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világválság megnehezítette hely-
zetünket. Büszke vagyok arra, 
hogy minden ígéretünket valóra 
tudtuk váltani, de hozzá kell ten-
nem: vállalásaim mindig is a rea-
litás talaján álltak. Az a politikus, 
aki a hitelességét és a szavahihe-
tőségét pillanatnyi hatások eléré-
sére áldozza fel, aligha marad so-
káig közéleti posztján. Én pedig 
hosszú távra tervezek.

Ezért számol be eredményeiről a 
Budai Naplóban?

Igen. Azt gondolom, hogy a vá-
lasztópolgárok tájékoztatása fon-
tos feladat. Joggal érdekelheti 
őket, hogy a kerület vezetése és 
képviselő-testülete mire költötte 
a közpénzeket, milyen fejlesz-
téseket valósított meg. Önkor-
mányzatunk 2007-ben elsőként 
teremtett hagyományt e kiad-
vány megjelentetésével. Szeren-
csésnek tartanám, ha minden po-
litikus kötelező feladatának érez-
né, hogy elszámoljon ígéreteivel.

Miért pályázza meg harmadszor 
is a polgármesteri feladatkört?

A polgármesteri munkát hiva-
tásomnak érzem. Ma már éle-
tem része, hogy a második ke-
rületért dolgozzak, és legjobb 
tudásom szerint képviseljem az 
itt élők érdekeit.

Az idei, immár nyolcadik al-
kalommal megjelenő Budai 
Naplóban dr. Láng Zsolt, aki 
második polgármesteri ciklu-
sának végéhez érkezett, elmúlt 
négyéves munkájáról ad szá-
mot. Először 2007 októberében 
juttatta el a II. kerületiekhez 
beszámolóját, amely azóta ha-
gyománnyá vált, sőt ma már 
egyre több politikus követi a 
példát. A kerületet szenvedély-
lyel és szakértelemmel irányí-
tó polgármester úgy véli, hogy 
az eredményesség érdekében 
párbeszédre és konszenzusra 
kell törekedni. E szemléletnek 
köszönhető, hogy a II. kerület 
a főváros egyik legdinamiku-
sabban fejlődő városrésze.

Október 12-én lezárul második 
polgármesteri ciklusa. Miben 
különbözött az első négy év a 
2010–2014 közötti időszaktól?

Ha nagyon röviden kellene jel-
lemeznem a különbséget, azt 
mondanám: az első négy évben 
a stabilitás megteremtése, míg a 
másodikban már a folyamatos 
fejlődés biztosítása és koordiná-
lása volt a feladatunk. 2006-ban 
felkészült csapattal, nagy lendü-
lettel kezdtem meg polgármesteri 
munkámat. A legfontosabb cél az 
volt, hogy egyensúlyba hozzuk a 
költségvetést. Két év alatt sikerült 

„ledolgoznunk” azt az évi mint-
egy 400 millió forintos működési 
hiányt, amely komoly akadálya 
volt a nagyobb fejlesztések és a 
hosszú távú programok elindítá-
sának. Új szemléletünk lényege 
az volt, hogy hitelfelvétel és köt-
vény-kibocsátás nélkül, pályázati 
lehetőségek után kutatva, felelős 
gazdálkodással teremtsünk for-
rást minden megvalósuló fejlesz-
téshez. Ehhez az elvhez 2010-ben 
induló, most véget érő polgár-
mesteri ciklusom időszakában is 
ragaszkodtam, noha a gazdasági 

Beszélgetés dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével

Budai Napló
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Nyolc éve szenvedélyesen törek-
szem arra, hogy a szakmai köve-
telményeket is szem előtt tartva 
megőrizzem Budapest egyik 
legzöldebb városrészének érté-
keit, és elősegítsem fejlődését. 
Örülök, hogy több olyan hosszú 
távú projektet is el tudtunk indí-
tani, ahol egymásra épülnek az 
eredmények. A folyamatos fej-
lesztéseknek köszönhető, hogy 
hamarosan megszűnik óvodá-
inkban a férőhelyhiány, hogy 
rendezettebbé válnak közterüle-
teink, és biztonságosabbá közút-
jaink. Számos olyan fejlesztésünk 
van, amely még nem zárult le, 
de munkatársaimmal és a felkért 
szakemberekkel már újabb prog-
ramjainkon dolgozunk. Vala-
mennyi projektünk városrészünk 
további fejődését szolgálja, és az 
itt élők életminőségét javítja. 

Kezdettől fontosnak tartja az 
együttműködést, illetve az ösz-
szefogást azokkal, akik a kerü-
letért sokat tehetnek, legyen szó 
a kormányról, a főváros vezetői-
ről vagy a helyi vállalkozókról. 
Kifizetődő a konszenzuskereső 
politika?

Csak folyamatos párbeszéddel 
és széles kapcsolattartással jut-

hat előbbre egy-egy közösség. 
Hadd említsek egy példát. A Hi-
degkút Kapuja-beruházás nem 
valósulhatott volna meg kon-
szenzus keresése nélkül. Pes-
thidegkút régi végállomásának 
környékét néhány évvel ezelőtt 
balkáni állapotok jellemezték. 
Korábban volt olyan vezetés, 
amely plázát álmodott erre a te-
rületre. Kiderült azonban, hogy 
a helyiek kisvárosias központot 
szeretnének, szép zöld környe-

zettel. Azt tettük, ami egy ön-
kormányzat feladata: lépésről 
lépére megvalósítottuk az ott 
élők elképzeléseit. A terület 
tulajdonjogi rendezése után 
– ez komoly feladat volt – az 
önkormányzat a saját terüle-
tén gyönyörű, 8000 négyzet-
méteres parkot alakított ki. Ezt 
követte a rendészeti központ 
létesítése, amelyben a térfigye-
lő kamerák jeleinek figyelésén 
kívül 24 órás ügyeletet ad a 
rendőrség, a polgárőrség és a 
kerületi városrendészet. Ám a 
fejlesztés nem állt meg. Mivel 
helyi vállalkozók is bekapcso-
lódtak a projektbe, a második 
ütemben új élelmiszer-áruház 
nyílt, sőt egy leendő szolgálta-
tóház alapkövét is elhelyeztük. 
Mindez hamarosan kiegészül 
az önkormányzat beruházásá-
ban megvalósuló közlekedési 
fejlesztéssel, és a több mint 100 
autó befogadására alkalmas 
P+R őrzött parkoló kialakítá-
sával. Ez utóbbi előkészítése 
során a fővárossal kellett szo-
rosan együttműködnünk.

Idén szeptemberben az önkormányzat átadta Hidegkúton, a Szabadság utcában a 
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot

A Budai Asztalitenisz Akadémia megalakulásakor Láng Zsolt polgármester társaságában 
Pósfai Gábor szakszövetségi alelnök, Gergely Gábor asztalitenisz világbajnok és Simicskó 
István sportállamtitkár

info@masodikkerulet.hu
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Tehát többszintű összefogással 
sikerült úgy helyreállítanunk a 
területet, hogy az megfeleljen 
valamennyi várakozásnak. 

Voltak-e, lesznek-e még ehhez 
hasonló, konszenzuson alapuló 
fejlesztések?

Erre törekszünk. Amikor az in-
tegrált városfejlesztési stratégiát 
kidolgoztuk, fontos célkitűzés 
volt a bel-budai városrészköz-
pont fejlesztése. Ennek megfele-
lően alakítottuk ki – a fővárossal 
együttműködve – a ma már igen 
népszerű sétálóutcát. A Lövőház 
utca a világvárosok hangulatát 
idézi, és a helyi fiatalok, a csa-
ládosok és az idősek kedvelt ta-
lálkozóhelye lett. 2010-ben újjá-
élesztettük a korábban magára 
hagyott és lepusztult Mechwart 
ligetet is, amely tavaly elnyerte 
a Magyarország legszebb főtere ki-
tüntető címet. Az elmúlt négy év 
több fejlesztésében partnerünk 
volt a kormány, így kezdődhetett 
el a Margit körúti irodaház he-

lyén a közpark kialakítása, vala-
mint a Klebelsberg-kastély meg-
újítása. Ebbe a sorba illeszkedik 
az a hír is, hogy idén februárban 
kormányközi megállapodást írt 
alá Magyarország és Törökor-
szág a Gül Baba türbe és környe-
zete megújításáról. A Semjén Zsolt 
és Emrullah Isler miniszterelnök-
helyettesek kézjegyével ellátott 
egyezmény ama koncepció alap-
ján született meg, amelyet önkor-
mányzatunk készítetett el. 2010 
óta a Fővárosi Önkormányzattal 
is szorosabbra fűztük a kapcso-
latainkat. Ennek is köszönhető, 
hogy végre megújul a Széll Kál-
mán tér, és – a kezdeti elgondo-
lásokat módosítva – a kerületiek 
érdekei is figyelmet kaptak a bu-
dai fonódóvillamos-beruházás 
megvalósításánál. 

Volt-e, van-e olyan fejlesztési te-
rület, amelyet kiemelten kezel? 

