-
nak vissza.

Mindig is oltáspárti volt.
Ma, amikor a kötelezõ védõol-
tásokon kívül számos választ-
ható vakcina is van, az õ egyér-

telmû állásfoglalása nagyon
fontos. Aki kizárólag anyagi
okok miatt nem kéri gyerme-
ke számára az ajánlott védõol-
tást, az kaphat segítséget az ön-
kormányzattól. De akadnak
olyanok is, akiket egy játszóté-
ri szülõtárs vagy internetes
hozzászólás riaszt el. Legtöbb-
jüket meggyõzi a doktornõ ér-
ve: az õ kilenc és tizenhárom
éves unokái is be vannak oltva.

Az elõttünk álló hónapok-
ban minden bizonnyal nõ
majd a különféle megfázásos és
vírusos betegségek elõfordu-

lása. Az öt

éven felüli-
ek számára ajánla-
tos felvenni a covid
elleni vakcinát. Sok
gyerek kapott már ilyet,
és mint a doktornõ
mondja, komoly mel-
lékhatás sem saját, sem
a kollégái praxisában
nem fordult elõ. Magá-

ra a covid fertõzésre gyerekek
esetében a tapasztalatok sze-
rint a nagyon erõs, sûrû vála-
dékkal járó nátha, esetenként
nehéz légzés, a kicsiknél has-
menés jellemzõ. Az influenzás
betegségek száma is minden
bizonnyal növekszik majd a té-

li szezonban. Ez el-
len is aján-

lott az ol-
tás. A co-
vid és az

influenza
elleni vakci-
na akár

egyidejûleg is beadható, a dok-
tornõ azonban azt javasolja: ha
van rá mód, érdemes két hét
különbséggel felvenni õket.

Sok fejfájást okoz a gyer-
mekháziorvosok számára,
hogy az oktatási intézmények
apróságok miatt is elküldik a
gyereket azzal, hogy menjen
orvoshoz. Holott egy enyhe
hõemelkedés vagy nátha ese-
tén felesleges a rendelõbe
menni. Sajnos az intézmények
nem bíznak meg a szülõkben,
és kizárólag orvosi igazolással
veszik vissza a gyerekeket.
Nem így az orvosok, akik ilyen
esetekben a szülõkkel való
megbeszélés alapján állítják ki
az igazolást. Ezzel a visszás
helyzettel mindenki tisztában
van, hosszú évek óta mégsem
történt változás. 

Sólyom doktornõ a kollégá-
ival és a szülõkkel is jó kapcso-
latban van, emberséges hozzá-
állása, segítõkészsége közis-
mert. Ideje nagy részét ma is
hivatásának szenteli. Kikap-
csolódásként komolyzenét
hallgat és hangversenyekre
jár. Olvasni is szeret, a szakmai
könyvek mellett a szépiroda-
lomnak is nagy rajongója.

Csop Veronika

Generációkon
átívelõ gyógyítás

Megbecsült
segítõk

Dr. Sólyom Éva Az „Ember az emberért” esélyegyenlõségi díjas gyermekorvos

Sólyom doktornõ feladatának érzi, hogy a gyógyítás
mellett kicsit pszichológus és szociológus is legyen

Kerületünkbe
1977-ben került.”

támogatása óvodai/iskolai, va-
lamint utcai szociális munka
keretében.

Az Év szociális munkása dí-
jat Lakat Kornélia, a Visegrádi

közben található Minimanó
Bölcsõde vezetõje vehette át.
Fõtanácsosi címben részesült
Wágner Zita, XIII. Kerületi
Prevenciós Központ és Csalá-
di Bölcsõdei Hálózat munka-
társa; fõmunkatársi címben
részesült Lakatos Krisztina, a
Szociális Szolgáltató Központ
munkatársa és Takácsné

Szirmák Edit, a Gondozóház
munkatársa; tanácsosi cím-
ben részesült Balla Judit, Do-
bos Angelika, Mizsei Mónika
és Szántó Eszter, a Prevenciós
Központ és Családi Bölcsõdei
Hálózat dolgozói; munkatársi
címben részesült Hadi Orso-
lya, a Szociális Szolgáltató
Központ munkatársa.
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Immáron 11. alkalommal tettek ünnepélyes esküt a XIII. kerü-
leti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) tisztségviselõi
november 11-én az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban.

A beiktatási ünnepségen a megválasztott diákképviselõk dr. Tóth József polgár-
mestertõl vették át a megbízólevelüket, köztük az új diákpolgármester, Kécza La-
ura és a diák-alpolgármesterek, Palkó Janka, illetve Sánta Nóra. Az elkövetkezõ
két évben az új diáktestület feladata lesz képviselni a kerület fiataljainak érdekeit.

Az eskütételen egyben a
GYIÖK 20 éves születés-
napját is ünnepelték a
résztvevõk. A 2002-ben
létrejött szervezet leg-
fõbb célja, hogy a kerüle-
tünket ideálisabbá tegye
diákok számára. A
GYIÖK ötletei, kreativi-
tása, fiatalos lendülete,
tudása megújította tele-
pülésünk ifjúsági életét.
Fórumaik, kapcsolataik,
rendezvényeik elõsegí-
tik, hogy korosztályuk
tagjai igazi otthonuknak
érezzék a XIII. kerületet. 

A GYIÖK tagja lehet
minden 11 és 22 év közöt-
ti kerületi vagy kerületi
iskolában tanuló fiatal,
akit hivatalosan megvá-
lasztanak.

Diákélet Letették esküjüket a fiatalok

20 éves
a GYIÖK

Illyés Gyula háromszoros Kos-
suth-díjas író, költõ, mûfordító
születésének 120. évfordulóján
koszorúzási ünnepséget tartot-
tak egykori lakóházánál.

A magyar irodalom kiemelkedõ alakja
két alkalommal is lakott An-
gyalföldön. Elõször 1916-
ban, amikor tizennégy
évesen, szülei válását
követõen Pestre jöttek
édesanyjával, akinek
nõvére fogadta be õket
Gömb utcai lakásába;
késõbb már felnõtt-
ként, miután négyévi pá-
rizsi tartózkodást követõen
1926 nyarán hazatért Magyar-
országra. Ekkor rövid ideig Tolna me-
gyében lakott, majd Budapestre, a Le-
hel utca 26. szám alatti házba költözött.

Ennek a Lehel utca és Hun utca sar-
kán levõ háznak a falán áll emléktáblá-
ja, amelynek koszorúzását november
3-án tartották. 

Báthori Csaba költõ, író, mûfordító
ünnepi beszédében a XX. századi ma-
gyar irodalom géniuszának nevezte

Illyés Gyulát, aki Felsõrácegres-
pusztán született 1902. novem-

ber 2-án. Felidézte az édes-
anya bámulatos eltökéltsé-
gét, mikor pusztai asz-
szonyként fejest ugrott a
nagyváros sötétjébe, hogy
jobb sorsot biztosítson

Gyula fiának. 
Itt, Angyalföldön, a város

peremén vált felnõtté, itt erõ-
södött meg benne a nagyobb kö-

zösségért tenni akaró elhivatottság.
Aprólékos pontosságát, megjelenítõ
erejû stílusát jól jellemzi az, ahogyan

az egykori angyalföldi vasárnap dél-
elõttök világát, „szegényemberes kar-
neválját” ecseteli. Páratlanul ábrázolja
a 10-es, 20-as évek mikrokörnyezetét, a
Ferdinánd híd alatt összetorlódott vo-
natszerelvények látványát, a Lehel ut-
cán hajnalban munkába igyekvõ mun-
kások hömpölygését.  

Néha bírálta ugyan mesterét, Ba-
bitsot, mégis az õ örököse volt. Az ön-
kényuralmat tûrõ évtizedek után kivé-
teles magaslatokra jutott. Élete utolsó
húsz évében mindinkább az ember ma-
ga érdekelte. A Kháron ladikján, a
Tiszták, a Minden lehet nagy ívû köl-
tészete nagy felvilágosítóink közé eme-
li. Idõsödve egyre belátóbb, szélesebb
látókörû szellemmé vált. Akik élete
utolsó két évtizedében Illyés kortársai
lehettek, derûvel emlékeznek arra a
biztatást és bizalmat sugalló légkörre,
amely a tekintetébõl sugárzott. Haza-

szeretetének liberális konzervatív ha-
gyományainkban gyökerezõ emberi-
ségpárti üzenete ma is iránytû – mond-
ta Báthori Csaba.

Ezután Illyés „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû verse hangzott el fel-
vételrõl a költõ elõadásában.

Csop V. 

Illyés Gyulára
emlékeztünk

Az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban november 8-án köszöntöt-
ték a 2021/2022-es tanévben rendezett budapesti, országos és nemzetközi sport-
versenyeken kimagasló eredményt elért kerületi tanulókat, valamint az õket si-
keresen felkészítõ testnevelõ tanárokat, edzõket, szakosztályvezetõket. 

Csiga Gergely alpolgármester elmondta: az idei díjátadón Márton Richárd Eu-
rópa-bajnok és junior világbajnok úszó közremûködésével 19 diákot jutalmaztak
„Jó tanuló, jó sportoló” díjjal, valamint 20 testnevelõ és 15 edzõ munkáját ismer-
ték el. A diákolimpia budapesti és országos versenyein 4 kerületi egyéni verseny-
zõ és 5 csapat ért el kiemelkedõ teljesítményt.

Hozzátette: az iskolai sport, az utánpótlás-nevelés támogatása, az egészséges
életmódra nevelés és a mindenki által elérhetõ szabadidõsport biztosítása ki-
emelt fontossággal bír a XIII. kerületben. A kerületi diákolimpia, a sportverse-
nyek rendszeres megszervezésével lehetõséget nyújtanak a versenyzésre, a telje-
sítmények elismerésére.

A diákolimpia programjában 2020–2022 között 21 iskola 8154 tanulóval vett
részt. A diákok összesen 12 sportágban mérték össze tudásukat.

Koszorúzás A XX. századi magyar irodalom géniusza

ANGYAL-
FÖLDÖN

VÁLT
FELNÕTTÉ

Gála Sportolókat díjaztak

Eszes
bajnokok

Az új diákpolgármester Kécza Laura
dr. Tóth József polgármestertõl 

vette át a megbízólevelét
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Dr. Tóth József
ppoollggáárrmmeesstteerr

Tisztelt Lakótársaim!
A pandémia megpróbáltatá-

sait követõen napjainkban az
inflációval, a rezsiköltségek el-
képesztõ emelkedésével és az
energiaválsággal kell megküz-
deni valamennyiünknek. Ilyen
külsõ körülmények között kell
biztosítanunk a közszolgálta-
tások magas színvonalát a XIII.
kerületben élõknek. Jelenlegi
legfontosabb feladatunk, hogy
minden kerületi lakosnak segít-
sünk, akinek nehézséget okoz-
nak a napról napra dráguló élel-
miszerárak, a rezsiszámlák és
gyógyszerköltségek. Azért dol-
gozunk, hogy mindenkinek se-
gítsünk átvészelni az elõttünk
álló idõszakot.

A problémák ellenére a XIII.
kerület az elmúlt idõszakban is
dinamikusan fejlõdött. Szû-
kebb lakókörnyezetünkben,
Újlipótvárosban folytatódott a
Katona József utca megújítása,
új fák és új zöldfelelületek teszik
élhetõbbé az utcát. A Gárdonyi
Géza Általános Iskola elõtt tere-
sedést alakítottunk ki, ezzel biz-
tonságosabbá téve a gyermekek,
szüleik várakozását. Idén meg-
kezdõdik a Visegrádi utcai or-
vosi rendelõvel szemközti, kö-
zel 5000 négyzetméteres Thur-
zó park kialakítása, megújul a
Marquez park és a Gergely Gyõ-
zõ utca. A nyáron megnyitotta
kapuit az Újpesti rakparton a
PannKa Part kisgyermekes kö-
zösségi tér. 