A kerület fejlesztését és irányí-
tását csak egységben tudom el-
képzelni. Eddig is, és ezután is 

úgy szeretném vezetni ezt a cso-
dálatos városrészt, hogy minden 
szegmense fejlődjön.  Fontosnak 
tartom, hogy a kisgyerekesek, 
a nyugdíjasok, a vállalkozók és 
minden más társadalmi réteg 
igényeit figyelembe vegyük, kü-
lönös tekintettel a rászorulók-
ra. Az a célom, hogy a velünk 
élők jól érezzék magukat, és ha 
tanulni kívánnak, vagy minő-
ségi kulturális programokhoz 
akarnak kapcsolódni, megte-
hessék. Ezért hoztuk létre pél-
dául a Szülők Akadémiáját, a 
Nyugdíjasakadémiát, és ezért 
állnak rendelkezésre olyan kö-
zösségi terek, ahol bárki kikap-
csolódhat, sportolhat.

Volt-e olyan ígérete, amelyet ne-
héz volt megvalósítania?

Fentebb említettem, hogy a világ-
gazdasági válság hatását a kerü-
let is megérezte. Minden terüle-
ten megfontolt döntéseket kellett 
hoznunk ahhoz, hogy a fejlesz-
tések megvalósulhassanak. Ez 
nem volt könnyű feladat. Gyak-
ran a hazai és az európai uniós 
hivatalok nehézkes működése is 
megnehezítette a dolgunkat, és 
előfordult, hogy egy-egy beruhá-
zás – rajtunk kívül álló okok mi-
att – hónapokat csúszott. 

A kerület egyik vonzereje, hogy – 
Ön is utalt rá – a főváros egyik leg-
zöldebb városrésze. Mit tesznek 
azért, hogy ez így is maradjon?

Parkjainkat, játszótereinket fo-
lyamatosan gondozzuk, fejleszt-
jük. Fontosnak tartjuk az erdők, a 
természeti kincsek és a közterüle-
tek megóvását, és minden lehet-
séges eszközzel védjük tisztasá-
gukat, rendezettségüket. Ehhez 
is kapcsolódnak a közrend fel-
adatai: tovább kívánjuk növelni 
– együttműködve a rendőrséggel 
és kibővítve a térfigyelő kamera-
rendszert – kerületünk lakossá-
gának biztonságát.

2014 nyarán közel 100 millió forintból újították fel a kerület 7 háziorvosi rendelőjét.
A munkálatokat a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat munkatársai irányították. Az in-
tézményben tartják minden évben az ágazat karácsonyi ünnepségét, amelyen a kerület 
vezetése mindig részt vesz.
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Ahogyan 2006–2010 között minden 
évben számot adtam Önöknek arról, 
hogy A realitás programjának ígére-
tei közül mi valósult meg, úgy a 2010 
őszén Az összefogás programja né-
ven leírt vállalásaim időarányos tel-
jesítéséről is beszámolok. Az Önök 
bizalmából nyolc éve irányítom a II. 
kerületet, idei beszámolómban az 
elmúlt négy év eredményeiről olvas-
hatnak.
Az összefogás programjának szöve-
gét dőlt betűvel jelöljük, míg az elért 
eredményeket zöld betűvel közöljük.

Természeti adottságaink kerüle-
tünket a főváros egyik legszebb 
tájegységévé teszik. Környezetünk 
értékeinek megóvása, rendezettsé-
gének, tisztaságának fenntartása 
közös felelősségünk. Alábbi prog-
rampontjaink azokat az önkor-
mányzati vállalásokat és lakossági 
lehetőségeket tartalmazzák, ame-
lyekkel környezetünk védelméért 
a legtöbbet tehetjük.

Az utóbbi években számos parkunk 
újult meg, és vált a korábbiaknál is 

látogatottabbá. Épségük megőrzése azon-
ban az egyre gyakoribb rongálások miatt 
évről évre nehezebb feladat. Azon parkja-
inkat, amelyeket az elkövetkező években 
nem állandó őr, hanem járőr vigyázza, 
kamerával szereljük fel, és csatlakoztat-
juk a térfigyelő rendszerhez.

A térfigyelő rendszer bővítése és 
fejlesztése folyamatos. A közbiz-
tonság javítása mellett töreked-

ÖSSZEFOGÁS A ZÖLD ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT

II. KERÜLETÉRT

tünk megújult parkjaink állapo-
tának megőrzésére is. Tavaly húsz 
mobil, éjszaka is használható, 
valamint interneten is követhető 
kamerát szereztünk be. Ezeknek 
a képeit a Városrendészet diszpé-
cserszolgálata és az ezzel megbízott 
szervezeti vezető bármikor és bár-
honnan ellenőrizheti.  A rendszert 
elsősorban a lakosságot leginkább 
irritáló problémák (illegális hulla-
dék lerakása, parkrongálás) kezelé-
sére használjuk.

A kerület már elkészült közterületi 
faállomány-kataszterét kiterjeszt-

jük a magántulajdonú területekre is.

A faállomány-kataszter bővítéséhez 
szükséges technikai háttér kidolgo-
zása megtörtént, így lehetővé vált a 
magántulajdonban lévő faállomány 
adatainak önkéntes alapú rögzítése 
is. A kibővült jogszabályi keretek 
lehetőséget adnak arra, hogy a jö-
vőben a fakataszter-programunkat 
még tovább szélesítsük. 

A lakossági Komposztáló Kerület 
program keretében elindítjuk a 

komposztálást oktatási intézményeink-
ben is, hogy gyermekeink mielőbb megta-
nulhassák a szerves hulladékok környe-
zetbarát hasznosítását.
Sikeresen pályázott a Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és Gimná-
zium, valamint a Máriaremete–Hi-
degkúti Ökumenikus Általános 
Iskola a fővárosi önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapja által ki-
írt pályázaton, amelyhez az önrészt 
a kerület biztosította. A projekt 
tartalmazta mindkét iskola eseté-
ben egy komposztudvar kialakítá-
sát, a komposztáláshoz szükséges 

eszközök beszerzését, valamint a 
pedagógiai program kidolgozását, 
illetve a pedagógusok, az intézmé-
nyi dolgozók és a diákok teljes körű 
tájékoztatását.  A hidegkúti iskolák 
mintájára több más kerületi intéz-
ményben is elindult a gyermekek 
játékos oktatása komposzt-játszó-
ház keretében. Az intézmények a 
kerületi programnak köszönhetően 
többféle komposztáló eszközhöz is 
hozzájutottak.  A programhoz folya-
matosan csatlakoznak a társas- és 
családi házak is, amelyek részére az 
önkormányzat minden évben több 
száz komposztáló ládát biztosít. 
Emellett a lehullott, lemetszett ágak 
és gallyak helyben hasznosítását 
segíti az önkormányzat ágaprítási 
szolgáltatása is.

Kezdeményezzük a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.-nél a szelek-

tívhulladékok társasházi szintű gyűjté-
sét, illetve a meglévő hulladékgyűjtő-szi-
getek gyakoribb ürítését. Ezzel is segíteni 
kívántuk a szelektív hulladék szigetek kö-
rül kialakuló rendetlenség felszámolását.

Az FKF Zrt. a fővárosban elsőként 
a II. kerületben alakította ki a 
lakossági (társas- és családi házi) 
házhoz menő szelektív hulladék- 
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gyűjtési rendszert. Ezzel párhuza-
mosan az önkormányzattal egyez-
tetve gondolták át a szelektív szi-
getek helyét, illetve számolták fel 
a kiemelten problémás helyeket, 
ezáltal is csökkentve az illegális le-
rakások számát. A megmaradó ut-
cai szelektív szigeteknél törvényi 
előírás alapján ezt követően kizá-
rólag üveget lehet gyűjteni. A nem 
kívánt konténerrongálások miatt a 
továbbiakban a főváros több kerü-
letében már bevált, úgynevezett ka-
lodázott konténerekben szeretnék a 
gyűjtést végezni.

Szelektívhulladék-gyűjtő szigete-
inket térfigyelő kamerával látjuk 

el, hogy megakadályozzuk az illegális 
hulladékok kihelyezését.
A Városrendészet munkatársai az 
elmúlt években akciót indítottak 
a szelektívhulladék-gyűjtő szige-
teknél illegális lomokat, zöldhul-
ladékot elhelyezőkkel szemben. 
Mobilkamerákkal és 24 órás elle-
nőrzéssel több – nagyrészt II. ke-
rületi – szemetelőt értek tetten, és 
indítottak ellenük eljárást. A meg-
kezdett akciót ezután is folytatják. 
Ahogy említettük, húsz mobil, éj-
szaka is használható, valamint in-
terneten is követhető kamerát üze-
melt be Városrendészeti Irodánk. 

Kibővítjük a Virágos Kerület prog-
ramot, és a társasházak, a családi 

házak előtti közterületek karbantartásá-
hoz együttműködésre kérjük a lakosságot.

E kezdeményezés keretében a legszebb 
előkertet gondozó lakóközösségeket évről 
évre jutalomban részesítjük.
Minden év tavaszán az önkormány-
zat mintegy 3,5 millió forint érték-
ben járul hozzá a már hagyomány-
nyá vált muskátlivásár lebonyolítá-
sához. Az egynyári virágfelületek 
területe a kerületben jelentősen 
növekedett, közel 2000 m² lett nap-
jainkra. A lakosság körében külö-
nösen a Mechwart ligeti és a Zsig-
mond téri kiültetések arattak nagy 
tetszést. A kerületi kandeláberekre 
is kerültek muskátlitartók (pél-
dául a Pasaréti úton, a Csalogány 
és a Horvát utcában). Az utóbbi 
években a lakosságot is bevontuk 
a programba. Ennek keretében pá-
lyázatot hirdettünk, és a legszebb 
előkertet gondozó tulajdonosokat 
az elmúlt három évben kertészeti 
utalvánnyal jutalmaztuk. 