Bevezettük a kizárólagos la-
kossági parkolást, így az
újlipótvárosi parkolóhelyek
30%-át, 1950 parkolóhelyet
csak az 1-es zónás lakossági en-
gedéllyel lehet használni 18 és 7
óra között, és újabb 750 parko-
lóhelyet vontunk be a smart
parkolási rendszerbe. A „sepre-
gessünk mind a magunk háza
táján” akció keretében lelkes la-
kóközösségekkel közös takarí-
tásokat és faltól falig tartó köz-
tisztasági akciókat szervez-
tünk. Idén újra megrendeztük a
Pozsonyi Pikniket.

Van még bõven feladatunk.
Továbbra is várom észrevételei-
ket, javaslataikat és aktív
együttmûködésüket kerüle-
tünk jövõjének alakításában.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kedves Lakótársam!
Még véget sem ért az elmúlt

idõszak kiemelkedõ problémá-
ja, a Covid-járvány, máris itt a
következõ, életünket nagyban
befolyásoló háború a szomszé-
dunkban. Ennek is hasonlóan
pusztító hatása van ránk, csak
más értelemben. Egyszerre küz-
dünk a hihetetlenül megnöve-
kedett energiaárakkal, valamint
a nyugdíjakat és a fizetéseket
felemésztõ hatalmas infláció-
val. A kerületi önkormányzat
lehetõségeihez mérten mindent
megtesz azért, hogy a lakosok
számára ezeket a hatásokat tom-
pítsa. Gondolok itt a szociális
juttatásokra, vagy, hogy tovább-
ra is fenntartunk rengeteg
önként vállalt feladatot a meg-
növekedett költségek ellené-
re is. 

Az elõre betervezett fejlesz-
tések továbbra is folynak. Ki-
emelném ezek közül a Katona
József utca átalakítását, ahol
egyértelmû cél volt, hogy a la-
kossági igényeknek megfelelõ-
en növekedjenek a zöldfelüle-
tek, amennyire csak lehet. Kü-
lön szívügyem a Gergely Gyõzõ
utca zöldfelületének megújítá-
sa, korszerûsítése. Természe-
tesen itt is a lakossági észrevé-
telek begyûjtésével indult a
projekt, ezeknek megfelelõen
alakítottuk ki a terveket. A la-
kosság igényeinek felmérése
után a tervezõk két látványter-
vet készítettek, amibõl szintén
választhattak az itt élõk. Várha-
tóan még ez év végén elkezdõ-
dik a beruházás, és jövõ tavasz-
ra teljesen megújul ez a zöldsáv
a Hollán Ernõ utcától a Pannó-
nia utcáig. 

A kizárólagos lakossági par-
kolás bevezetésével, valamint
az okos parkolási rendszer
továbbfejlesztésével javítot-
tunk a helyi lakosok parkolási
lehetõségein. A mikromobili-
tási pontok kialakításával ren-
dezett keretek közé került a
népszerûvé vált eszközök köz-
területi tárolása. A közösségi
költségvetés keretében gyõztes
javaslat lett a társasházak,
lakásszövetkezetek támogatása
járdatakarító gépek beszerzésé-
ben.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kedves Lakótársam !
Rendszeresen történõ tájé-

koztatásom keretében most né-
hány fontos, az elmúlt idõszak-
ban lakókörnyezetünkben tör-
tént pozitív változást szeretnék
Önökkel megosztani.

A közösségi költségvetés ke-
retében ebben az évben is 4 mil-
lió forint sorsáról dönthettek
az itt élõk javaslataikkal, majd
szavazataikkal. A program ke-
retében három gyõztes javaslat
megvalósítására is sor kerül-
het. Ahogy ígértük, az itt élõk
dönthették el, mire költsük a
pénzt. 

Számomra nemcsak képvise-
lõként, hanem édesanyaként is
örömteli az, hogy a „XIII. ke-
rület a családok kerülete” nem-
csak egy szlogen vagy választási
ígéret az önkormányzat ré-
szérõl, hanem sorban valósítjuk
meg a Lendületben 2.0 prog-
ramjának alapvetéseit. En-
nek keretében Újlipótvárosban
sikeresen mûködik az új
PannKa Part közösségi tér,
ami az itt élõk egyik kedvenc
helyévé vált. Idén elkészül a
Csanády utca felújítása, hama-
rosan kezdõdik a Thurzó park
megépítése is egy korábban be-
építésre szánt területen. Sike-
rült megvalósítanunk egészség-
ügyi intézményeink mûszere-
zettségének fejlesztését is.
A szociális támogatásokat is
megemeltük. 

Azt gondolom, a nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére tovább
kell mennünk a megkezdett kö-
zös úton, továbbra sem lehet
más célunk, mint hogy folyta-
tódjon Újlipótváros fejlõdése,
zöldítése, az itt élõk életminõsé-
gének, egészségének, szociális
helyzetének javítása.

Kérem továbbra is ma-
radjunk, aktív kapcsolatban.
Mi, amit elvállaltunk, a nehéz-
ségek ellenére is teljesíteni fog-
juk egészségügyi, oktatási,
kultúrális, sport-, környezetvé-
delmi, lakhatási és szociális te-
rületeken. Ezért is kérem, ve-
gyenek részt kerületünk életé-
ben, keressék az önkormányza-
tot vagy engem, az Önök képvi-
selõjét!

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Magos Péter

aa  22..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Alpern Julianna

aa  33..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Csiga Gergely

aazz  11..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Tisztelt Lakótársam!
Alighogy magunk mögött hagytuk azt az idõszakot, aminek min-

dennapjait a pandémia határozta meg, újabb válsággal kell szembe-
néznünk. A pandémiás helyzetet követõen az elszabadult infláció
elleni küzdelem vált önkormányzatunk egyik legfontosabb felada-
tává. Várhatóan az egész önkormányzati ciklus a különbözõ válsá-
gok kezelésérõl szól. Eddig jól vizsgáztunk. Önkormányzatunk cél-
ja ezekben a nehéz idõkben a lakosságot ért negatív hatások mér-
séklése, a szociálisan rászorulók támogatása, segítése. Ezekben az
idõkben sem adunk lejjebb szolgáltatásaink magas színvonalából.

A járvány idõszaka alatti kormányzati elvonások és kiadásnöve-
kedések, valamint a jelenlegi inflációs helyzet is nagy kihívás elé ál-
lítja önkormányzatunkat. A korábbi évek tudatos, tervszerû és fele-
lõs gazdálkodásának, tartalékképzésének köszönhetõen a negatív
hatások ellenére önkormányzatunk mûködése stabil.

A kerületben élõk továbbra is számíthatnak az önkormányzat se-
gítségére. Szociális támogatásainkat állami támogatás hiányában is
fenntartjuk, a megemelkedett számú igényeket is ki tudjuk elégíte-
ni, a támogatásra jogosultak körét az elmúlt idõszakban többször
bõvítettük. Utalványosztással, rezsitanácsadással, szociális bolthá-
lózat mûködtetésével igyekszünk enyhíteni a kerületben élõk ne-
hézségein. A KATA-s vállalkozókat tanácsadással segítettük. To-
vábbra is támogatjuk a lakások energetikai fejlesztését, visszatérí-
tendõ és vissza nem térítendõ támogatásokat vehetnek igénybe
nyílászárócserékre, felújításokra. A társasházakat és lakásszövetke-
zeteket az épületek felújításában, energetikai korszerûsítésében tá-
mogatjuk.

Tudatos tervezéssel folytatjuk kerületünk fejlesztését. Január-
ban adtuk át a Jász utca 72. szám alatt legújabb, 35 lakásos önkor-
mányzati bérházunkat, júniusban megkezdtük a Petneházy utcá-
ban egy 67 lakásos önkormányzati bérház építését. Országosan
egyedülálló bérlakásprogramunk tovább folytatódik.

Zöldfelületeink tervszerû felújítása, rekreációs felületeink szín-
vonalas üzemeltetése önkormányzatunk kiemelt feladata. Az idei
évben adtuk át egy korábbi építési telken a Vizafogó parkot, meg-
kezdõdött egy korábban szintén építési telken a Thurzó park meg-
valósítása. Újlipótvárosban tovább folytatódott a Katona József ut-
ca humanizálása, a végéhez közeledik a Csanády utcai zöldsétány
kialakítása, megújul a Gergely Gyõzõ utca zöldfelülete. Átadtuk a
megújult Debreceni parkot, a Csángó utcai lakótelep komplex meg-
újítása is elkészült. A Szováta park játszótere felújítását követõen
kedvelt helyszíne lesz a gyermekes családoknak, a Gyöngyösi sé-
tány játszótereit „ökojátszótérré” alakítjuk a felújításuk során.

Intézményeink megújítása folyamatos. Magas színvonalon való-
sult meg a Gyöngyösi utcai óvoda felújítása, átadtuk az Angyalföldi
utca megújult bölcsõdei épületét is. A Kárpát utcában az óvodaud-
var, a Pannónia utcában a bölcsõde udvara újult meg. Folyamatban
van a Gyöngyösi sétányon az ország elsõ SMART óvodájának létre-
hozása, folyik a Göncöl utcai rendelõintézet teljes korszerûsítése.
Az Újpesti rakparton PannKa Part néven új közösségi teret adtunk
át a lakosság részére.

Kulturális és sportrendezvényeinket – az elmúlt évek pandémiás
helyzetéhez képest – ismét lehetõségünk nyílt széles körben meg-
rendezni. Együtt ünnepelhettük kerületünk 84. születésnapját,
idén újra megrendezhettük a Pozsonyi Pikniket. Kerületünk nép-
szerû a fõvárosban élõk körében.

A nehéz idõk ellenére lakóhelyünk fejlõdése folytatódott, és a jö-
võ évben is folytatódni fog. Megkérdõjelezhetetlen, hogy a XIII. ke-
rület egy erõs közösség. Az itt élõk részére szolgáltatásaink magas
színvonalát továbbra is biztosítani fogjuk, szociális rendszerünk al-
kalmas a felmerült nehézségek kezelésére. Önkormányzatunk a baj-
ban nem elvon, hanem segít. Az itt élõk továbbra is számíthatnak
önkormányzatunk támogatására.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!
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Tisztelt Lakótársaim! 
Elõzõ évben elõször vártuk

javaslataikat a közösségi költ-
ségvetés keretében. A választó-
kerületben a Hun utcai beton-
ágyások elbontása, a zöldsáv
megújítása tudott megvalósul-
ni. Idén a Mohács utca zöldte-
rületeinek növelésére, illetve fo-
gyatékkal élõ lakótársaink segí-
tése érdekében jeltolmácskép-
zésre érkezett a legtöbb szava-
zat. Köszönöm részvételüket a
programban! Ciklusprogra-
munk a Csángó lakótelep zöld-
területi fejlesztését irányozta
elõ. A beruházás elkészült, meg-
újult a játszótér, kerületünkben
elsõként itt lett kialakítva mû-
füves kutyafuttató. Cserére ke-
rültek az utcabútorok, megújul-
tak a parki sétálóutak. Kapcso-
lódva SMARTX!!! okosváros
programhoz, napelemes okos-
pad került kihelyezésre a játszó-
tér mellett.  A rekreációs részen
kerekesszékkel is használható
utcabútorok kerültek kihelye-
zésre. Lakossági kérésre a park-
ban kerékpártárolókat létesítet-
tünk.

Az idei évben a közbiztonság
és a köztisztaság kapott kiemelt
figyelmet a területen. Együtt-
mûködve a szakemberekkel, si-
került visszaszorítani az illegá-
lis hulladéklerakást. A közte-
rület-felügyelet szakemberei
rendszeresen tartanak akár egy
héten keresztüli 0–24 órás ellen-
õrzést a kritikus területeken.  Az
Önkormányzat, segítve a társas-
házakat tisztántartási kötele-
zettségük teljesítésében, járda-
takarító gépeket szerzett be, me-
lyek 3 hetente végeznek munkát
a területen.  

Az egészségügy területén, a
Szegedi úti egészségházban új
mofettakezelés érhetõ el, mely
szén-dioxid segítségével érszû-
kületek, végtagok traumatikus
sérülései, visszér, nyirokér kró-
nikus betegségeiben és cukor-
betegséghez társuló érrendszeri
problémák kezelésében áll a la-
kosság szolgálatára.

A pandémia mérséklõdésével
lehetõség nyílt az önkormány-
zati rendezvények, fogadóórák
személyes megtartására.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Magam és sok kerületi lakos
nevében tiltakozom a két kerü-
leti posta (Pozsonyi út 44–46.,
Róbert Károly krt. 70–74.) be-
zárása ellen!

Az államosított iskoláink egy
évtizede visszafelé haladnak a
korban, XIX. századi helyzet-
ben vannak: elég volt az iskola-
használó pedagógusok-gyere-
kek-szülõk közös munkájának
ellehetetlenítésébõl!

Ma nincs rendszerszintû vál-
ságkezelés. Van infláció, elsze-
gényedés, elszabaduló megélhe-
tési költségek és lélegeztetõ-
gépre kapcsolt önkormány-
zatok. A „megyeszékhelynyi”
XIII. kerületi önkormányzat
vezetése igyekszik, hogy töb-
beknek tudjon adni települési
támogatást mindennapi megél-
hetésük segítésére. 

Választókerületem területén
2023. május 15-ig új park épül
1,5 milliárd forint értékben,
Thurzó park néven. Folyamat-
ban van a Gabriel Garcia
Marquez park felújítása. A Go-
gol utcai parkoló felújítása elké-
szült az utca zöldítésével: cser-
jék, bokrok, ágyások kerültek
kialakításra. A Bulcsú park
használatáról folyamatos közös
munka van az ott élõkkel és a
közterület-felügyelet, a kerületi
rendõrkapitányság kollégáival.

Az augusztusi közterület-be-
járás alkalmával Kárpát utcai
kutyafuttató karbantartási, fa-
ápolási feladatait, a Duna Te-
rasz – Kárpát utcai lakótelep
zöld felületeinek megújítását
tûztük ki célul. A Garam és Kár-
pát utca sarkon pihenõpark át-
alakításának lehetõségét kér-
tem megvizsgálni közösségi
kertté, valamint komposztáló
telepítésére. A Gogol utcai pihe-
nõpark felújítása is az ütemezett
feladatok közé került. 

Tavaszra elkészül a 3-as met-
ró vonala is.

A magyar kormánynak fele-
lõsséget kell vállalnia az üres ál-
lamkasszáért, a legmagasabb
áron adott távhõért, az orbáni
inflációért, hogy ne a XIII. ke-
rületiekkel fizettessék meg évti-
zednyi elszalasztott lehetõsé-
geiket: a panelházaink korsze-
rûsítését, szigetelését, hálózat-
és energetikai felújításokat!

Kedves Lakótársam!
Újlipótváros északi részén

idén a gyermekek örülhettek a
legtöbb önkormányzati fejlesz-
tésnek, felújításnak. Noha a
Pannónia Általános Iskola im-
már kilencedik éve nem kerüle-
tünk fenntartásában mûködik,
mégis helyi költségvetési forrá-
sok felhasználásával újult meg
tetõkertje. A nyáron több fantá-
ziadús és korszerû játszóeszköz,
valamint vadonatúj, biztonsá-
gosabb gumiburkolat került a
RaM kertjében lévõ Bóbita Iro-
dalmi Játszótérre. Pár héttel ké-
sõbb a Zöld Ág Tagóvoda udva-
ra újjászületésének lehettünk
tanúi. Az ott ültetett minierdõ
és az izgalmas megfigyelések
színtereként szolgáló madárles
nem csak a játszóudvar fõ látvá-
nyossága, de gyakorlati eszköze
a kicsik környezettudatos neve-
lésének is. És ha már a kicsikrõl
esik szó, nem szabad megfeled-
keznünk a legkisebbekrõl sem.
Az õ igényeik kielégítését szol-
gálta a Boribon Bölcsõde szabad
terein lezajlott teljes terepren-
dezés és füvesítés csakúgy, mint
az esésvédõ felületek és a pan-
csolók kialakítása.  

Az Önkormányzat Idõsügyi
Programjában kiemelt helyen
szerepel az idõsek klubjainak
mûködtetése. Az új, fedett te-
rasz jól szolgálja az Õszikék
klub tagjait, az Ezüst Kor júni-
usban átadott „okosszobája” pe-
dig még fõvárosi szinten is új-
donságnak számít. 

Az ötös választókerület Le-
hel utca–Dózsa György út–Sza-
bolcs utca–Bulcsú utca által ha-
tárolt részében zajló milliárdos
nagyságrendû beruházások az
ott lakók számának jelentõs nö-
vekedésével járnak. A biztonsá-
gos gyalogos közlekedés érde-
kében lakossági igényként me-
rült fel egy lámpás gyalogátke-
lõhely létesítése a Lehel és Lõ-
portár utcák sarkánál. Jóllehet
az érintett útszakasz a Fõváros
kezelésében van, Önkormány-
zatunk minden fórumon lobbi-
zik ennek mielõbbi megvalósí-
tásáért. Kérem, hogy továbbra
is fogjunk össze a nehézségek le-
küzdése érdekében!

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kedves Lakótársam!
2022 minden szempontból

intenzív év volt. Az évet a
vírusveszélyhelyzettel kezdtük,
és ennek fellege azóta sem múlt
el, sõt, erre érkezett még keleti
szomszédunk, Ukrajna elleni
orosz agresszió, majd háború,
amely azóta nemhogy befejezõ-
dött, hanem eszkalálódott. Ne-
héz helyzetbe hozva ezzel Ma-
gyarországot az energiaellátás, a
kereskedelmi és gazdasági kap-
csolatok terén. Nincsenek köny-
nyû helyzetben a családok és az
önkormányzatok sem, de itt-
hon, a XIII. kerületben és a Vi-
zafogón szerencsés helyzetben
vagyunk! Az önkormányzat
mûködése még ezekben a nehéz
idõkben is stabil, munkája átlát-
ható, a mindennapokban is ér-
zékelhetõ, kézzelfogható. Külö-
nösen igaz ez a Vizafogó lakóte-
lepre és közvetlen környezeté-
re. Egyedülálló módon egy épí-
tési telket zöldterületté nyilvá-
nítva megépítettük és átadtuk a
mára már közkedvelt Vizafogó
parkot, amely nemcsak szûkebb
pátriánk, de a XIII. kerület és
Budapest egyik ékköve lett! Az
„udvaros házak” közterületei is
megújultak ez esztendõben,
amelyekkel így gyakorlatilag
egy zöldfolyosó alakult ki a Drá-
va utca és az Árpád híd között.

Mindemellett fontos megje-
gyezni, hogy olyan feladatokkal
teli szakterületen, mint a közte-
rületi parkolás, sikerült újabb
eredményeket elérni. A kerület
belvárosi részén kialakításra ke-
rültek a mikromobilitási pon-
tok, a kizárólagos lakossági vá-
rakozási helyek. A smart prog-
ramunk jegyében az idei évi te-
lepítésekkel 850 parkolási szen-
zor egy applikációval segíti a
parkolóhelyet keresõ autósokat,
amellyel idõ, pénz, energia ta-
karítható meg, és környezetvé-
delmi szempontból is pozitív
hatású. Amennyiben szükséges
és lehetséges, ezeket a progra-
mokat a kerület északi része felé
haladva folytatni fogjuk.   

Köszönöm türelmüket a fel-
újításokkal, beruházásokkal
kapcsolatban, kérem, vigyáz-
zunk új értékinkre!

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Tisztelt Lakótársaim!
2022 októberében visszate-

kintve az évre, jelen volt és van
életünkben a járvány, Oroszor-
szág háborúja Ukrajna ellen,
egyre magasabb infláció és fe-
nyegetõ rezsiárak. Mindez
nemcsak a lakóközösségünk
tagjait érintette, hanem Önkor-
mányzatunkat is egyaránt. Eb-
ben az idõszakban még inkább
fontos a közös gondolkodás,
együttmûködés, a partnerség.
Köszönöm Önöknek az eddigi
támogatásukat!

Ígértem és teljesítettük: ösz-
szesen 16 feladat végrehajtását
vállaltam, amely a 7. számú vá-
lasztókerületben élõk minden-
napi életét teszi kellemesebbé,
könnyebbé. 16 ígéretem volt,
amelyek teljesülése idõarányos.
Közterületi fejlesztések, szociá-
lis és egészségügyi szolgáltatá-
sok fejlesztése. Helyi szakembe-
rek vizsgálják annak lehetõsé-
gét, hogy a Gidófalvy és a
Kassák–Dunyov lakótelep par-
kolóhelyeit hogyan lehet bõví-
teni.

A vállalásokon túl az Önök-
tõl érkezõ javaslatok, jelzések is
hozzájárulnak szûkebb kör-
nyeztünk fejlõdéséhez. 7 hely-
színen, összesen 22 db kerék-
pártámasz került kihelyezésre.

A Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság elnökeként fontosnak
tartom, hogy az önkormányzat
gazdálkodása – hitelfelvétel nél-
kül – biztosítsa a közszolgálta-
tások szervezését az elért szol-
gáltatási színvonal megtartása
mellett. Az államtól Önkor-
mányzatunk költségvetése 5,9
milliárd forint támogatást kap,
viszont 6,5 milliárd forintot el-
vonnak, így mi finanszírozzuk
az állam mûködését. Ezt nem
nevezném gondoskodó állam-
nak.

Köszönöm Önöknek, hogy
2022-ben is segítõ szándékú kri-
tikákkal, javaslatokkal segítet-
ték önkormányzati munkámat.
A 2023. év mindenki számára
kihívásokkal teli idõszak lesz,
még fontosabb lesz a közös gon-
dolkodás, az együttmûködés, az
egymás iránti szolidaritás és
odafigyelés egymásra.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Nagy Péter

aa  88..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Keszthelyi Dorottya

aa  44..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Szabó Tamás

aa  66..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Karácsonyi Zoltán

aa  77..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Kronstein István

aa  55..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee
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Kedves Lakótársam!
Az elmúlt 3 év mindany-

nyiunk számára nehézségekkel
telt, elõbb a koronavírus okozta
veszélyhelyzettel kellett szem-
benéznünk, majd az elszálló
inflációval és a többszörösére
emelkedõ rezsiköltségekkel.

Mindez Önkormányzatun-
kat is érintette (a veszélyhely-
zettel összefüggõ elvonások és
kiadások, megemelkedett rezsi-
költségek), de az elmúlt évtize-
dek gondos gazdálkodásának
köszönhetõen stabil maradt a
kerület költségvetése. Az ön-
kormányzat szociális támogatá-
sokkal próbálja enyhíteni a
lakoság terhét, jogosultság tel-
jesülése esetén igénybe lehet
venni például fûtéstámogatást,
közüzemidíj-támogatást, lak-
bér-hozzájárulást.

Az említett nehézségek elle-
nére tovább folytatódik kerüle-
tünk fejlõdése. Az elmúlt idõ-
szakban többek között átadtuk
a Csángó lakótelep zöldterületi
fejlesztését, megújult a Zöld Ág
Tagóvoda és a Boribon Bölcsõ-
de udvara, és a képviselõ-testü-
let döntése alapján létrejöhet az
ország elsõ SMART óvodája.

Idén is meghirdetésre került
a közösségi költségvetés, mely-
nek keretében minden választó-
kerület 4 millió forint sorsáról
dönthetett. Választókerüle-
tünkben a szavazatok alapján
térfigyelõ kamerák kerülnek ki-
helyezésre a Szegedi út 57.
számhoz és a Szegedi út–Hajdú
utca sarkára, hulladékgyûjtõket
helyezünk ki a Szegedi út–Dé-
vényi utca–Róbert Károly kör-
út–Jász utca által határolt terü-
letre, és fejlesztjük a Kerekes ut-
cai kutyafuttatót. Köszönöm
szavazataikat! 