Továbbra is kapcsolatban mara-
dunk a BKV Zrt.-vel szorgalmaz-

va a korszerűtlen autóbusztípusok fo-
lyamatos cseréjét. Bízunk benne, hogy 
2014-re kizárólag környezetbarát mo-
torral felszerelt buszok járnak majd 
kerületünkben. 

Valamennyi lehetséges fórumon 
képviseltük azon álláspontunkat, 
miszerint elengedhetetlen a meglé-
vő, rossz műszaki állapotú vagy nem 
környezetbarát autóbuszok cseréje. 
A Budapesti Közlekedési Központ 
a kerületben a buszok nagy részét 
környezetbarát járművekre cserélte. 
Emellett ígéretet kaptunk, hogy a 
jövőben is az elsők között a kerület-
ben állítják forgalomba az új járato-
kat. Elértük a BKK Zrt-nél, hogy a 
kisebb környezetterhelés érdekében 
a II. kerületet is emeljék be a Midi-
busz projektjükbe. 

Bejelentővonalat hozunk létre a 
parlagfűvel szennyezett területek 

azonosítására. Nemrég indult e-környe-
zetvédelmi portálunkon online értesíté-
seket is fogadunk.
Az önkormányzat honlapjáról – 
www.masodikkerulet.hu – elérhe-
tő e-bejelentő lehetőséget biztosít a 
parlagfűvel szennyezett területek 
bejelentésére. Ezen túlmenően a 
2011-ben átadott új ügyfélszolgá-
latunkon, a Keleti Károly utca 15. 
szám alatt is lehetőség nyílik a kör-
nyezeti problémákkal kapcsolatos 
közérdekű bejelentésekre, akár te-
lefonon, akár személyesen.

A Polgármesteri Hivatalban a 
papíráruk beszerzése során már 

jelenleg is előnyben részesítjük az új-
rahasznosított termékeket. A követke-
ző években ezt intézményeinkre is ki-
terjesztjük.
A Polgármesteri Hivatal immár 
kizárólag újrahasznosított papírt 
használ. Intézményeinkben is folya-
matos az átállás a környezetbarát pa-
pírárú beszerzésére. Az önkormány-
zat összes irodáján, az intézmények 
nagy részében pedig évek óta sze-
lektíven gyűjtik a PET palackokat, 
valamint a papírhulladékot.

Kerületünk legszebb részeit is 
gyakran csúfítja el kutyapiszok, 
eldobált szemét, falfirka vagy épp’ 
egy szabálytalanul kihelyezett hir-
detőtábla. Az elmúlt években sokat 
tettünk a tisztaságért, ám valódi 
eredményt csak átütő szemléletvál-
tással érhetünk el. Miközben foly-
tatjuk a közterületek módszeres 
takarítását, szeretnénk mind több 
olyan kezdeményezést meghono-
sítani, amely – különböző csopor-
tok bevonásával – közös ügyünkké 
teszi a városrész ápolt arculatának 
megőrzését.

ÖSSZEFOGÁS A TISZTA
II. KERÜLETÉRT
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A kutyaürülék-gyűjtő edények szá-
mának növelésén kívül pórázra csa-

tolható ürülék gyűjtőzacskó-tárolókat biz-
tosítunk a kutyatulajdonosoknak, ezzel is 
segítve őket a kulturált sétáltatásban.
Jelenleg kerületszerte 75 edény 
található, amelyeket heti rendsze-
rességgel tölt fel zacskóval az üze-
meltető. A gyűjtőedények számá-
nak növelését a jövőben is tovább 
folytatjuk, kiemelten az állatorvosi 
rendelők és a kutyafuttatók kör-
nyékén. A pórázra csatolható mobil 
zacskótárolók beszerzésére és ki-
osztására még idén sor kerül.

További kutyafuttatók kialakításá-
val biztosítunk megfelelő, másokat 

nem zavaró mozgáslehetőséget a négylá-
búak számára.
Jelenleg hét kutyafuttatót tart fenn a 
kerület, amelyek folyamatos karban-
tartást igényelnek. Továbbra is a la-
kossági igényeknek megfelelően üte-
mezzük az új futtatók kialakítását. 

Kedvezményt biztosítunk azoknak, 
akik kutyáit a hatósági állatorvos 

chippel látja el. Ezzel mérsékelhető lenne 
a gazdátlanul kóborló ebek száma.

A jogszabályok időközben minden 
kutyatartót köteleztek kedvenceik 
chippel való ellátására, így szükséges 
volt a programpont részleges módo-
sítása. Ezért az önkormányzat 2013-
ban öt kutyachip-leolvasó készüléket 
vásárolt: kettőt közterületfelügyelők, 
hármat pedig hatósági állatorvosok 
részére. A berendezés segítségével 
könnyebben lehet az elkóborolt ebek 
gazdájára találni, és ellenőrizhetők 
vele a kutyák egyéb adatai is (oltások, 
betegségek).

A járdatisztító gépeket GPS-ké-
szülékekkel szereljük fel. A jövő-

ben bárki számára ellenőrizhetőek lesz-
nek a bejárt útvonalak.

Valamennyi kerületi járdatisztító 
gép GPS-készülékkel járja az ut-
cákat, a Városrendészeti és Kör-
nyezetvédelmi Iroda folyamatosan 
nyomon követi a gépek mozgását. 
 

Tovább bővítjük a graffiti-mente-
sítési programot. A társasháza-

kon kívül más ingatlantulajdonosok is 
igényelhetnek támogatást a falfirkák 
eltüntetéséhez.
Az önkormányzat az elmúlt három 
évben elvégezte saját intézménye-
inek graffiti-mentesítését. Emellett 
a Mechwart lépcső társasházainak, 
a Szemlő-hegyi-barlang kőkeríté-
sének és támfalának, valamint a 
Malom-tónál lévő üvegfelületek-
nek a megtisztítása is megtörtént. 
Az ingatlantulajdonosok számára 
pályázati úton biztosított a falfir-
ka-mentesítés. 

Együttműködést kívánunk kialakí-
tani az új fővárosi vezetéssel annak 

érdekében, hogy a jelenlegi, kétszintű köz-
igazgatási rendszerből fakadó gondokat 
kiküszöbölhessük. Szeretnénk koncepciót 
kidolgozni az arculat tekintetében megha-
tározó városrészek üzlethelyiségeinek és 
homlokzatainak egységes kialakítására.
Az elmúlt években az üzlethelyisé-
gek felmérésével, a különböző vá-
rosrészek adottságainak megfelelő 
kategorizálásával folytattuk a por-
tálok és a homlokzatok arculatának 
egységes szabályozására vonatkozó 
koncepció kidolgozását. A városké-
pi szempontból meghatározó elhe-
lyezkedésű üzlethelyiségek bérbe-
adásánál bírálati szemponttá tettük 
a kialakítandó portál megjelenését.

Folytatjuk az illegális reklámtáblák 
elleni küzdelmet. A folyamatos el-

lenőrzéseken kívül sort kerítünk azoknak 
az engedély nélkül kifüggesztett óriáspla-
kátoknak az elbontására is, amelyekre ed-
dig – a kapcsolódó peres folyamatok elhú-
zódása miatt – nem volt lehetőségünk.
Az elmúlt négy évben közel 150 
óriásplakátot bontatott el a kerület. 
Emellett minden évben több száz 
kisebb, illegálisan kihelyezett táblát 
szereltek le a Városrendészet munka-
társai, akik folyamatosan ellenőrzik a 
kerület közterületein kihelyezett pla-
kátokat, és évente kétszer leszerelik 
az engedéllyel nem rendelkezőket. 

Az utóbbi években kerületünk fő-
útvonalain is jelentősen megnőtt a 
gépjárműforgalom. A mind gyak-
rabban kialakuló forgalmi dugók 
– miközben megnehezítik a közle-
kedést – számottevő környezeti ter-
helést okoznak. Több szempontból 
is fontos tehát megfelelő megoldá-
sokat találni. A főutak áteresztő ké-
pességének növelésén kívül kiemelt 
feladatunk, hogy javítsuk a közössé-
gi közlekedés feltételeit, ez azonban 
az esetek többségében a fővárosi 
önkormányzat vagy valamely más 
szervezet hatáskörébe tartozik. Cél-
jainkat csak velük összefogva való-
síthatjuk meg.

ÖSSZEFOGÁS A II.
KERÜLET SZÍNVONALAS 

KÖZLEKEDÉSÉÉRT
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A már elkészült tervek alapján el-
végezzük a Kelemen László utcai 

híd szélesítését és hozzá a gyorsítósáv 
kiépítését a Kelemen László utca–Hűvös-
völgyi út csomópontban.

A csomópont kapacitásbővítő átala-
kítása megkezdődött, az átadásra 
október első felében kerül sor.  

Ugyancsak készen állnak a tervek 
két új kanyarodósáv kialakítására a 

Hidegkúti út–Máriaremetei út–Rezeda 
utca csomópontjában. A beruházás meg-
valósításával jelentős javulás érhető el a 
környék közlekedésében.