Több lakossági megkeresés
érkezett hozzánk a Kerekes ut-
cai szálló vendégeinek problé-
más, a közösségi együttélést za-
varó viselkedésével kapcsolat-
ban. Egyeztetéseket folytattunk
a szálló üzemeltetõjével, vala-
mint a rendõrség együttmûkö-
dését is kértük, így a Közterü-
let-felügyelet segítségével rend-
szeres ellenõrzést tartottak a te-
rületen, melynek eredménye-
képp visszaszorultak ezek a za-
varó tevékenységek.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kedves Lakótársam!
A 10. számú választókerület

képviselõjeként azt vállaltam,
hogy valódi közösséget építünk
Önökkel együttmûködésben.
Vállaltam a közösségépítés
munkáját, és bíztam abban,
hogy Önök is cselekvõ részesei
kívánnak lenni a lakókörnyeze-
tünk fejlesztésének. Nem csa-
lódtam: az elmúlt években
számtalan ötlet, javaslat, kon-
struktív észrevétel jött hozzám,
ezáltal az alábbi fejlesztések va-
lósultak meg, melyet együtt ter-
veztünk.

A Váci út 132. elõtti járda- és
parkoló burkolatának megújítá-
sát követõen a fák és cserjék ül-
tetésére is sor került, összhang-
ban a Lendületben 2.0 és az An-
gyalzöld 3.0 programokkal. A
Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola elõtt a járda felújítása is
megvalósult, továbbá a szülõk
kérésére kerékpártámaszok is
kerültek oda. Kerékpártáma-
szokat tettünk ki a Varázsliget
Tagóvoda elé is. A Róbert Ká-
roly körút 20–22. közötti csobo-
gó felújítása folyamatban van. A
Lakossági Zöldterület Védnök-
ségi pályázaton idén is nagyon
sokan pályáztak, jövõre is foly-
tatni szeretnénk ezt a sikeres és
kedvelt pályázatot. Köszönöm
Önöknek a közösségi költségve-
tésben a jobbnál-jobb ötleteket,
amelyekbõl a nyertes javaslatok
év végéig meg is valósulnak!

Választókerületem képvise-
lete mellett munkám másik ré-
szében, a Szociális, Egészség-
ügyi és Mûvelõdési Bizottság-
ban a személyes indíttatás és el-
hivatottság motivált. 2015 óta,
amikor a szociális törvény mó-
dosításra került, és gyakorlati-
lag az állam kivonult a segélye-
zési rendszerbõl, azóta a XIII.
Kerületi Önkormányzat telepü-
lési támogatás formájában tud
segíteni a lakosságnak. A segít-
ségnyújtás mellett célunk, hogy
a helyi társadalom mind széle-
sebb köre aktív, cselekvõ, egy-
másra figyelõ, felelõs, alkotó,
másokat segíteni akaró és segí-
teni tudó tagja legyen. 

Továbbra is egy önmagáért
tenni akaró és tenni képes kö-
zösségre szeretnék építeni,
Önökkel, Önökért!

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Vaju Viktória

aa  99..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Varga Zsanett

aa  1100..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Tisztelt Lakótársam!
Az elmúlt idõszak esemé-

nyei, a világjárvány, majd a
szomszédunkban kitört jelen-
leg is zajló háború visszafor-
díthatatlanul megváltoztatták
életünket, hétköznapjainkat.
Ilyen helyzetben különösen
nagy jelentõsége van a tervsze-
rû, kiszámítható és biztonságos
mûködésnek. Önkormányza-
tunk a bizonytalan gazdasági
helyzet és a Kormány önkor-
mányzatokat sújtó megszorító
intézkedései ellenére is tartani
tudja ígéreteit, az elfogadott
Lendületben 2.0 ciklusprog-
ram szerint. A SZEM Bizottság
tagjaként arról számolhatok be
Önöknek, hogy továbbra is ki-
emelt figyelmet fordítunk a ke-
rületi családok életminõségé-
nek javítására, a szociálisan hát-
rányos helyzetûek segítésére. A
kisgyermekes családok nagy
örömére az idei évben átadtuk a
PannKa Partot, a teljesen
megújult a Gyöngyösi utcai
Csicsergõ Tagóvodát, és befe-
jezõdött a Kárpát utcában a
Zöld Ág Tagóvoda és a Boribon
Bölcsõde udvarának felújítása.
Nyáron ismét megszerveztük a
kedvezményes díjú nyári tábo-
rokat, kulturális és gyermek-
programjaink kínálata bõvült,
iskolakezdési támogatást nyúj-
tottunk a családoknak. Örö-
mömre szolgált, hogy két év ki-
hagyás után ismét személyesen
találkozhattunk a Lakóközös-
ségi Napokon, az Angyalfolki
Utcabálon, a Pozsonyi Pikni-
ken, a Szent Mihály Napi Bú-
csún. Szociális rendszerünket
folyamatosan felülvizsgálva, te-
lepülési támogatások széles kö-
rével segítjük a rezsicsökkentés
kárvallottjait, ingyenes rezsita-
karékossági tanácsadást is szer-
vezünk. Választókerületemben
elkészült a Petneházy utca Haj-
dú és Üteg utca közötti parkoló
felújítása. A 105 parkolóhely
mellett 3 mozgássérült-parko-
lót is kialakítottunk, az Üteg ut-
cai nagy parkolóban az Önök
kérésére megtörtént a parkoló-
helyek felfestése. Lakossági
egyeztetést követõen elkezdõ-
dött az Országbíró sétány nagy
játszóterének teljes körû felújí-
tása.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kantulyné Csata Zsuzsanna
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Tisztelt Lakótársam!
Alpolgármesterként felada-

taim közé tartozik a közterületi
felújítások és az intézményi be-
ruházások irányítása, a kerületi
ingatlangazdálkodás, a közbe-
szerzési eljárások felügyelete, a
parkolási rendszer koordinálá-
sa és a kerületi Közterület-fel-
ügyelet irányítása. Ezeken a te-
rületeken számos eredményt
tudtunk elérni az elmúlt egy év-
ben.

Az idei év elején átadtuk a
Gyöngyösi utcában a Csicsergõ
Tagóvoda teljesen újjáépített
épületét és udvarát. Felújítottuk
az Angyalföldi úton található
Napraforgó Bölcsõde épületét.

Az iskolákat államosították,
mi mégsem hagytuk cserben az
intézményeket: idén 40 millió
forint értékben írtunk ki iskola-
udvarok felújítására pályázatot,
ebbõl négy iskola udvara újul-
hatott meg. A pályázatot 2023-
ban is folytatjuk.

Büszke vagyok rá, hogy a ke-
rületben két építési telken is
parkot alakítunk ki. A 9300 m2-
es Vizafogó parkot idén tavasz-
szal átadtuk, Újlipótvárosban, a
Thurzó utcában idén elkezdõ-
dik egy 5000 m2-es park építése,
befejezése jövõ év májusában
várható.

Útjaink, parkolóink, jár-
dáink fejlesztésén is folyamato-
san dolgozunk. Idén megújult a
Gogol utcai és a Petneházy utcai
parkoló, a Katona József utca,
Szent László út, Országbíró ut-
ca, Radnóti Miklós utca egy-egy
szakasza, befejezéséhez közele-
dik a Csanády utcai zöldsétány.
Új gyalogátkelõhelyek létesíté-
sével segítettük a gyalogos köz-
lekedést, fejlesztettük a kerék-
páros infrastruktúrát.

Az autósok helyzetét is segít-
jük Újlipótvárosban a kizáróla-
gos lakossági várakozási övezet
kialakításával, az okosparkolási
rendszer kiépítésével. 

Folytatjuk bérlakásépítési
programunkat. Idei év elején át-
adtuk a Jász utca 72. szám alatt a
legkorszerûbb, passzív techno-
lógiával készült 35 lakásos bér-
házunkat. A Petneházy utca 90.
szám alatt épül a 67 lakásos mo-
dern önkormányzati bérház, át-
adása 2024-ben várható.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Kedves Lakótársam!
Sok minden történt az elmúlt

évben, sok olyan, amivel eddig
nem találkoztunk, amire meg-
oldásokat kellett találnunk a ke-
rület lakosságának ellátása, se-
gítése és kiszolgálása érdeké-
ben. A szolgáltatások magas
színvonalát továbbra is fontos
és kiemelt feladatunknak te-
kintjük.

Az egészségügyi ellátás már a
régi formájában mûködik, az
egynapos sebészettõl a 31 szak-
rendelésig. 

Szociális területen megnyílt
a lehetõség, hogy az Idõsek
Klubjai látogathatóak legye-
nek. Otthoni segítségnyúj-
tással is gondoskodtunk a rá-
szorulókon. A kérelmezõk
száma a Covid után megemel-
kedett, hiszen már akkor elkez-
dõdött az áremelkedés. Még
nem vagyunk a végén, mert az
energiaárak elszabadulása
újabb csapdát állított a lakos-
ság elé. Arra törekszünk, hogy
a szociális ellátásokból ne kell-
jen visszavennünk, hogy a rá-
szoruló a lehetõ legtöbbet kap-
ja meg.

Az oktatás továbbra is állami
kézben van, a rendszer bírálatá-
val tele van a sajtó. Az óvodák
önkormányzati kézben vannak,
ahol jól felkészült kollégák fog-
lalkoznak a gyermekekkel. 

Különös gondot fordítot-
tunk arra, hogy a kulturális és
sportrendezvényeket biztosíta-
ni tudjuk. Népszerû volt a kerü-
let születésnapja, az Angyal-
folki Utcabál és a Pozsonyi Pik-
nik rendezvényünk.

A szolgáltatásaink mellett az
épített környezetünkre és a ter-
mészeti környezet szépítésére
is gondot fordítunk. Bõvült a
megújított játszótereink szá-
ma. Öröm számomra, hogy a
Debrecen park megújulása
után nagyon sokan vették
igénybe a játszótér adta lehetõ-
ségeket. Terveink között szere-
pel, hogy a közösségi költség-
vetésbõl a jó ötleteket magvaló-
sítsuk, ezzel is értékelve azt,
hogy velünk együtt gondol-
kodnak kerületünk fejleszté-
sén, szépítésén. Ezzel is erõsí-
teni szeretnénk a lokálpatrio-
tizmust.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Dr. Puchner Gábor
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Holopné Schramek Kornélia
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Tisztelt Lakótárs!
Önkormányzatunk a válasz-

tóknak tett ígéretét, öt évre
szóló programját idõarányosan
teljesítette. Nyugodtan nézhe-
tünk a kerület lakóinak sze-
mébe, 2024-ben lesz mirõl be-
számolnunk. Annak ellenére
bizakodom ebben, hogy ne-
hezített terepen kell dolgoz-
nunk, terveinket megvalósíta-
ni. Az infláció, az energiaárak
drasztikus növekedése mellett
sorra születnek az önkormány-
zatok mozgásterét szûkítõ
döntések. 

Növelik az elvonásokat, jö-
võre a kerületi önkormányzat a
központi költségvetés nettó be-
fizetõje lesz. Csökkentik a ha-
táskörét, hírlik, hogy az isko-
lák elvételét követheti az egész-
ségügyi alapellátás államosí-
tása. 

Az ország és mindannyian
bajban vagyunk! Háború van a
szomszédban, infláció és az
energiaszegénység réme fenye-
geti a családokat. A tisztánlá-
tást nem segíti a központi, ha-
zug propaganda. A kormány-
zat részérõl õszinte beszédre,
tiszta szándékra, együttmûkö-
désre lenne most igazán szük-
ség.  

A környéken több önkor-
mányzati beruházással talál-
kozhatunk. Megkezdõdött a
Gyöngyszem Tagóvoda felújítá-
sa, a Göncöl utcai háziorvosi
rendelõ épületén is javában dol-
goznak. Az intézményben a
gyermekek és a felnõttek részé-
re 2023-ban kezdõdhet a rende-
lés. A Gyöngyösi sétány kis és
nagy játszóterén a téli hónapok-
ban a zöld gondolat jegyében
ökojátszótér létesül.