Szeptember végén elkészült a Hi-
degkúti Városközpont  felújításá-
nak II. üteme. A Bánffy György 
Emlékpark 2011-es átadását köve-
tően megnyílt egy új élelmiszer-
áruház, letették a várhatóan 2015 
őszén postahivatallal és egy új 
okmányirodával megnyíló Hűvös-
völgyi Szolgáltatóház alapkövét, 
és október elejéig  elkészül az új 
közlekedési csomópont is.

A gyalogosok és az autósok bizton-
sága érdekében körforgalommá ala-

kítjuk a Kapy utca–Törökvész út–Csat-
árka út–Verecke lépcső kereszteződését.

Az új körforgalmat 2012 decembe-
rében adtuk át, így egy újabb, a biz-
tonságosabb közlekedést elősegítő 
csomóponttal bővült a kerület. 

Egyeztetést kezdeményezünk a fő-
várossal az útfelújítások ütemezésé-

ről. A tervezett fővárosi beruházások is-
meretében átgondoltabban végezhetjük el 
saját út- és járdafelújításainkat. Javasolni 
fogjuk, hogy azon fővárosi utak rekonst-
rukcióját részesítsék előnyben, amelyekkel 
a tömegközlekedés színvonala is emelhető.

2012-ben sikerült megvalósítani 
a főváros és a II. kerület között az 
első összehangolt közterületi mun-
kavégzést. A Kapy utca–Törökvész 
út–Csatárka út–Verecke lépcső ke-
rületi körforgalom építésének és az 
ezzel egyidőben, a főváros által vég-
zett Csévi utca–Kapy utca felújítá-
sának ütemezését a két önkormány-
zat szakemberei együtt alakították 
ki. Továbbá a főváros Cimbalom 
utcai felújítási munkálatait és a ke-
rület Vérhalom utcai járdaépítését, 
illetve a Vérhalom téri két új gya-
logátkelőhely kialakítását hangolta 
össze a két önkormányzat. 

Javaslatot teszünk a fővárosi ön-
kormányzatnak megfelelő befoga-

dóképességű P+R parkoló kialakítására a 
hűvösvölgyi végállomás közelében.
Eredményes tárgyalásokat folytattunk 
a főváros illetékeseivel, ennek ered-
ményeképpen a hűvösvölgyi végállo-
más mellett, az egykori cukrászda előt-
ti területen a Fővárosi Önkormányzat 
hamarosan megkezdi egy 109 férőhe-
lyes P+R parkoló kialakítását.

Szorgalmazzuk az M0-s körgyűrű 
északnyugati szakaszának mielőb-

bi megépítését. Ezzel meg tudnánk óvni 
a II. kerület jelentős részét az agglomerá-
ciós átmenő forgalomtól.
A körgyűrű tervezési folyamata 
zajlik, illetékes szakbizottságunk 
figyelemmel követi, hogy kerüle-
tünk érdekei a lehető legnagyobb 
mértékben érvényesüljenek.

Kezdeményezzük a 65-ös busz út-
vonalának meghosszabbítását an-

nak érdekében, hogy a Szépvölgyi-dűlő 
lakói számára elérhetőbb legyen a közös-
ségi közlekedés. 
Kitartó kezdeményezésünk és fo-
lyamatos tárgyalásunk eredmé-
nyeként október 1-jén elindul a 
65-ös busz az új útvonalon. A ke-
rület négy új buszmegálló meg-
építésével járul hozzá a buszcsa-
lád útvonalának meghosszabbítá-
sához, amely a Szépvölgyi-dűlőig 
közlekedik majd.

A könnyebb eligazodás érdekében 
folytatjuk a megkezdett utcanév-

tábla-programot. A kerület lakói ezentúl 
közvetlen bejelentővonalon jelezhetik a 
tapasztalt hiányosságokat.
Az utcanévtáblák hiányát vagy ká-
rosodását az önkormányzat honlap-
járól közvetlenül elérhető e-beje-
lentőn keresztül jelezhetik a lakók. 
Ugyanezt a célt szolgálja a Keleti 
Károly utca 15 sz. alatti új ügyfél-
szolgálat is, ahol személyesen vagy 
telefonon tehetnek bejelentést. 2013-
ban 450 új utcanévtábla került ki-
helyezésre, amelyek mindegyikét a 
kerület címere díszíti. Négy év alatt 
összességében közel 1500 új utcanév-
tábla segíti a könnyebb eligazodást. 
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 SikereS      kerület
A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT NéhÁNY jELENTősEbb FEjLEsZTésE

AZ ELMúLT évEKbEN
További fejlesztések és eredmények: www.masodikkerulet.hu/sikereskerulet

Az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodáját nyitot-
tuk meg a teljes körűen felújított épületben. A 300 gyermek befogadását 
lehetővé tevő intézményt önkormányzatunk önerőből újíttatta fel.

A térség egyik legfontosabb fejlesztése va-
lósult meg a Máriaremetei úti állomás elké-
szültével. Az életmentés feltételei jelentő-
sen javultak a beruházásnak köszönhetően, 
amely önkormányzatunk közreműködése 
nélkül nem valósulhatott volna meg. Ingyen 
biztosítottuk a telket, és száz millió forinttal 
járultunk hozzá az építés és a berendezés 
költségeihez. 

A kerület egyik legnépszerűbb gyermekintézményében 2013 őszétől nem-
csak több kicsit fogadnak, de a szolgáltatások is kibővültek: korai fejlesztés-
re, valamint gyermekfelügyelet igénybevételére is van lehetőség.

A fejlesztés keretében 1 nagy és 3 kisebb műfüves pályát, 4 teniszpályát 
és kiszolgáló helységeket építettünk, többek között egy futókörrel, fü-
ves futballpályával és kültéri fitnesszel is kiegészült Közösségi Tér került 
kialakításra.

Járdafelújítások

Útfelújítások

Bolyai Utcai Óvoda felújítása
és átalakítása 230 millió Ft

csomópont

Völgy utcai Ökumenikus Óvoda
kialakítása 660 millió Ft

kialakítása 200 millió Ft

130 millió Ft

Fillér utcai iskola felújítása
1,23 milliárd Ft

320 millió Ft

Október elejére elkészül a kiszélesített Kele-
men László utcai híd és az új közlekedési cso-
mópont.

Hidegkúti Rendészeti Központ
65 millió Ft

Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpont
átadása, közel 500 millió Ft

Kelemen László utcai híd
kiszélesítése 190 millió Ft
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A tíz kezelőhelyiség mellett gyógytornaterem 
és masszázsszoba várja a betegeket. Az egész-
ségügyi szolgáltatások új elemekkel is bővültek: 
gyógymasszázst végeznek, és elindult a Parkin-
son-torna. A gyógyászati berendezések közül 
többek között az állítható magasságú kezelőágy, 
a vállmozgató készülék, a rekeszes galvánkád és 
a mágnes-terápiás ágy jelent újdonságot. A be-
rendezések mindegyike a gyorsabb gyógyulást 
segíti elő. A kerekesszékkel közlekedők számá-
ra az épületet akadálymentesítettük. A központ 
naponta átlagosan 200 beteget lát el, az elmúlt 4 
évben közel 500 ezer alkalommal vették igénybe 
kerületi lakosok a szolgáltatásokat.

Megújult a Mechwart liget (amely 2013-ban el-
nyerte a Magyarország Legszebb Főtere kitünte-
tő címet), a Keleti Károly utca, a Krisztus Király 
templom lépcsője, új helyiséggel bővült a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központ és a KSH Könyvtár. 
Buda első sétálóutcája a Lövőház utcában a térség 
egyik legvonzóbb helye lett.

A fejlesztés során az épületegyüttes földszintjén 
alakítottuk ki a Gyermekek Háza új tanári szobáját, 
egy könyvtárhelyiséget, egy tantermet és egy nyelvi 
termet. Az épületet egy új emeleti szinttel is bővült.

Az ország első mobil bölcsődéje 60 gyermek be-
fogadására alkalmas. Az önkormányzat költségve-
tésében jelentős tételt foglal el az óvodai- és böl-
csődei férőhelyek számának növelése.

A jelentős gépjárműforgalmat, tömeg- és gyalo-
gos közlekedést lebonyolító kereszteződésben 
régóta szükség volt egy korszerűbb, biztonsá-
gosabb megoldásra. Az ötágú kereszteződésben 
állandóak voltak a torlódások, mivel a nagy ki-
terjedésű, lámpával vezérelt csomópont áteresz-
tő-képessége rendkívül szűkösnek bizonyult és 
gyakran történtek balesetek.

Bel-budai városrészközpont
rehabilitációja 1,4 milliárd Ft

A Henger utcai Mozgásszervi
Központ kialakítása 72 millió Ft

Retek–Dékán u. csomópont
átépítése 18 millió Ft

Budagyöngye

361 millió Ft  
Labanc Utcai Óvoda
felújítása

Virág Árok Óvoda
épületeinek felújítása

300 millió Ft

Klebelsberg iskola komplex
akadálymentesítése 105 millió Ft

210 millió Ft

a bel-budai város részen

Gyermekek Háza felújítása
170 millió Ft

Budaligeten kiépült

csatornahálózat
600 millió Ft

Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthonának
új épülete
186 millió Ft

Szeptember végén elkészült a Hidegkúti Város-
központ  felújításának II. üteme. A Bánffy György 
Emlékpark 2011-es átadását követően megnyílt 
egy új élelmiszer áruház, letették a várhatóan 
2015 őszén postahivatallal és egy új okmányirodá-
val megnyíló Hűvösvölgyi Szolgáltatóház alapkö-
vét és október elejéig  elkészül az új közlekedési 
csomópont is.