Halad a Nõvér utca Rákos-
palotai út–Gyöngyösi utca kö-
zötti szakaszán a járdafelújítás.
A gyalogosfelület Rákospalotai
úttól északra esõ szakasza jövõ-
re ölthet új külsõt. Az év végi
idõszakot „emberes” hónapok-
nak is hívják. Az idei november,
december, a téli idõszak a ko-
rábbiaknál is több nehézséget
hozhat, ezért az önkormányzat
növeli az ellátórendszer haté-
konyságát és a támogatások for-
rását.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

Tisztelt Lakótársam!
Az utóbbi évtizedben vész-

helyzetek sorát éljük. A járvány
egészségügyi vészhelyzetét az
ukrajnai háború miatti veszély
követte. Mindennapjainkban
azonban a boltokban az árak el-
szabadulása, a rezsiköltségek
sokszorozódása miatt éli meg
mindenki a saját megélhetési
válságát. Országunk ugyanúgy
éllovasnak számít az infláció te-
kintetében, mint a járvány
okozta halálesetekben. Ugyan-
úgy, mint otthon, az Önkor-
mányzatnál is folyamatos a költ-
ségvetés újratervezése. Az állam
nem segít, inkább forrásokat
von el.  Tartjuk, hogy a bajba ju-
tottak támogatását biztosíta-
nunk kell. A nyugdíjasklubok-
nak mûködni kell. 

Ilyen körülmények között
nagy öröm, hogy a Gyöngyösi
sétányon a bölcsõde felújítását
követõen az óvoda felújítását is
vállalni tudjuk. A bõvítés és fel-
újítás során egy korszerû
SMART jellegû intézmény va-
lósul meg. Az „intelligens”
megoldások nemcsak az építé-
szetben, hanem a pedagógiai
programban és a szülõkkel tör-
ténõ kapcsolattartás során ma-
gas színvonalon megjelennek.
A jó szigetelésû kétszintes épü-
let energiahatékonyságát hõszi-
vattyú és napelem biztosítja.
A fejlesztés közel 3 milliárd fo-
rintba kerül.

A sétányon a kis és nagy ját-
szótér is megújul. Adódott,
hogy a nagy, fás, ligetes terüle-
ten ökojátszótér legyen. A ját-
szótér a természeti szépségek
megjelenítésével nemcsak a
gyerekek, hanem a szüleik kör-
nyezettudatosságát is formálja.

Folyamatban van a körzete-
met érintõ fontos beruházás, a
Göncöl utcai háziorvosi rende-
lõ bõvítése és felújítása. A fej-
lesztés részben az Egészséges
Budapest program keretében
valósul meg 1,3 milliárd forint
ráfordítással. A közel nulla
energiaigényû épület helyet ad
12 háziorvosi rendelõnek, két
gyermekorvosi rendelõnek és a
védõnõi szolgálatnak. Terveink
szerint jövõ év elsõ felében már
itt rendelhetnek az orvosok.

Továbbra is vigyázzunk egy-
másra!

A ciklus eleje óta többször
észrevételeztem az éves költség-
vetések alkalmával a tartalék-
képzés elégtelenségét. Úgy tû-
nik nem eredménytelenül, hi-
szen évrõl évre nagyobb gondot
fordítanak a XIII. Kerületi Ön-
kormányzatnál a költségvetési
tartalékképzésre, amit a rendel-
kezésünkre bocsátott anyagban
is több helyen hangsúlyoznak.

Sajnos az ugyancsak költség-
vetést érintõ tevékenység te-
rületén nevezetesen a behajt-
hatatlan követeléseknél a hely-
zet tovább romlott, hiszen egy-
részt összegében növekedett,
másrészt az ügyben hatáskörrel
rendelkezõ képviselõ-testület
döntése elõtt megtörtént a mér-
leg beküldése (hatáskörmegvo-
nás).

Képviselõi fogadóórámon
jelzés érkezett, hogy a Visegrádi
u. 13. szám alatti társasház mû-
ködése nem felel meg a törvé-
nyességi követelményeknek,
amely társasházban az önkor-
mányzat is tulajdonos. A törvé-
nyességi vizsgálat több súlyos
jogszabálysértést is észrevétele-
zett, és kötelezte a társasházat,
hogy állítsa helyre a mûködés
törvényességét. Egészen elké-
pesztõ, hogy az önkormányzat
vezetését a teljes érdektelenség
jellemzi az ügyben.

Több képviselõtársammal
kezdeményeztük a parkolási
gondok enyhítése érdekében
mélygarázs, parkolóház létre-
hozását. A tisztségviselõk részé-
rõl nem tartják szükségesnek
ilyen objektum létrehozását,
mert annak semmi haszna nem
lenne, állításuk szerint.

Többször szóvá tettem, hogy
nem csak a fõváros, hanem a ke-
rület is komoly visszaesést mu-
tat a köztisztaság területén.
Ilyen a Jászai Mari téren talál-
ható közpark gondozatlansága,
vagy a Dráva utca és az alsó rak-
part sarkán lévõ néhány négy-
zetméteres terület, amely a ke-
rületbe érkezõknek nyújt „idil-
li” képet. Az egymásra mutoga-
tás helyett kértem az illetékes
alpolgármester, hogy néhány
eszközt bocsásson rendelkezé-
semre, és rendbe teszem az em-
lített sarkot. Alpolgármester Úr
megígérte, hogy ad eszközöket,
azóta várom visszajelzését.

Tisztelt Polgárok! 
Amikor végre úgy tûnt, hogy

túljutottunk az életünket felfor-
gató pandémián, kitört a hábo-
rú a keleti szomszédunkban.
Mindezek elõtt sem voltak
problémamentesek hétköznap-
jaink: elég a határainkat fegy-
verrel ostromló migránsáradat-
ra gondolnunk. 

A brüsszeli bürokrácia hibás
döntései csak tetézték a bajokat.
A schengeni határ megvédésé-
ért (anyagi és erkölcsi támoga-
tás helyett) bírálatot kaptunk.
A háborúzó oroszoknak pedig
olyan szankciókat találtak ki,
ami csak nekünk, európaiaknak
fáj; elszabadult inflációt és re-
zsiemelkedést okozott. Továb-
bá az országnak járó uniós for-
rásokat is visszatartják a kor-
rupciós botrányokba egyre
gyakrabban keveredõ uniós po-
litikusok. 

A hazai baloldal pedig kriti-
ka nélkül támogatja a szankció-
kat, nem törõdve azzal, hogy en-
nek árát pont a legszegényebbek
fogják elszenvedni a szankciós
infláció és a rezsiemelkedések
miatt. De a megvont EU-s pén-
zek ügyében is a magyar embe-
rek ellen lobbizik az ellenzék,
amivel a pedagógus-béremelés
fedezetét támadják. 

Magyarország kormánya az
infláció ellen árstoppal, az elsza-
badult energiaárral a rezsicsök-
kentés fenntartásával küzd.
Ilyen drámai helyzetben az or-
szágnak felül kell emelkednie a
megosztó torzsalkodásokon, és
közösen kell mindent megten-
nünk a mindennapok biztonsá-
gáért. Mindenkinek a maga he-
lyén kell felelõsségteljesen vi-
selkednie. 

Ellenzéki önkormányzati
képviselõként most az a felada-
tunk, hogy akár a politikai el-
lenfeleinkkel is összefogva
küzdjünk a lakossági terhek
csökkentéséért. A baloldali vá-
rosvezetéstõl pedig azt kérem,
hogy legalább most függesszék
fel a kormány szüntelen kritizá-
lását, és támogassák azokat a
kormányzati lépéseket, amik a
magyar emberek biztonságát
hivatottak fenntartani!

Borszéki Gyula

aa  1144..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  kkééppvviisseellõõjjee

Rajacsics László
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Dr. Gergely Sándor
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Harrach Tamás
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A „Lendületben 2.0” ciklus
programot a Fidesz-KDNP he-
lyi képviselõ-frakciója teljes
egészében elfogadta, és a meg-
valósítását természetesen támo-
gatja. A 2022-es év nehézségei,
amit az ukrajnai orosz agresszió
okozott, meglehetõsen sok
problémát okoz a program vég-
rehajtásában. Példaként meg-
említeném a Petneházy utca 90.
szám alatti új, 67 lakásos önkor-
mányzati lakóépület kivitele-
zésének célokmány-módosítá-
sára a 67 lakásos épület megva-
lósítása a kapcsolódó kiváltá-
sokkal együttesen 5 431 130 E Ft
költségbõl megoldható, mely a
korábbi célokmányhoz képest
383 819 E Ft többletforrást igé-
nyel, melyet az Önkormányzat
költségvetésében biztosítunk.
Az infláció, a megugró energia-
árak mind rendkívüli nehézsé-
geket okoznak, amelyek termé-
szetesen nehezítik a program
megvalósítását.  A XIII. kerület
a családok kerülete, ahol a legfi-
atalabbtól a legidõsebbig magas
színvonalú szolgáltatásokat
nyújt az önkormányzat. A cik-
lus hátralevõ részében is ki-
emelt feladat, hogy az intéz-
ményhálózatunkon (bölcsõde,
óvoda, sport-, kulturális, egész-
ségügyi, szociális intézmé-
nyek), a felújított közterülete-
inken (játszóterek, labdapályák,
fitnesz-, pihenõparkok) és sok-
színû ellátási formákon keresz-
tül a gyermekek, szüleik és
nagyszüleik érdekeit szolgál-
juk. A frakciónk a háború tár-
gyalás útján történõ befejezésé-
ben látná a konfliktus lezárását,
és az infláció, valamint az ener-
gia árának mérséklésében látjuk
és reméljük a ciklus program za-
vartalan folytatását.

Hutterer Béla

kkoommppeennzzáácciióóss  lliissttááss  kkééppvviisseellõõ
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A vírushelyzet miatt rend-
kivûli nehézségekkel terhelt
2020-as év után az önkormány-
zat számára egy problémamen-
tesebb 2022-es évet vártunk. A
várakozással ellentétben sajnos
a 2022-es év a kirobbant ukrán-
orosz háború szintén rendkívü-
li  helyzetet teremtett, és nehéz-
ségeket  okozott a Lendületben
2.0 ciklusprogram végrehajtásá-
ban is. Sajnos ezek a nehézségek
rendkívüli mértékben befolyá-
solták az önkormányzat mûkö-
dését, azok után, hogy a
pandémia idején is érték az ön-
kormányzatot gazdasági hátrá-
nyok. A Fidesz frakció a képvi-
selõ-testületben mindig is igye-
kezett a konstruktív ellenzék
szerepét betölteni. A Lendület-
ben 2.0 ciklusprogramot elõse-
gítõ legtöbb elõterjesztést, ame-
lyek a lakosság érdekeit szolgál-
ták támogattuk. Az év biztatóan
indult de egyértelmû hogy fel
kell mérni az önkormányzat
mûködésére külsõ tényezõkbõl
eredõ új kockázatokat. Nyilván-
való, hogy a 2022-es költségve-
tést alapvetõen befolyásolja az
energiahordozók árának nagy-
mértékû emelkedése az év má-
sodik felében. Véleményünk
szerint igen fontos volt, hogy a
lakossági szolgáltatások színvo-
nala ne csökkenjen, az önkor-
mányzat szociális tevékenysége
eredményes legyen. A kor-
mányzati támogatások kismér-
tékben nõttek (köznevelési)
óvodai szociális és gyermekjólé-
ti feladatok stb. Frakciónkat
rendszeres, néha szenvedélyes
kritikák érik, hogy nem támo-
gatjuk – tartózkodunk – a költ-
ségvetési elõterjesztéseket. Úgy
érzem, hogy ellenzéki pártként
a meglehetõsen bonyolult és né-
ha nehezen értelmezhetõ költ-
ségvetési elõterjesztések kriti-
kája nem kérdõjelezi meg, hogy
alapvetõen támogatjuk a kerü-
let mûködését. A Jogi Bizottság
elnökeként levezettem a JB ez
évi üléseit és a jól felkészült és
aktív bizottsági tagok segítségé-
vel elõsegítettük a kerület sza-
bályos mûködését.

Tisztelt Választópolgárok!
Megtiszteltetés számomra,

hogy ismét értékelhetem az évet
a kerület lapjában. Most az en-
gem rendkívül zavaró, kettõs
mércére hívom fel figyelmüket.
Az nem hiteles és pártfüggetlen,
ha  Fidesz-kormány olyan in-
tézkedéseit kritizálja, aminek
tényleges megvalósulása a bal-
liberális kormányok idejére
esett. Gondolok itt az önkor-
mányzati rendszer ellehetetle-
nítésére, a tanszabadság hiányá-
ra, a diktatúra megvalósulására
és a rendszerszintû korrupció
megvalósulására. Nem hiteles
Tóth József kerület iránti elkö-
telezettsége számomra, amikor
a komoly eredményeket elérõ
Tarlós Istvánnal szemben a
most már egyértelmûen  alkal-
matlan Karácsony Gergelyt tá-
mogatta pártja iránti lojalitása
érdekében. Szintén hiteltelen a
kerületi vezetés, amikor részt
vesz pártja antiszemita vádas-
kodásaiban. Szintén nem a ke-
rületi polgárok érdekeit tartja
szem elõtt, amikor nem emeli
fel szavát a hazánknak járó uni-
ós források kifizetése érdeké-
ben. Ha nyíltan hangoztatja,
hogy igazságtalannak tartja a
kerületet érintõ kormányzati el-
vonásokat, akkor tartsa igazság-
talannak azt is, hogy az unió, a
2022-ben Magyarország által
kötelezõen befizetett 610 milli-
árd forintos hozzájárulás össze-
gét nem hajlandó visszafizetni.
Így jelenleg Magyarország net-
tó befizetõje az EU-nak! Végre
el kellene már oda jutnia a pol-
gármester úrnak, hogy a kerüle-
ti polgárok érdekeit fontosabb-
nak tartsa a már teljesen ellehe-
tetlenülõ pártja iránti hûségnél.
Végül József Attila örökérvényû
mondatával zárom gondolatai-
mat: „Az igazat mondd, ne csak
a valódit.”

1. Korábbi javaslatom meg-
valósult: újlipótváros utcáinak
egyes szakaszain éjjel csak az it-
teni lakosok parkolhatnak. Ez
javítja a parkolási lehetõséget.

2. Fontos, hogy a kerület
újlipótvárosi részén a szanálás-
sal felszabaduló területeken ne
betontömbök épüljenek. Itt le-
hetne megvalósítani, hogy par-
kokat létesítsünk, amelyek jobb
levegõt és pihenési lehetõséget
biztosítanának polgárainknak.
Sajnálatos, hogy e területek sor-
ban „befektetõk” kezére jutnak,
akik a klímavédelem szempont-
jait mellõzve azokat saját hasz-
nukra kamatoztatják. Lásd a
Reitter Ferenc–Mór–Jász utca–
Róbert Károly krt. tömbben le-
võ 2 db, 6880 m2-es önkor-
mányzati ingatlan, amelyet egy
befektetõ felbukkanása okán el-
adunk. A tömb alkalmas lenne
egy gyönyörû park kialakításá-
ra.Az ilyen esetek megelõzésére
a Településfejlesztési Stratégiá-
ba szükséges volna beépíteni
klímavédelmi, zöld fejlesztési
szempontokat.

3. A zöldterületi fejlesztés le-
hetõségét jelentik az újlipót-
városi lakótömbök belsõ kertjei.
Ezek a határoló házak tulajdo-
nát képezik. Az egyes házakhoz
tartozó részeket alacsony drót-
kerítés választja el egymástól.
Egybenyitva szép, összefüggõ
területeket nyernénk, amelye-
ket parkokká alakíthatnánk.
A házak közös akarata s nem
könnyen, de megszerezhetõ.
A projekthez szükséges  önkor-
mányzati támogatás. Gondolok
itt kertépítõ szakemberek bevo-
nására, a szükséges fák és nö-
vényzet rendezésére, az infrast-
ruktúra kialakítására. És szép,
árnyékos kertek keletkeznének
padokkal, kis medencékkel,
szökõkutakkal, ahol leülni, pi-
henni, felüdülni lehetne. Evvel
lehetõséget teremtenénk arra,
hogy a kis közösségek kapcsola-
tai – amelyek interneten szépen
kialakultak – személyes kapcso-
latok formájában is fejlõdjenek.
Egyben kerületi szinten hozzá-
járulhatnánk a klímavédelem-
hez. További munkámat a fen-
tiek jegyében kívánom folytat-
ni.

Kugyela Attila

kkoommppeennzzáácciióóss  lliissttááss  kkééppvviisseellõõ

Szabó Zsolt

kkoommppeennzzáácciióóss  lliissttááss  kkééppvviisseellõõ

Dr. Szalay Péter

kkoommppeennzzáácciióóss  lliissttááss  kkééppvviisseellõõ

FOGADÓÓRÁK
POLGÁRMESTER

Dr. Tóth József: Levelezési cím: 1139 Bp., Béke tér 1. E-mail:
jtoth@bp13.hu. Az Ügyfélszolgálati Irodán elõre egyeztetett idõpontban.

ALPOLGÁRMESTEREK

Csiga Gergely:
Minden hónap harmadik hétfõ 14.00–16.00. Bejelentkezés az Ügyfélszol-
gálati Irodán. Telefon: 452-4100, vagy e-mail: ugyfelszolgalat@ bp13.hu.

Holopné Schramek Kornélia:
Minden hónap második hétfõ 14.00–16.00. Bejelentkezés az Ügyfélszolgá-
lati Irodán. Telefon: 452-4100, vagy e-mail: ugyfelszolgalat@ bp13.hu.

Dr. Puchner Gábor: 
Minden hónap második hétfõ 13.00–16.00. Bejelentkezés az Ügyfélszolgá-
lati Irodán. Telefon: 452-4100, vagy e-mail: ugyfelszolgalat@ bp13.hu.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK

1. v. k. Csiga Gergely: Minden hónap elsõ és harmadik szerda 17.00–
18.00, Idõsek Klubja–Klub Kávézó (Szent István körút 8., bejárat a Tátra
utca felõl). E-mail: csigagergely@bp13.hu.

2. v. k. Magos Péter: Minden hónap elsõ hétfõ 17.00–18.00, Herman Ot-
tó Tagiskola (Radnóti Miklós utca 35.). E-mail: magospeter@bp13.hu.

3. v. k. Alpern Julianna: Minden hónap negyedik szerda 15.00–16.00, Herman
Ottó Tagiskola (Radnóti Miklós utca 35.). E-mail: alpernjulianna@bp13.hu.

4. v. k. Keszthelyi Dorottya: Minden hónap második kedd 16.00–18.00,
DK-iroda (Kárpát utca 16. fszt. 10.). E-mail: keszthelyidorottya@bp13.hu.

5. v. k. Kronstein István: Minden hónap harmadik hétfõ 18.00–20.00, Civilek
Háza (Váci út 50.). E-mail: kronsteinistvan@bp13.hu.

6. v. k. Szabó Tamás: Minden hónap elsõ és harmadik szerda 17.00 órá-
tól, Vizafogó Általános Iskola (igazgatói szoba, Vizafogó stny. 2.). E-mail:
szabotamas@bp13.hu.

7. v. k. Karácsonyi Zoltán: Minden hónap elsõ csütörtök, 15.00– 16.00,
Napfény Idõsek Klubja (Visegrádi u. 96/B), 17.00–18.00 Prevenciós Köz-
pont (Tüzér u. 56–58.). E-mail: karacsonyizoltan@bp13.hu.

8. v. k. Nagy Péter: Minden hónap elsõ csütörtök, 15.00– 16.00 Remény-
sugár Idõsek Klubja (Kassák Lajos u. 38.), 17.00–18.00 Prevenciós Köz-
pont (Tüzér u. 56–58.).  E-mail: nagypeter@bp13.hu.

9. v. k. Vaju Viktória: Minden hónap elsõ és harmadik szerda
17.00–18.00. Csata Utcai Általános Iskola (Csata utca 20.) E-mail: 

vajuviktoria@bp13.hu.

10. v. k. Varga Zsanett: Minden hónap elsõ hétfõ, Idõsek Klubja (Pap
Károly utca 22/C) 14.00 órától, Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Karikás
Frigyes utca 3.) 17.00 órától. E-mail: vargazsanett@bp13.hu.

11. v. k. Kantulyné Csata Zsuzsanna: Minden hónap elsõ és harmadik
hétfõ 17.00–18.00, Pitypang Tagóvoda (Országbíró utca 10.), óvodatitkári
szoba. E-mail: csatazsuzsanna@bp13.hu.

12. v. k. Dr. Puchner Gábor: Minden hónap második hétfõ 18.00– 19.00,
Eötvös József Általános Iskola (Futár utca 18.), minden hónap harmadik
hétfõ 15.00–16.00 Nosztalgia Ház Idõsek Klubja (Zsinór utca 14.).
E-mail: puchnergabor@bp13.hu.

13. v. k. Holopné Schramek Kornélia: Minden hónap második hétfõ
17.00–18.00, Ady Endre Gimnázium (Röppentyû utca 62.) elõzetes beje-
lentkezés szükséges: 452-4100/5108, minden hónap negyedik hétfõ 17.00–
18.00, Hegedüs Géza Általános Iskola (Fiastyúk utca 47–49.) elõzetes beje-
lentkezés nem szükséges. E-mail: schramekkornelia@bp13.hu.

14. v. k. Borszéki Gyula: Minden hónap elsõ szerda 17.00 órától, Számí-
tástechnikai Általános Iskola (Gyöngyösi sétány 7.), minden hónap má-
sodik szerda 16.00 órától, Évgyûrûk Idõsek Klubja (Jász utca 130.).
E-mail: borszekigyula@bp13.hu.

15. v. k. Rajacsics László: Minden hónap elsõ szerda 15.00– 16.00 órá-
tól Számítástechnikai Általános Iskola (Gyöngyösi sétány 7.).
E-mail: rajacsicslaszlo@bp13.hu.

KOMPENZÁCIÓS LISTÁS KÉPVISELÕK

Harrach Tamás: Telefonos bejelentkezés alapján: 06 (20) 234-0360,
e-mail: harrach.tamas@fidesz.hu.

Kugyela Attila: Telefonos bejelentkezés alapján, Fidesz XIII. kerületi
iroda (Váci út 66.): 06 (30) 742-3325, e-mail: kugyelaattila@bp13.hu.

Dr. Szalay Péter: Telefonos vagy e-mailes bejelentkezés alapján: 06 (20)
363-9898, e-mail: mail@szalaypeter.com.

Hutterer Béla: Telefonos bejelentkezés alapján: 06 (30) 960-2921, e-mail:
huttererbela@bp13.hu.

Szabó Zsolt: Telefonos bejelentkezés alapján, Fidesz XIII. kerületi iroda
(Váci út 66.): 06 (30) 219-8304, e-mail: szabozsolt@bp13.hu.

Dr. Gergely Sándor: Minden hónap utolsó péntek 13.00–14.00, Fidesz
XIII. kerületi iroda (Váci út 66.). E-mail: gergelysandor@bp13.hu.









2022. november 17.14 APRÓHIRDETÉSEK

Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: www.hirnokapro.hu
Az apróhirdetés ára 15 szóig bruttó 3175 Ft, ezen felül szavanként 127 Ft.