Vérhalom téri futópálya

Kapy út–Törökvész út–Csatárka út–

134 millió Ft

,

192 millió Ft

Megújuló Hidegkúti Városközpont
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Megvalósult választási ígéret Választási ígéret megvalósítása folyamatban

További pályázati források bevoná-
sával folytatjuk a kerékpárutak fej-

lesztését és a kerékpártárolók kihelyezését.

Folyamatosan végezzük a meg- 
lévő kerékpárutak karbantartását 
és ahol lehetőségünk van, például 
az új Hidegkúti Városközpontnál, 
ott új utakat is építünk. A megnö-
vekedett igények miatt a korábban 
kihelyezett 9 fordított U alakú, 
vízszintes merevítővel ellátott ke-
rékpártároló után 2013-ban további 
két új tároló került kihelyezésre a 
Mechwart ligetnél. A helyszínek 
kiválasztása és a társasházakkal tör-
ténő egyeztetés folyamatos. 

Kiemelt célunk, hogy kerületünket 
egészséges emberek lakják. Sze-
retnénk elősegíteni, hogy város-
részünk polgárainak minél több 
alkalma legyen egészségének gon-
dozására, a betegségek korai felis-
merésére. A szakemberek minden 
fórumon nyomatékkal szólnak az 
önkéntes szűrővizsgálatok jelentő-
ségéről, ám a részvétel messze el-
marad a kívánatostól.

Folytatjuk a háziorvosi rendelők és 
a kerületi fenntartású egészség-

ügyi intézmények felújítását, hogy a ma-
gas szintű szakmai ellátáshoz a megfelelő 
tárgyi feltételek is rendelkezésre álljanak.
Évtizedes elmaradást pótolva a II. 
Kerületi Önkormányzat 2014 nya-
rán 100 millió forintos beruházás-
sal 7 háziorvosi rendelőt újított 
fel. A program keretében korsze-
rűsítették a Pasaréti úti gyermek- 

és felnőttfogászati, az Ady Endre 
utcai háziorvosi, a Csatárka úti 
felnőtt- és gyermekháziorvosi ren-
delőt, valamint a védőnői szolgálat 
helyiségeit. Megújult a Fillér utcai, 
a Vérhalom téri, a Komjádi utcai 
felnőttháziorvosi és a Községház 
utcában a szakrendelő, a felnőtt- és 
gyermekháziorvosi, valamint fog-
orvosi rendelő.

Emellett befejeztük a Tölgyfa ut-
cai szakrendelő akadálymentesí-
tési munkálatait, amely magában 
foglalja egy akadálymentes parko-
ló kialakítását, az épületen belül 
Braille-feliratos és -piktogramos 
táblák kihelyezését, a vakvezető 
sávok felfestését és a tájékozódást 
segítő kontrasztos kiemelések 
létrehozását. Sikerült fejleszte-
nünk a Kapás utcai szakrendelő 
számítógépes beteg-nyilvántartá-
si rendszerét is. Az egészségügyi 
eszközparkunk korszerűsítése és 
fejlesztése mind az alapellátásban, 
mind a járóbeteg szakellátásban 
folyamatos.

Az általános iskolák első osztályos 
tanulói számára ingyenes, kihe-

lyezett allergiaszűrést biztosítunk.
A 2011-es tanévtől – amennyiben 
a szülő igényli, valamint a szak-
orvos is támogatja – minden elsős 
kisdiáknál elvégzik az ingyenes 
allergológiai szűrővizsgálatot az 
iskolában.

Évente két alkalommal díjtalan 
szűrőnapokat rendezünk mind 

Pesthidegkút, mind a belső kerületrész 
területén. A komplex szűrővizsgálatokon 
kívül szakmai tanácsadást is biztosítunk, 
elősegítve a lappangó betegségek időben 
történő diagnosztizálását.

A programot 2011 őszén indítottuk el, 
és évente kétszer rendezzük meg a II. 
kerületi Egészségügyi Szolgálat Ka-
pás utcai rendelőjében, illetve Pest- 
hidegkúton, a Községház utcai ren-
delőben. Az tavalyi évtől az ingyenes 
szűrőnapok lebonyolításában már 
partnerünk a Szent Ferenc Kórház is.
 

Kezdeményezzük az új egészség-
ügyi kormányzatnál, hogy kerüle-

tünk két nagy múltú egészségügyi intéz-
ményét, az Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézetet (OPNI), valamint 
a Budai Gyermekkórházat állítsák vissza 
eredeti funkciójába. 
Minden fórumon képviseltük kerü-
letünk e két egészségügyi intézmé-
nyének érdekeit. Az OPNI jövőjéről 
jelenleg is egyeztetést folytatunk a 
kormányzattal, amelynek illetéke-
sei egyetértenek a II. kerület szán-
dékával, miszerint egészségügyi és 
közösségi funkciónak kell a terüle-
ten  megvalósulnia.

A kerület honlapján tavasztól 
őszig naprakész tájékoztatást 

nyújtunk a városrészünkre vonatkozó 
UVB sugárzás mértékéről, és az egész-
ségkárosodás nélkül napon tölthető idő-
tartamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a 
megfelelő védekezést.
2012-től az önkormányzat hon-
lapjáról már elérhetők az UVB-
sugárzásra, illetve pollenadatokra 
vonatkozó aktuális jelentések.

ÖSSZEFOGÁS AZ
EGÉSZSÉGES

II. KERÜLETÉRT



11

ADYLIGET  -  BUDAKESZI-ERDŐ  -  BUDALIGET  -  CSATÁRKA  - ERZSÉBETLIGET  - FELHÉVÍZ  - GERCSE  - HÁRSAKALJA  - HÁRSHEGY  - HŰVÖSVÖLGY  - KŐVÁR  - KURUCLES  - LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT - PÁLVÖLGY
PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

2010 2014Budai Napló

Megvalósult választási ígéret Választási ígéret megvalósítása folyamatban

Mindannyiunk alapvető igénye, 
hogy biztonságban érezzük ma-
gunkat, és biztonságban tudjuk 
családunkat, vagyontárgyainkat. 
Az elmúlt években – elsősorban 
a Városrendészet bővítésével – je-
lentős eredményeket értünk el, de 
a közbiztonság további javításához 
a rendőrség, a Városrendészet és a 
polgárőr szervezetek még hatéko-
nyabb összefogására lesz szükség. 
Alábbi programpontjaink olyan rö-
vid és középtávú intézkedéseket tar-
talmaznak, amelyek megnövelhetik 
lakosságunk biztonságérzetét.

A közbiztonság javítása, az állan-
dó rendőri jelenlét érdekében Köz-

biztonsági Állomást alakítunk ki Pesthi-
degkúton. Az épületben a kihelyezett 
rendőrségi irodán kívül a Városrendé-
szet és a polgárőrség, illetve a tűzoltóság 
számára is biztosítunk helyiségeket. In-
tézkedésünk – a hatékonyabb feladatszer-
vezés lehetőségével – a belső városrész 
rendőri ellátottságát is javítja, így kerü-
letünk egészére kedvezően hat.

2011 végén nyílt meg a Rezeda ut-
cában a Hidegkúti Rendészeti Köz-
pont, ahol egy épületben kaptak he-
lyet a városrendészet munkatársai, 
a rendőrség körzeti megbízottja és 
a polgárőr szervezetek képviselői. 
Ebbe a központba futnak be az új, 
hidegkúti térfigyelő kamerák jelei, 

és itt alakítottuk ki a hidegkúti ve-
zetésirányítási központot is. A ko-
rábbiaktól eltérően nem a belső vá-
rosrészből, hanem innen indulnak 
riasztás esetén a járőrök. Emellett 
a hidegkúti polgárok a központban 
tudják intézni a városrendészethez 
tartozó ügyeiket is. 

Folytatjuk a kerületi térfigyelő 
rendszer kiépítését, és biztosítjuk a 

hatékony működtetést. A bűnügyi góc-
pontokon kívül kiemelt figyelmet fordí-
tunk a parkok, illetve az illegálisan hul-
ladéklerakóként is használt szelektív-
gyűjtő-szigetek kamerás őrzésére.

Idén már 44 darab térfigyelő ka-
merát működtetünk a kerületben. 
2011-ben a fentebb említett Hideg-
kúti Rendészeti Központ átadása 
után Pesthidegkutat is bekapcsol-
tuk a hálózatba. Emellett a Margit 
híd budai hídfőjének térségét és a 
Margit körutat is térfigyelő kame-
rákkal szereltük fel.  2013-ban 20 
új, éjszaka is használható mobil tér-
figyelő kamerát szereztünk be, ez-
zel is segítve a városrendészet és a 
rendőrség bűnmegelőzési munkáit.