Lapunk következõ száma december 1-jén jelenik meg. Lapzárta: november 21.
A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

SZOLGÁLTATÁS
LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS,,  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSS,,
MMÁÁZZOOLLÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAALLEERRAAKKÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAAJJAA--
VVÍÍTTÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAACCSSIISSZZOOLLÁÁSS,,  VVÍÍZZ--,,  GGÁÁZZ--,,
GGIIPPSSZZKKAARRTTOONNSSZZEERREELLÉÉSS,,  CCSSEEMMPPÉÉZZÉÉSS,,  VVIILLLLAANNYY--
SSZZEERREELLÉÉSS,,  KKÕÕMMÛÛVVEESS--,,  LLAAKKAATTOOSS--  ÉÉSS  AASSZZTTAALLOOSS--
MMUUNNKKÁÁKK,,  AAJJTTÓÓ--,,  AABBLLAAKKCCSSEERREE,,  --JJAAVVÍÍTTÁÁSS,,  TTAAKKAA--
RRÍÍTTÁÁSS,,  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL,,  AAZZOONNNNAALLRRAA  IISS..  TTEELL..::
220022--22550055,,  0066--3300--225511--33880000..  HHAALLÁÁSSZZ  TTIIBBOORR

RRÉÉZZ- és rozsdamentes küszöbök beszerelés-
sel. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseré-
je, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483

FFÜÜRRDDÕÕSSZZOOBBÁÁKK, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Teljes lakásfelújítás!
Tel.: 06-20-961-6153,

www.burkologuru.hu

IIKKEEAA-típusú beépített szekrények, kony-
habútorok, irodabútorok stb. méretre
gyártása legolcsóbban. Pl. könyvszekrény
228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes mun-
ka, rövid határidõ. Tel.: 06-30-368-1354

AASSZZTTAALLOOSSMMUUNNKKÁÁTT vállalok hétvégén is. In-
gyenes felméréssel, ajtó-ablak, bútorjaví-
tás, -gyártás, garanciával. Regdon Csaba.
Tel.: 06-20-957-9533

RREEDDÕÕNNYY,, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése
garanciával. Ajándék szúnyogháló minden
megrendeléshez! Kerületi redõnyös. Tel.:
06-70-341-9489, 06-20-341-0043

RREEDDÕÕNNYYÖÖSSMMÛÛHHEELLYY  gyárt, szerel, javít! Relu-
xa, redõny, szalagfüggöny, napellenzõ, szú-
nyogháló, rolettajavítás 1 napon belül. Tel.:
370-4932

KKÖÖLLTTÖÖZZTTEETTÉÉSS,, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06-20-972-
0347, 06-30-589-7542

KKLLÍÍMMAAMMEENN::  klímatisztítás, karbantartás, cse-
re, új klímatelepítés. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-857-2653

MMÛÛAANNYYAAGG ablak, ajtó beépítés, redõny, ro-
varháló szerelése. Varga Csaba Tel.: 06-20-
333-6966

VVIILLLLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS!!  Lakások, családi házak
teljes körû villanyszerelése. Hibajavítás, biz-
tosítéktábla cseréje, tûzhely, bojlercsatlako-
zások kialakítása. 40 éve a kerületben. Balá-
zsi Attila Tel.:  06-70-527-6732

TTEETTÕÕDDOOKKTTOORR!! Régi, hajlott tetõk javítása,
cseréje, beázáselhárítás, bádogozás, Lindab
tetõ, új tetõ cserepezése, kisebb javítások,
SOS munkák: Tel.: 06-30-622-5805, 06-20-
492-4619

FFEESSTTÕÕ-- és kõmûvesmunkákat vállalok, rövid
határidõvel, a legkisebb munkákra is hívhat
bizalommal. Tel: 06-30-453-4366

VÍZ-, GÁZ-, 
FÛTÉSSZERELÉS

VVÍÍZZVVEEZZEETTÉÉKK--SSZZEERREELLÉÉSS! Rudas Pál és Rudas
Viktor, apa és fia. Csaptelepek, szifonok, wc-
csészék, wc-tartályok, mosdókagylók, mo-
sogatók cseréje és javítása. Mosó- és mosoga-
tógépek vízbekötése: 220-4172, 06-30-313-
7514. Radiátorok komplett cseréje: 06-30-426-
4844. Anyaggal, elõleg nélkül, garanciával!

FESTÉS, MÁZOLÁS
FFEESSTTÉÉSS, mázolás vállalása. Lakások, lépcsõ-
házak, üzletek, kõmûvesjavítás. Számlára is.
Gyors kezdéssel. Tel.: 06-30-568-6255, Ko-
vács Gergely

SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Mi-
nõségi, precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-
780-6430, 229-5694, festesma.iwk.hu

FFEESSTTÉÉSS,,  tisztasági 500 Ft/nm-tõl. Mázolás,
ajtók, spaletták, kerítések. Parkettacsiszolás,
lerakás gyakorlattal, megbízható szakem-
ber. Tel.: 06-20-945-5473, 06-30-499-1814

KÖZÖS KÉPVISELET

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  közös képviseletét vállaljuk
családi vállalkozásban, szakértelemmel, gya-
korlattal, reális, egyedi árakon. Tel.: 06-30-
966-6052

RÉGISÉG

BBÉÉLLYYEEGGEETT,, papír- és fémpénzt, képesla-
pot, könyveket, régiségeket vásárolunk.
VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154. Nyit-
va: h–sz: 10–17, cs: 10–19, p: zárva

MMIINNDDEENNNNEEMMÛÛ régiséget vásárolok díjtalan
kiszállással. Bútort, festményt, könyvet,
porcelánt, kerámiát, papírrégiséget, numiz-
matikát, bakelit hanglemezt, híradástechni-
kát, Legot, társasjátékot, bronz- és ezüsttár-
gyakat, retró tárgyakat, órákat, bizsut. Tel.:
Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 466-
8321, e-mail: pinterregisegek@gmail.com
NNEERRCC--  róka-, mindenfajta szõrmebundát vá-
sárlok, teljes ruhanemû hagyatékot, kiegé-
szítõket, ékszereket, könyveket és dísztár-
gyakat, régiségeket. Tel.: 06-20-229-0986
KKEERRÜÜLLEETTII lakos kortárs festményt vásárolna
magánszemélytõl gyûjteménye gyarapítá-
sára. Tel.: 06-30-822-8050
NNEE hagyja porosodni hanghordozóit! Kis- és
nagy hanglemezeket, mûsoros magnóka-
zettákat vásárolok korrekt áron, kész-
pénzért. Nagyobb gyûjteményekre is szíve-
sen adok árajánlatot. Tel: 06-30-082-9801

KÖNYV

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT vásárolunk könyveket, könyv-
tárakat, CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket,
papírrégiségeket (plakát, képeslap, grafika),
vitrintárgyakat, valamint különbözõ retró
dolgokat, társasjátékokat. Tel.: 06-20-922-
0001, 619-8579

INGATLAN

KKEERREESSEEKK eladó lakást maximum 3 szobásig a
kerületben! Tel: 06-30-494-3255 Kiss Beatrix

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS!  XIII kerület, Szabolcs utca 30.
szám alatt kiadó egy 12 nm, galériázott, 1.
emeleti lakás. A bérleti díj: 75 000 Ft/hó. Ér-
deklõdni: 06-30-387-6580; agimmokft@
gmail.com.

EGÉSZSÉG

FFOOGGSSOORROOKK, hidak készítése, javítása so-
ron kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet! Fogászati háttér
biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fog-
technikus mester, 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016

ÁLLÁS

AA  XXIIIIII.. KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKöözz--
hhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. kardiológiai szakren-
delésére részállású (lehet nyugdíjas is) kardi-
ológus szakorvost keres. Jelentkezni a
titkarsag@euszolg13.hu e-mail címen, vagy
Dr. Hertzka Péter fõigazgatónál a 06- 30-
940-4212-es telefonszámon lehet.

AA  XXIIIIII. KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKöözz--
hhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. szemészeti szakren-
delésére fõállású, vagy részállású (lehet
nyugdíjas is) szemész szakorvost keres. Je-
lentkezni a titkarsag@euszolg13.hu e-mail
címen, vagy Dr. Hertzka Péter fõigazgatónál
a 06- 30-940-4212-es telefonszámon lehet.

AA  XXIIIIII.. KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKöözz--
hhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. titkárságvezetõ-he-
lyettes titkárnõt keres fõigazgatói titkársá-
gára. (1139 Budapest, Szegedi út 17.) Az ál-
lás betöltésének feltétele: érettségi vagy
felsõfokú végzettség (egészségügyi vég-
zettség, közigazgatási gyakorlat elõnyt je-
lent, gépírástudás, MS Office programok fel-
használói szintû ismerete (elsõdlegesen
Word, Excel) precizitás, jó szervezõkészség.
Jelentkezni írásban lehet önéletrajzzal, bér-
igény és elérhetõség megadásával a
titkarsag@euszolg13.hu e-mail címen.

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet ffooggllaallkkoozzááss--
eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzaakkoorrvvoossii  áállllááss  bbeettööllttéésséérree..
Információ:: dr. Hertzka Péter ügyvezetõ
igazgató: 06-30-940-4212 

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet aasssszziisszztteennss,,
vvaallaammiinntt  ootttthhoonnááppoollááss  sszzaakktteerrüülleettéénn  hháázzii
bbeetteeggggoonnddoozzóó  ((ccssaakk  sseebbkkööttöözzééss))  áállllááss  bbee--
ttööllttéésséérree, több munkahelyre. Információ:
mmeeccsseekkiinniikkoolleetttt@@eeuusszzoollgg1133..hhuu

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt. pályázatot hirdet sszzeemméésszzeettii,,
oorrttooppééddiiaaii,,  nnõõggyyóóggyyáásszzaattii  sszzaakkoorrvvoossii  áálllláássookk
betöltésére. Információ: dr. Hertzka Péter
ügyvezetõ igazgató: 06-30-940-4212

OKTATÁS

ÉÉRRTTEEMM,,  MMIITT  NNEEMM  ÉÉRRTTEESSZZ  MMAATTEEKKBBÓÓLL!! Tü-
relmes magántanár korrepetál középis-
kolásokat – hatékonyan, évtizedes gya-
korlattal. Vállal kéttannyelvû gimnazistá-
kat is. A XIII. kerületben házhoz megy!
Tel.: 06-20-200-8323

IINNGGYYEENNEESS román–magyar, magyar–román
nyelvtanfolyam felnõtteknek és gyerekek-
nek. Helyszín: Nemzetiségek Háza 1139 Bp.,
Övezet utca 5. Tel.: 06-30-733-8013, onciu-
mirelacristina@bp13.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA:: számítógép-javítás, kar-
bantartás, bõvítés, vírusirtás, telepítés, ta-
nácsadás. Ingyenes kiszállással! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-857-2653

IINNFFOORRMMAATTIIKKUUSS segítséget keresek (felhasz-
nálói szinten tudó) 13. kerületbe, nyugdíja-
sok elõnyben. Váradi Katalin Tel.: 06-30-
960-6200

EGYÉB

TTEEMMEETTKKEEZZÉÉSS korszerûen, olcsón, örökre
szólóan a Lehel téri templomban. Min-
denben segítünk! margitos.hu/osszari-
um. Tel.: 329-4893, 06-20-289-3425,
info@margitos.hu

ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKKII szerzõdést kötne idõs sze-
méllyel kerületi kulturált család lakásért, ott-
lakás nélkül, megnehezült életkörülmények
kompenzálására, egyösszegû készpénzt és
havi járadékot fizetünk. Tel.: 06-30-822-
8050

KKÖÖZZÉÉPPKKOORRÚÚ, diplomás úriember öröklési
vagy életjáradéki szerzõdést kötne, akár
többmilliós elsõ részletfizetéssel. Nem kizá-
ró ok, amennyiben jelzáloggal vagy haszon-
élvezeti joggal terhelt az ingatlan. Tel.: 06-
30-619-9313

EEGGYYEEDDÜÜLLÁÁLLLLÓÓ nyugdíjasok figyelmébe!
Megoldást kínálunk pénzügyi nehézsé-
geire! Megbízható magyar család eltartá-
si szerzõdést kötne ottlakás nélkül gyer-
mekei részére. Fényképes bemutatkozó
levelet is tudunk küldeni. Válassza a biz-
tonságot, hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-
900-6622

IIDDÕÕSSGGOONNDDOOZZÁÁSSTT vállalok 24 órában. Eltartá-
si szerzõdés is szóba jöhet, együttlakással:
Tel.: 06-20-224-9590

ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKKII szerzõdést kötne budapesti
család a gyerekeinek. Morvay 06-20-426-
0015

KKEERREESSEEKK használt Zepter Bioptron Lámpát,
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat
készpénzért! Tel.: 06-20-529-9861

8800  ÉÉVVEESS, magányos özvegyasszony vagyok.
Szeretnék megismerkedni olyan nyugdíjas,
jókedélyû, fõzni-sütni, beszélgetni szeretõ
hölggyel, akivel az idõt délután 17–19 óra
között el tudnám tölteni hétköznap és hét-
végén is. Tel.: 349-5332

AA  PPIIAACC egyik legjobb személyi kölcsöne akár
8 M Ft-ig. Szabad felhasználásra és meglévõ
hitel kiváltására is. Többféle kamatkedvez-
mény, ügyintézés, sorban állás nélkül. Tel.:
06-20-439-4505

TTEEHHEERRTTAAXXII..  KKööllttöözztteettééss  pprreeccíízz  mmuunnkkaavvéégg--
zzéésssseell!!  MMeeggbbíízzhhaattóó  rraakkooddóókkkkaall,,  ggyyoorrss  üüggyy--
iinnttéézzéésssseell..  IIggéénnyy  eesseettéénn  ddoobboozzookk,,  ccssoommaa--
ggoollóóaannyyaaggookk..  KKoommpplleetttt  ccssoommaaggoolláássii  ttee--
vvéékkeennyysséégg,,  sszzoollggáállttaattááss  ééss  lloommttaallaannííttáásstt  iiss
vváállllaalluunnkk..