Technikai eszközökkel támogatjuk 
a kerületi rendőrkapitányság azon 

törekvését, hogy újból működjék a körzeti 
megbízotti szolgálat, s így a rendőr mun-
kája során közelebbi, személyes kapcso-
latba kerülhessen mind a lakossággal, 
mind a kerületi intézményekkel.
A Pesthidegkúton megnyílt Hideg-
kúti Rendészeti Központ műkö-
dését minden szükséges technikai 
eszközzel támogattuk. Megterem-
tettük az informatikai, elektronikai 
felszereltséget, és ott biztosítottunk 

helyet a Pesthidegkúton működő 
térfigyelő kamerák operatív köz-
pontjának is. Emellett a II. Kerületi 
Közbiztonsági Alapítványon ke-
resztül több millió forint értékben 
vásároltunk informatikai eszközö-
ket, irodai felszereléseket és egy 
gépjárművet is a kerületi Rendőrka-
pitányság részére. Emellett  minden 
évben 2 millió forinttal támogatjuk 
a kerületi rendőrkapitányság dolgo-
zóinak jutalmazási keretét. 

Elkészítjük és megvalósítjuk a ke-
rület rövid, valamint középtávú 

bűnmegelőzési, továbbá kábítószer-pre-
venciós programját. Ez utóbbi legfőbb 
célja, hogy megfelelő alternatívát nyújt-
son a fiatalok, a legveszélyeztetettebb 
réteg számára. Olyan programokat kí-
vánunk biztosítani, amelyek segítik 
egészséges fejlődésüket, szabadidejük 
hasznos eltöltését. Szeretnénk megte-
remteni egy korszerű, dinamikus bűn-
megelőzési oktatás alapjait is, amelybe a 
fiatalokat, a szülőket és a civil szerveze-
teket egyaránt bevonnánk.
Sikeresen együttműködünk ezen 
a két területen is a kerületi Rend-
őrkapitánysággal. A kábítószer-
prevenciós programot a képviselő-
testület által 2007-ben elfogadott, a 
drogprobléma visszaszorítását cél-
zó Helyi Stratégiával összhangban 
alakítottuk ki. A dokumentumot 
az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján a II. kerületi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) különböző 
intézményekből delegált szakem-
berei folyamatosan felülvizsgálják 
és aktualizálják. A bűnmegelőzési 
oktatást első lépésben a rendőrség 
által az iskolák osztályfőnökei ré-
szére tartandó előadás formájában 
valósítottuk meg. Emellett a rend-
őrség szakemberei folyamatosan 
ellátogatnak a kerületi iskolákba, 
és ott drogprevenciós előadásokat 
tartanak a diákok részére. 

ÖSSZEFOGÁS
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT

Bűnmegelőzési centrum
éjjel-nappal ingyenesen

hívható száma:
06 (80) 204-965
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Megvalósult választási ígéret Választási ígéret megvalósítása folyamatban

Védelmet és segítséget kell nyúj-
tanunk kerületünk idős lakóinak. 

Ők vannak leginkább kiszolgáltatva 
azon bűnözői köröknek, amelyek külön-
féle trükkökkel csalják ki pénzüket, lop-
ják el vagyontárgyaikat. A kerületi 
gondozási központok bevonásával olyan 
rendőri előadásokat szervezünk szá-
mukra, amelyek segítségükre lehetnek a 
csalók elleni védekezésben. Továbbra is 
helyet biztosítunk önkormányzatunk 
lapjában, a Budai Polgárban a rendőr-
ségi beszámolóknak, a bűncselekmények 
ismertetésének, hogy a szélhámosságok 
és ügyeskedések módozatait lakossá-
gunk még idejében felismerje.

A kerületi Rendőrkapitányság mun-
katársai rendszeresen tartanak bűn-
megelőzési előadásokat a kerületi 
gondozási központokban. A kerü-
leti újságban és a honlapon a koráb-
biaknál is több helyet biztosítunk a 
rendőrségi tájékoztatóknak. Emel-
lett a kerületi kapitányság mun-
katársai tájékoztató programokkal 
rendszeresen kitelepülnek az ön-
kormányzat által szervezett rendez-
vényekre (Kerület Napja, Föld Nap-
ja, Kerületi Kaptató). 

A kerületi rendőrkapitányságon 
elősegítjük egy olyan vezetésirá-

nyítási pont kialakítását, ahol a rendőr-
ség, a Városrendészet és a polgárőrség 
közösen tudja értékelni a kerület bűn-
ügyi fertőzöttségét, és adott esetben ké-
pessé válik a kellő erők mozgósítására, a 
szükséges eszközök átcsoportosítására.
A II. kerületi Rendőrkapitányság 
épületében, a térfigyelő rendszer 
diszpécserközpontjában 2011 nya-
rán kezdte meg működését a veze-
tésirányítási pont.

Az új jogszabályi háttér lehetővé 
teszi a rendőrség, a Városrendészet 
és a polgárőrség munkatársainak 
közös munkáját, így együtt tudják 
figyelni a kerületben zajló esemé-
nyeket, és szükség esetén összehan-
goltan tudnak intézkedni. 2013-tól 
ismét közös járőrszolgálatot látnak 
el a kerületi rendőrkapitányság, 
a polgárőr szervezetek és a város-
rendészet munkatársai. Ezzel a ha-
tékony együttműködéssel növelni 
tudtuk a lakosság objektív bizton-
ságérzetét.

A gyermekekről, az elesettekről, az 
idősekről, a nehéz anyagi helyzetű 
emberekről történő gondoskodás 
igen összetett feladat. Megfelelő 
körülményeket kell teremteni, elér-
hető szolgáltatásokat kell nyújtani, 
anyagi támogatást kell biztosítani 
a rászorulók számára. Kerületünk 
jellemzőihez tartozik, hogy az itt 
élők már számos bizonyságát adták: 
bár különbözőek a lehetőségeik, ha 
kell, készséggel segítik egymást. Az 
önkormányzat hivatali intézkedé-
sein túl ezért is szeretnénk a civil 
szolidaritás kifejezésének intézmé-
nyi hátteret teremteni.

Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek 
korszerűsítésének programját. Ja-

vítjuk a zebrák láthatóságát, és megkezd-
jük optikai akadálymentesítésüket is.
2011-ben elkészültek a Gábor Áron 
utca–Orló utca, a Bimbó út–Tüske 
utca és az Ürömi utca–Cserfa utca 
kereszteződésében az új átkelők. 

2012-ben készültek el a Vadaskerti 
utca–Völgy utca, a Fillér utca–Ez-
redes utca, a Pusztaszeri út–Vend 
utca és a Kapy utca–Csévi utca ta-
lálkozásánál lévő gyalogátkelőhe-
lyek. A Keleti Károly és a Kis Ró-
kus utcában optikai akadálymentes 
gyalogátkelőket építtettünk ki. Ta-
valy valósultak meg a Pusztaszeri 
út–Ferenchegyi út, a Szemlőhegy 
utca–Vérhalom utca, a Vérhalom 
tér–Pajzs utca és a Pusztaszeri úton 
a Szemlő-hegyi-barlangnál lévő új 
gyalogátkelőhelyek. 

Tovább bővítjük a bölcsődei és az 
óvodai férőhelyek számát, vala-

mint folytatjuk az intézmények fejleszté-
sét. Arra törekszünk, hogy minden kerü-
leti kisgyermek számára elérhető legyen 
a magas szakmai színvonalú, államilag 
finanszírozott ellátás.

Az elmúlt négy évben tovább nőtt 
a bölcsődei és az óvodai férőhe-
lyek száma. A bölcsődei kapacitás 
38%-kal, 168 férőhellyel bővült. Az 
óvodai férőhelyek száma az elmúlt 
években az összlétszám harmadá-
val, 750 férőhellyel nőtt. 2011-ben 
nyílt meg a 60 gyermek befogadá-
sára alkalmas mobil bölcsődénk 
Hűvösvölgyben. Szintén abban az 

ÖSSZEFOGÁS
A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT
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évben átadtuk a Bolyai Utcai Óvo-
da felújított, műemléki villaépü-
lete, amelyben 15 új férőhelyet is 
kialakítottunk. Befejeződött a Fillér 
utcai iskola teljes korszerűsítése 
és bővítése, amely az elmúlt évek 
legnagyobb önerős önkormányzati 
beruházása volt. EU-s pályázaton 
nyert támogatást a Szemlőhegy 
Utcai Óvoda és a Törökvész Úti 
Bölcsőde férőhelybővítése. A Tö-
rökvész Úti Bölcsőde két ütemben 
teljeskörűen megújult.

2013 októberében átadtuk az ország 
első önkormányzati fenntartású 
Ökumenikus Óvodáját 300 új fé-
rőhellyel, valamint a Labanc utcai 
Óvodánkat további 100 új férőhely-
lyel. Várhatóan idén október elejére 
készülnek el – mintegy 150 millió 
forintból – a Labanc utcai Óvoda 
további, valamint a Budakeszi úti 
Óvoda korszerűsítési és fejlesztési 
munkálatai.

Folytatjuk a játszóterek bővíté-
sét, hogy a kisgyermekek számára 

minél vonzóbb legyen a szabad levegőn 
tartózkodni.
Tavaly hat helyszínen (Ady-li-
get, Mechwart liget, Marczibányi 
tér, Nagy Imre tér, Fenyves park, 
Toroczkó tér) cseréltük ki az elhasz-
nálódott játszóvárakat, illetve új 
játszóeszközöket is kihelyeztünk. 
A Bartók Béla Emlékháznál új ját-
szótér került kialakításra. Ezek mel-
lett a Gárdonyi Géza utcai parkban, 
a lakók kérésére csúszdával bővítet-
tük a játszószerek kínálatát.

Az elmúlt években a kerületi ját-
szótereket új csúszdákkal és új 
bölcső-hintaülésekkel bővítettük. 
Ezeken túl a folyamatos a meglévő 
játszóterek karbantartása és korsze-
rűsítése. A kerület 19 játszóterén 
összesen 185 játszóeszköz találha-
tó. Mindegyik játszótér megfelel 
az EU-előírásoknak, ütéscsillapító 
felület került kialakításra a játszó-
eszközök alatt. Az esetleges fer-
tőzések megelőzése érdekében a 
játszótereinken található homoko-
zókban minden tavasszal kicserél-
tetjük a homokot. Ezen túlmenően 
az intézmény és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhetően 
néhány héten belül új játszótér nyí-
lik a budapesti Szent Ferenc Kórház 
parkjában, amelyet a környék lakói 
szabadon látogathatnak.

Ingyenesen látogatható, magas 
szakmai színvonalú előadás-soro-

zatot indítunk a kerületi szülők számára 
az őket legjobban érdeklő nevelési, pre-
venciós, oktatási és továbbtanulási té-
mákban. Terveink szerint az előadásso-
rozat az óvodáskortól a serdülőkorig be-
zárólag érintené az egyes korosztályok-
nál felmerülő legaktuálisabb kérdéseket.
Szülők Akadémiája néven 2011-ben 
indult sikeres programsorozatunk a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 
Minden előadásra neves szakem-
berek fogadták el meghívásunkat, 
és alkalmanként több száz szülő 
látogat el a rendezvényre. Emellett 
2012-től elindítottuk a „Sikeres vál-
lalkozásokért!” elnevezésű, szintén 
ingyenesen látogatható tanfolya-
munkat is.

 A Szociális Kártya igénylői körét 
és kedvezményeit az eddig szer-

zett tapasztalatok alapján vizsgáljuk 
felül és bővítjük ki.
Szociális Kártyánk új neve 2014-től 
Kerület Kártya Plusz. A kártyával 
kedvezményesen vásárolható termé-
kek körét 2012-ben kibővítettük fel-
vágottal, zöldséggel és gyümölccsel. 
Újdonság az is, hogy a Kerület Kártya 
Plusszal rendelkezők a bolti termé-
kek árából – a korábbiaktól eltérően 
– egységesen 20% kedvezményt kap-
nak. Önkormányzatunk támogatásá-
val a hidegkúti termelői piac tavaly 
óta a Marczibányi téren is működik, 
a kerületi lakosoknak ezzel is segítve 
az olcsóbb, de minőségi áruk beszer-
zését. A piacra közel 2000, a kerületi 
szociális ellátásban részesülő polgár 
kap kedvezményt biztosító kupont.

Az elmúlt években ingyenesen lá-
togatható tanfolyamokat, előadá-

sokat indítunk az idősebb korosztály 
számára, és bővítjük a népszerű „Inter-
net Kortalanul” programot is.
Az Internet Kortalanul tanfolyam 
2012 őszétől nemcsak Pesthidegkú-
ton, hanem a belső kerületrészen is 
elérhető. Az elmúlt másfél évben 
több, mint 1000 jelentkezővel, 7 ke-
rületi iskolában indultak el és zá-
rultak eredménnyel a tanfolyamok. 
A jelentkezők nagy száma miatt az 
Internet Kortalanul tanfolyamun-
kat 2014 őszén és 2015 tavaszán is 
folytatjuk. Ennek a sikerére alapoz-
va idén szeptembertől elindítottuk 
a kerületi Nyugdíjas Akadémiát is.

Kerületi alapítványt hozunk létre a 
társadalmi szolidaritás kifejezésé-

re, így mind a magánszemélyeknek, 
mind a vállalkozásoknak lehetősége nyí-
lik a városrészünkben nehéz körülmé-
nyek között élő embertársaink közvetlen 
támogatására. Évente két alkalommal – 
karácsony előtt és a nyári hónapokban – 
tárgyi adományokat is gyűjtünk, ame-
lyeket az alapítvány a kerületben élő rá-
szorulók számára juttat el.
A jogszabályi háttér időközben meg-
változott, és kiderült: az önkormány-
zatok nem működtethetnek alapít-
ványokat. Jelenleg intézményeinken 
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keresztül van lehetősége a magánsze-
mélyeknek és a vállalkozásoknak a 
rászorulók támogatására. Ezzel pár-
huzamosan egyrészt a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban a ke-
rület támogatásával és szervezésében 
már ötödször került megrendezésre a 
Jótékonysági Operagála, amelynek a 
bevételét a II. Kerületi Családsegítő 
Központon keresztül juttatták el 
a rászoruló kerületi családoknak. 
Másrészt 2014-től a Törös Alapítvány 
is megrendezi minden évben jóté-
konysági estjét, amelynek a bevétele 
a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat 
jobb működését szolgálja. 

A kerületi intézmények akadály-
mentesítési programját az info-

kommunikációs és optikai akadálymente-
sítés megvalósításával folytatjuk.

A Tölgyfa utcai szakorvosi rendelő 
akadálymentesítése 2012-ben fejező-
dött be. A Klebelsberg Kuno Általá-
nos Iskola és Gimnázium komplex 
akadálymentesítése európai uniós 
pályázati támogatással valósult meg. 
Ugyanott került 2012 őszén átadásra 
a Gyermekek Háza új épületrésze. 
Az önkormányzat Parkolási Cso-
portjának Frankel Leó úti helyisé-
geit tavaly októberben akadálymen-
tesítettük. Emellett a már említett 
ökumenikus óvoda mindkét szintjét 
akadálymentessé tettük. 

Korszerű, tömegközlekedéssel is jól 
megközelíthető, akadálymentesen 

elérhető okmányirodát alakítunk ki a hű-
vösvölgyi végállomás közelében, hogy 
kihelyezett szolgáltatásunkkal megköny-
nyítsük a közelben lakók ügyintézését.

Idén szeptember közepén megtör-
tént a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház 
alapkövének letétele. Ebben kap 
helyet több más, az új városköz-
ponthoz méltó szolgáltatással egye-
temben a pesthidegkúti okmányiro-
da, valamint egy postahivatal is. Az 
új Szolgáltatóház várhatóan jövőre 
nyílik meg.

Elektronikus hirdetőtáblát hozunk 
létre az önkormányzat honlapján, 

elősegítve, hogy a kerületben elveszett tár-
gyak, háziállatok mielőbb megkerüljenek.
A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 
fejlesztéseként készült el a kerület 
e-bejelentő oldalán a hirdetőtáb-
la. Az új szolgáltatás számos más 
funkció mellett lehetőséget biztosít 
a lakosság számára, hogy bejelenté-
seiket (például elveszett tárgy, el-
tűnt háziállat) közzétehessék.

2006 óta számos területen értünk 
el eredményt. Épült, szépült kerü-
letünk, új szolgáltatások indultak. 
Városrészünk jövője azonban a fo-
lyamatos fejlődésben rejlik. Miköz-
ben folytatjuk az önkormányzati 
beruházásokat, összefogást kezde-
ményezünk mindazon szervezetek-
kel és vállalkozásokkal, amelyek 
tervezett fejlesztései tovább formál-
hatják kerületünk arculatát, vagy 
bővíthetik a szolgáltatások körét. 
Változatlanul tartjuk magunkat 
azon meggyőződésünkhöz, hogy a 
szükséges feladatokat jó gazdálko-
dással, hitelek felvétele nélkül kell 
elvégezni.

Az érintett ingatlantulajdonosok-
kal és szolgáltatókkal együttmű-

ködve befejezzük a hűvösvölgyi végállo-
más környékének fejlesztését. A már 
megépült park mellett így elérhetőek 
lesznek azok a kereskedelmi és szolgáltató 
egységek, amelyekre a Pesthidegkúton 
élőknek a legnagyobb igényük van. 
Szeptember közepén készült el a Hi-
degkúti Városközpont felújításának 
II. üteme. A Bánffy György Emlék-
park 2011-es átadását követően meg-
nyílt egy új élelmiszer-áruház, letet-
ték a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház 
alapkövét, és hamarosan elkészül az 
új közlekedési csomópont is.

A növekvő gyermeklétszám a külső 
városrészben új általános iskolai 

osztályok elindítását teszi szükségessé, 
ezért bővítjük a Klebelsberg Kuno Álta-
lános Iskola és Gimnázium épületét. 
A Klebelsberg Kuno Általános Is-
kola és Gimnázium meglévő könyv-
tárépületének felújítása, átalakítása, 
emeletráépítése befejeződött. A több 
mint 550 m²-es, teljes körűen aka-
dálymentesített épületben a Gyer-
mekek Háza új tanári szobája, egy 
könyvtárhelyiség, négy új tanterem, 
egy nyelvi terem és egy fejlesztőte-
rem kapott helyet.

Folytatjuk az óvoda- és iskolaépü-
letek bővítését és felújítását. Első-

ként a Bolyai Utcai Óvoda villaépületé-
nek teljes rekonstrukcióját végezzük el.