TTeelleeffoonn::  0066--7700--221144--44223355,,
wwwwww..vvaalleennttffuuvvaarr..hhuu

APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK

MMEEGGVVÉÉTTEELLRREE  kkeerreessüünnkk  kkoommoollyyzzeenneeii
lleemmeezzeekkeett..  FFõõlleegg  kkaammaarraazzeennee  éérrddee--
kkeell,,  vvookkáálliiss  ééss  oorrggoonnaa  kkeevvééssbbéé..  MMiinnii--
mmuumm  5500  lleemmeezzéérrtt  hháázzhhoozz  mmeeggyyeekk..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--992211--66006622

GGYYOORRSSSSZZAAKKII  00––2244..  VVÍÍZZ--,,  FFÛÛTTÉÉSSSSZZEERREELLÉÉSS,,
DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS  GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT..  

SSzzaabbóó  KKáárroollyy  ééss  KKrriissttóóff..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--997711--33778822,,  336600--44443344,,

wwwwww..ggyyoorrsssszzaakkii..hhuu

ÉÉLLJJEE  aannyyaaggii  bbiizzttoonnssáággbbaann  nnyyuuggddííjjaass  éévveeiitt!!
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésssseell  eeggyy  eeggyysszzeerrii,,  nnaa--
ggyyoobbbb  öösssszzeegg  mmeelllleetttt  hhaavvii  éélleettjjáárraaddéékkoott
ffiizzeetteekk  öönnnneekk  úúggyy,,  hhooggyy  öönn  aa  llaakkáássaa  kkiizzáárróó--
llaaggooss  hhaasszznnáállóójjaa,,  hhaasszzoonnééllvveezzõõjjee  mmaarraadd..
ÉÉrrdd..::  ddrr..  DDáánnyyii  RRoollaanndd  0066--7700--339911--88007733

AAZZ  ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKK  sseeggíítthheett  vviisssszzaazzöökkkkeennnnii  aa
mmiinnddeennnnaappookk  ééllvveezzeettéébbee!!  BBeevváássáárrllááss,,
ááppoollááss,,  ggoonnddoozzááss,,  ttaakkaarrííttááss..  LLeeggyyeenn  sszzóó
bbáárrmmiirrõõll,,  éénn  sseeggíítteekk  öönnnneekk!!  TTeell..::  0066--7700--
772233--88443344

MMOOLLNNÁÁRR  ÉÉVVAA  vváássáárrooll  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn
bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárr--
ggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  kköönnyyvveekkeett,,  íírróóggééppee--
kkeett,,  vvaarrrróóggééppeekkeett,,  sszzõõrrmmeebbuunnddáátt,,  bbaakkee--
lliittlleemmeezzeekkeett,,  kkrriissttáállyyüüvveeggeekkeett,,  eezzüüssttöökkeett,,
bbiizzssuukkaatt,,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,  rrééggii  ppéénnzztt,,  aarraa--
nnyyaatt,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeell..::
0066--2200--229944--99220055

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  bbeerreennddeezzééssééhheezz  vváássáárroollookk  kküüll--
ffööllddii  mmaaggaass  áárroonn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  eezzüüssttöö--
kkeett,,  bbrroonnzzookkaatt,,  óórráákkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt,,  ppoorrccee--
lláánnookkaatt,,  kkaattoonnaaii  ttáárrggyyaakkaatt,,  hhaaggyyaattéékkoott  ssttbb..
TTeell..::  0066--7700--665533--11444433

SSZZAAKKBBEECCSSÜÜSS  hhööllggyy  vváássáárrooll::  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
rrééggii  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt..  HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorr--
cceelláánnookkaatt,,  aarraannyy--,,  eezzüüssttnneemmûûkkeett,,  iilllleettvvee
tteelljjeess hhaaggyyaattéékkoott..  TTeell..::  0066--7700--994466--00002299
nnooeeggaalleerriiaa@@ggmmaaiill..ccoomm



Természetismereti mintapro-
jektet indított – állatbemuta-
tókkal, vadaspark-látogatá-
sokkal, kiadványokkal – az ön-
kormányzat közösen az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara
Fõvárosi és Pest Megyei Terü-
leti Szervezetével. Eddig tíz
kerületi óvoda vett részt a
szemléletformáló program-
ban, amely olyan sikeres volt a
gyerekek, a pedagógusok, a
szülõk körében is, hogy ta-
vasszal folytatódik újabb in-
tézmények bevonásával. Mi-
ként Lehotzky András, az
OMVK képviselõje említette
a Hírnöknek: „A környezetkul-
túra alapvetõ szokásai és viselke-
désformái óvodáskorban alakul-
nak ki, amit ilyenkor megtanul a
gyermek, az egy életen át kitart.
Ezért fontos korán elkezdeni a
szemléletformálást.”

Az Országos Magyar Va-
dászkamara Fõvárosi és Pest
Megyei Területi Szervezeté-
nek képviselõje, Lehotzky
András lapunknak elmondta,
a projekttel az a céljuk, hogy
– külföldi példákat is figye-
lembe véve – az óvodások ter-
mészettudományos ismereteit
az állat- és erdõvédelemmel, a

vadakkal kapcsolatos témák-
kal is bõvítsék:

– Élményalapú ismeretát-
adásra törekszünk, hogy a ki-
csik pozitívan viszonyuljanak
a természethez, de akár a va-
don élõ állatokhoz is. A foglal-
kozásokon mesélünk az er-
dõk-mezõk lakóiról, de ugyan-
így arról, mennyire fontos a

vadetetés, vagy miért szüksé-
ges a vadak létszámát szabá-
lyozni. A teljesen biztonságos
állatbemutatókon volt vadász-
görény, sün, bagoly, sikló meg
héja is. Egyik sem szigorúan
védett állat. Beszéltünk a vi-
selkedésükrõl, az életükrõl, a
szokásaikról. De a Szigethal-
mi Vadasparkba és

Vadmentõközpontba is elvit-
tünk óvodásokat.

A program keretében az ál-
latvédelemre, a felelõs otthoni
állattartásra is felhívják a fi-
gyelmet, ezzel is segítve az ide-
ális ember-állat kapcsolat ki-
alakulását. Magyarországon
évente több százezer „ked-
venc” állat válik kóborrá: a vá-

rosi emberek egy része a kez-
deti nagy lelkesedés után idõ-
vel inkább megszabadul tõlük,
mert már nem tudják ellátni
õket, vagy egyszerûen ráun-
nak a kisállatra.

– A felelõs állattartást és az
állatok jóllétét már a kicsik is
értik. Felfogják, mennyire
rossz például egy nagy testû
kutyának, ha kétszobás lakás-
ba zárva kell élnie. Nem az em-
ber igénye az elsõ ilyenkor, ha-
nem az állaté, és csak olyat ér-
demes tartani, amelyik számá-
ra megfelelõ körülményeket
tud biztosítani a család. Ez a
téma most is különösen érde-
kelte a gyerekeket, fogékony-
nak tûntek az állatvédelemre
is – tette hozzá Lehotzky And-
rás.

Az az önkormányzat és az
OMVK Fõvárosi és Pest me-
gyei Területi Szervezete gye-
rekeknek szóló közös kiad-
vánnyal is segítik az óvodai
természetismereti foglalkozá-
sokat. Az elsõ füzet már meg-
jelent Erdõlakók a városban
címmel. Már készül a követke-
zõ a felelõsségteljes madárete-
tésrõl.

KÁG
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Szemléletformálás Állatvédelem és felelõs állattartás

Élményalapú
ismeretátadás

A kerületi óvodákban állatsimogatóval egybekötött foglalkozásokon mesélnek
az erdõk-mezõk lakóiról

Az állatok
jóllétét már
a kicsik is
értik ”

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

(Németh László)

Nincs változás a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben!
[rend – érték – eredmény]

A Németh László Gimnázium színvonalát megtartva, változatlan lelkesedéssel
várja a tehetséges és motivált negyedik osztályos tanulókat. A nyolc évfolyamos
képzésrõl és a felvételi eljárásról az iskola honlapján található “Beiskolázási tá-
jékoztató” címû dokumentum részletes tájékoztatást ad, s egyben tartalmazza a
legfontosabb dátumokat, határidõket.
A Kozma Lajos tervezte iskolaépület, az angyalföldi kertváros békés nyugalmát
árasztja a XIII. kerületi Nõvér utcában sétálókra. Az iskolát a külsõ-belsõ har-
móniára épülõ, több mint negyedszázados nyolcosztályos képzés jellemzi. Az
oktatás-nevelés eredményességét az iskola jó hírneve és a különbözõ rangsorok-
ban elfoglalt elõkelõ helye támasztja alá.
A nyolc évfolyamos képzésrõl és a felvételi eljárásról az igazgatói tájékoztató
meghallgatható 2022. november 23-án, 17 órai kezdéssel.

További információ:
http://www.nlg.edu.hu
A központi írásbelire történõ jelentkezés
határideje: 2022. december 2.
A jelentkezési lapokat postai úton 
fogadjuk vagy leadhatók személyesen
iskolánk titkárságán.
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Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Táplálkozási tanácsadó a Tüzér utcában. Nyertesünk
Gyürki Kálmánné. Aktuális feladványunkban egy kerülethez köthetõ kifejezést rejtettünk el.

A megfejtéseket november 22-éig várjuk elérhetõségeinkre.
Postacímünk: 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu.

A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki. 
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Megjelenik kéthetente, 67 000 példányban.

Alapító fõszerkesztõ:
Sas György (1922–2004).

Felelõs szerkesztõ: Machos Ferenc.
Szerkesztõk: Czeglédi Ildikó, Kálmán Attila.

Fotó, tördelés: Holczer Gábor.

Kiadja: a Sprint Kft.
1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.

Felelõs kiadó: a kft. ügyvezetõje.
www.sprintkiado.hu

e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
telefon: 237-5060, 237-0242
ISSN 2732-3749 (Nyomtatott)

ISSN 2732-3757 (Online)

A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú 
könyvterjesztés céljára vásárol 

könyveket, házi könyvtárakat, illetve
örömmel fogad könyvadományokat.

Telefon:
06 70 606-8107

Online Könyvesszekér:
www.mozgokonyvek.hu

19 éve indult a Cipõsdoboz
Akció a Baptista Szeretet-
szolgálat jóvoltából. Minden
év decemberében óriási
munkával gyûjtik a cipõs-
doboznyi adományokat,
hogy a kórházakban ünnep-
lõ, rászoruló családok gyer-
mekei is bonthassanak aján-
dékot karácsony estéjén. 

A kerületünkben idén az
Angyalföldi József Attila

Mûvelõdési Központban és
az Angyalföldi Gyermek- és
Ifjúsági Házban adhatják le
november 25. és december
18. között a cipõsdobozokat.
A csomag tetején jól látható-
an fel kell tüntetni, hogy mi-
lyen korosztályú fiúnak, il-
letve lánynak szánják az
ajándékot. 

Részletek:
ciposdoboz.hu

Cipõsdoboz Akció Kedves Vendégeink!
Vállaljuk céges, baráti, karácsonyi rendezvények le-
bonyolítását maximum 20 fõ-ig.
Kellemes légkör, barátságos hangulat!

Rendelje meg nálunk a karácsonyi bejglijét!

Házi, helyben sült, nagymama receptje alapján ké-
szült
– diós-mazsolás,
– mákos,
– csokis-narancsos,
– gesztenyés bejgli.
Rendelésüket december 18-ig adhatják le!

Latte Cafe House & Bisrto 1136 Budapest, Hegedûs
Gyula utca 28. Tel.: 06 (20) 775-3077