ÖSSZEFOGÁS
A FEJLŐDŐ

II. KERÜLETÉRT
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A Bolyai Utcai Óvoda kastélyépüle-
tének átalakítása, felújítása és kor-
szerűsítése elkészült. Az akadály-
mentesített, több mint 100 éves épü-
letben megújult a három foglalkoz-
tató szoba és a melegítőkonyha. Új 
torna-, orvosi és logopédiai szobát 
is kialakítottak az épületben. Ta-
valy került átadásra a már említett 
300 férőhelyes Ökumenikus Óvoda, 
valamint a 100 férőhelyes Labanc 
utcai Óvoda is. Emellett megkezdő-
dött a Szemlőhegy utcai Óvoda új 
épületszárnyának kialakítása is.

Együttműködést kezdeményezünk 
a volt Ganz-telep III. számú tömb-

jének fejlesztésében érintett szervezetek-
kel és tulajdonosokkal, hogy a terület 
rendezésére a II. kerület jellegéhez igazo-
dó, kulturális és szolgáltató funkciókat is 
magában foglaló tervezet szülessen.

2014 nyarán az egykori Ipari Minisz-
térium épületének bontása befejező-
dött. Kormányrendelet született az 
egykori Ganz-telep M-csarnokának 
és az úgynevezett Melegpörgetőnek 
az elbontására is, valamint a terület 
alatt egy mélygarázs kialakítására.

Az elmúlt időszakban a lakosság 
együttműködésével elkészült a 

Szabadság utcai sporttelep fejlesztési 
koncepciója. A gazdasági válság elodázta 
a megvalósítást, de továbbra is első szá-
mú célkitűzéseink között szerepel a meg-
felelő piaci partner megtalálása és a beru-
házás megvalósítása.
Szeptember közepén átadásra ke-
rült a Szabadság utcában a Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpont. 
A fejlesztés keretében a sikeres 
MLSZ pályázatunknak köszönhe-
tően 1 nagy és 3 kisebb műfüves 
pályát építettünk. Emellett kiala-
kításra került 4 teniszpálya és a 

kiszolgáló helységek is. A sportköz-
pont mellett többek között 360 méter 
hosszúságú gumiburkolatú futókör-
rel, füves futballpályával, petanque-
pályával, ping pong, és sakkasztallal, 
szaletlivel, kiépített tűzrakóhellyel 
és kültéri fitneszgépekkel is kiegé-
szült Közösségi Tér került kialakí-
tásra. A területen kialakítandó uszo-
da tervét a kerület jelenlegi vezetése 
egy pillanatra sem adta föl. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy 
olyan befektetőt találjunk, aki a Sza-
badság utcai területen uszodát épít, 
és azt üzemelteti is. 

Új, a csontozatot és az ízületeket 
kímélő burkolattal látjuk el a közte-

rületi futball- és kosárlabdapályákat. 
Ahol a lakóházak közelsége indokolttá 
teszi, más típusúra cseréljük a játék köz-
ben nagy zajt csapó kerítéseket. 

A közterületi sportpályák állapotá-
nak felmérését követően először a 
Vérhalom téri sportpályát burkol-
tuk le, körülötte pedig 400 méteres 
futókör is kialakításra került. Ha-
marosan átadásra kerülnek a Pap-
kertben lévő, a Gárdonyi Géza úti, 
és az Üstökös utcai játszótereken 
kialakított gumiburkolatú sport-
pályák is.

Növeljük a gyorsan népszerűvé 
vált Kerület Kártya elfogadóhe-

lyeinek számát.
A Kerület Kártya – évről évre bő-
vülő, jelenleg a kerületben több 
száz, országszerte pedig több, mint 
ezer elfogadóhelye mellett – 10% 
kedvezményt biztosít a belépőjegy 

árából a Gellért, a Rudas és a Ki-
rály fürdőbe is, tavaly óta pedig az 
Átrium Filmszínház programjait is 
kedvezménnyel látogathatják a kár-
tyatulajdonosok. 

Bővítjük az interneten bejelent-
hető hibák és problémák körét, 

segítve ezzel az egyszerűbb, gyorsabb 
ügyintézést.
Elérhető az Önkormányzat hon-
lapjáról az az online, webes al-
kalmazás (e-bejelentő), amellyel 
a polgárok kényelmesen, az inter-
neten keresztül is bejelenthetik a 
környezetükben észlelt problémá-
kat úgy, hogy azokat a Polgármes-
teri Hivatal a lehető leggyorsabban 
feldolgozhassa és kezelhesse. Az 
alkalmazás iPhone- és androidos 
készülékekkel is használható.

Folytatjuk az iskolaudvarok kor-
szerűsítését. Ezzel is biztosítani 

szeretnénk gyermekeinknek a mindenna-
pi testmozgás lehetőségét.
Tavaly átadásra került a Fillér utcai 
iskola udvarán kialakított műanyag 
burkolatú sportpálya. Idén szep-
temberben, az évnyitón jelentettük 
be, hogy az Áldás utcai Általános 
Iskola és az önkormányzat sike-
resen pályázott a Magyar Olimpi-
ai Bizottságnál, így a szülők által 
adományozott több, mint 2 millió 
forint mellé a MOB-tól ehhez az 
összeghez további 15 millió forintot 
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kap az iskola a vele szemben lévő 
telken kialakítandó multifunkcio-
nális sportpálya kialakítására. 2010 
októberétől telente a Szemlőhegy 
Utcai Óvoda udvarán fűthető sport-
sátorban mozoghatnak a gyerekek. 
Költségvetésünkben minden évben 
több millió forintot biztosítunk a 
korábban kialakított, 6 műfüves is-
kolai sportpálya karbantartására. A 
következő években újabb iskolák 
udvarán tervezzük korszerű sport-
pálya kialakítását. 

Olyan egységes bejelentő vonalat 
hozunk létre, amelyen egyszerűen 

és folyamatosan jelezhetőek – egyebek kö-
zött – az út- és közműhibák, a hiányzó 
utcanévtáblák, a parlagfűvel szennyezett 
területek. A háttérként telepített nyil-
vántartó rendszerből mindenkor lekér-
dezhető lesz, hogy a bejelentés nyomán 
milyen intézkedés történt.
2011 tavaszán adtuk át új ügyfél-
szolgálatunkat a Keleti Károly utca 
15. sz. alatt, ahol a leggyakrabban 
előforduló közterületi és környezeti 
problémákkal kapcsolatos ügyek-
ben lehet bejelentést tenni szemé-
lyesen, illetve telefonon (ügyeleti 
rendszerben akár hétvégén is). A 
bejelentést követően a kollégák rög-
zítik a hibákat az e-bejelentő rend-
szerben, így az ügyintézés folyamata 
nyomon követhető.

Ingyenes wifi-elérhetőséget biztosí-
tunk kerületünk legkedveltebb kö-

zösségi részein, így a Mechwart ligetben, a 
Lövőház utcai sétálóutcában vagy a hű-
vösvölgyi végállomásnál fekvő új parkban.

A közterületi WiFi-program a 
Mechwart ligetben, a Lövőház utcá-
ban és a hűvösvölgyi végállomásnál 
lévő Bánffy György Emlékparkban 
is elindult. Idén októberben kerül 
átadásra a Vérhalom téren az ingye-
nes közterületi internetszolgáltatás.

Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Szeretnénk, ha a képviselő-
testület és a polgármester te-
vékenysége mindenki számá-
ra átlátható, követhető lenne. 
Ezért tettük hagyománnyá a 
Budai Naplóban éves beszá-
molónkat. Négy esztendeje, 
2010 őszén vehették kézbe Az 
Összefogás programját. Most 
ideje az elmúlt négy év szám-
vetésének: mi valósult meg 
vállalásainkból, és hol tarta-
nak megkezdett munkáink. 

Célunk továbbra is változat-
lan: legjobb tudásunk szerint 
dolgozni azért, hogy városré-
szünk napról napra rendezet-
tebb, otthonosabb és szerethe-
tőbb legyen.

Tisztelettel:

  Dr. Láng Zsolt
   polgármester

  Budai Napló
Felelős kiadó:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet

Károlyi Helga kabinetvezető
Fotó: Budai Polgár archívum 

Példányszám: 49 500

A II. Kerületi Önkormányzat 2013-ban 
a városrészben élő nyugdíjasokért és 
idős polgárokért végzett munkájáért 
Idősbarát Önkormányzat-díjat kapott 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
tól és a Belügyminisztériumtól.

A II. Kerületi Önkormányzat 
és dr. Láng Zsolt polgármester 

jelentősebb díjai és elismerései

A Magyar Turizmus Zrt. által meghir-
detett versenyen 2013-ban a Magyar-
ország legszebb főtere különdíjat a 
Mechwart liget nyerte el.

2013-ban a díj elmúlt 20 éves története 
során első fővárosi polgármesterként 
Láng Zsolt vehette át az Év polgár-
mestere kitüntető címet.

2014-ben elsőként Láng Zsolt vehette 
át a Cseppkő Gyermekotthon által 
alapított dr. Populás Antal-emlékdíjat.

2014-ben Láng Zsoltot a Rákóczi
Szövetség emlékdíjával tüntették ki.

2010-ben a kerület a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete döntése értelmé-
ben megkapta a Családbarát önkor-
mányzat-díjat.


