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Miért szeretünk a
II. kerületben élni?

Élhető és fenntartható…

Épülő és fejlődő…

Szolgáltató és gondoskodó…
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Dr. Törös Edit 
reumatológus főorvos, 
II. Kerületért Emlékérmes
 

Nekem a Margit körút a világ közepe. Születésem óta itt élek a legszebb részén, a 
Margit híd budai hídfőjénél. Amikor kinézek az ablakon vagy kilépek a kapun, 
látom a Dunát, a Parlamentet, a Rózsadombot, tavasszal árad a virágillat. 
Ez a legszebb hely a világon. A gyönyörű természet, a szépséges műemlékek, villák, 
templomok, a világhírű gyógyfürdők – Budapesten talán nincs is ennél gazdagabb 
kerület. Itt minden megvan egy helyen. 
Ez Buda zöld szíve. Az otthon nekem békesség, biztonság és szeretet, és a II. kerület-
ben mindhármat megtaláltam.

SZERETÜNK ITT ÉLNI!
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13 év együtt, Buda zöld szívében

A mi kerületünk

A mi kerületünk
A mi kerületünk az a hely, amit szeretünk. Ahol jó élni, ahol jó dolgozni, ahova – ha éppen 
kicsit másfelé jártunk – jó hazatérni. Ami napról napra szépül és fejlődik, de közben őrzi az 
emlékeket és a hangulatokat. Ahol kisgyermekként jó a fák lombján átszűrődő napsugarat 
nézve hintázni, kamaszként a város fényei fölött a dombtetőkön összebújni, fiatalként a nagyváros pezsgését 
érezni. Ahol jó családot alapítani és izgulni az óvoda, majd az iskola első napján. Látni, ahogy gyermekünk 
tanul, fejlődik, és még fel sem ocsúdunk, már készül a felvételire. Ahol jó hosszú sétákon múltunkon merengeni, 
az unokákat várni, és közben új barátokra találni.

A mi kerületünk otthon, ami az életünk része. Amit közös erővel szépítgetünk, bővítgetünk. Amire vigyázunk, 
mert szeretnénk a maga szépségében és gazdagságában továbbadni gyermekeinknek. Otthon, ami biztonságot 
ad, és feladattal is ellát. A hely, ahol sosem vagyunk egyedül.

Messziről 
indultunk
A 2006 óta eltelt időszak első felében a gaz-
dasági válság okozta anyagi nehézségek között 
dolgoztunk. Az ellátandó feladatok, a fejlesztési 
igények jóval meghaladták a rendelkezésre álló 
lehetőségeket. Ebből fakadóan komoly felelős-
ség volt annak meghatározása, hogy milyen vál-
lalásokat teszünk.

Ami számunkra a legfontosabb volt:
• abban hittünk, hogy nem a nagy lát-

ványberuházások, hanem az apró, de 
nem szűnő lépések viszik előre városré-
szünket

• kerületünk lakóit – legyenek akár gyer-
mekek, akár idősek, akár bajbajutottak 
– stabil és minél jobb színvonalú intéz-
mények szolgálják a mindennapokban

• a nehéz időszakokban se csak túléljen, 
hanem fejlődjön is kerületünk, ezért fo-
lyamatosan kerestük a pályázati és más 
forrásbevonási lehetőségeket

• állandóan  változó világunkban is ápol-
juk és őrizzük meg kerületünk páratlan 
környezeti és kulturális adottságait, kü-
lönleges atmoszféráját.
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13 év együtt, Buda zöld szívében

Élhető és fenntartható II. kerület

Kerületünk egyik legfőbb különlegessé-
ge a városi és a természeti környezet egy-
másba olvadása, intenzív kapcsolata. Az 
önkormányzati kezelésben lévő parkok 
és zöldfelületek fejlesztése és a Pilisi Parker-
dő által kezelt erdőterületek gondozása, az 
elérhető szolgáltatások bővítése együtte-
sen járul hozzá az itt élők mindennapi jó 
közérzetéhez.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink lakóhe-
lyükhöz minél közelebb kapják meg a min-
dennapos szabad játék és mozgás lehetőségét. 
Parkjaink és játszótereink hozzájárulnak egész-
séges fejlődésükhöz, egyben a közösségi lét ki-
emelt színterei, ahol ismeretségek, barátságok 
szövődnek nem csupán a kicsik, hanem sokszor 
szüleik, nagyszüleik között is. 

A kialakuló mikroközösségek a helyi társada-
lom lényeges építőkövei. Ennek szellemében 
fejlesztettük az olyan, már meglévő közparko-
kat, mint például a Vérhalom tér, a Fenyves 
park (Nagy Lajos tér) vagy a Mansfeld park, 
ezért hoztuk létre a Bánffy György Emlék-
parkot az egykori bódéváros helyén. Ezért 
rendeztük és nyitottuk meg mindenki előtt a 
hidegkúti horgásztó környezetét. A bel-budai 
városrészközpont rehabilitációjának egyik köz-
ponti eleme volt a belvárosi környezetben fek-
vő Mechwart liget megújítása, amit 2013-ban 
az ország legszebb főterének is megválasztottak.

A helyi közösségek bevonásával álmodtuk meg 
az új Adyligeti park koncepcióját, amely a kö-
zös munka eredményeként nem csupán a ke-
rület, hanem az egész főváros egyik legszebb és 
leghangulatosabb közparkja lett. 

ÉLHETŐ ÉS FENNTARTHATÓ
II. KERÜLET
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13 év együtt, Buda zöld szívében

Élhető és fenntartható II. kerület

Az utóbbi években új lendületet kapott a Pi-
lisi Parkerdő Zrt.-vel való együttműködésünk. 
Ennek eredménye, hogy megkezdődött a Hű-
vösvölgyi Nagyrét régen várt rendezése, és új 
köntösbe bújt a Macis játszótér, sokunk gyer-
mekkorának kedves helye, a Görgényi út végé-
nél az erdőben.

A zöld és rendezett környezet érzetét azonban 
nem csupán a nagyobb parkok és erdőterületek 
adják. Kiemelt szereppel bírnak az elaprózot-
tan fekvő, kisebb-nagyobb közterületi zöldfe-
lületek, illetve a lakó- és intézményi ingatlanok 
telken belüli faállománya.

Az épületek előtti zöldfelületek karbantartá-
sában és szépítésében partneri együttműködés 
kialakítására törekszünk a lakóközösségekkel, 
intézményekkel. A „Fogadj örökbe egy közte-
rületet!” program elindítása óta évről évre nő 
azok száma, akik szívükön viselik kerületünk 
szép és rendezett arculatának megteremtését, 
megőrzését.

Zöldrendelettel védjük a nem közterületen 
álló kerületi faállományt is. A szabályok be-
tartását, a növényállomány változását minden 
esztendőben légi fotó segítségével ellenőrizzük.

A magántelkeken lévő növényállomány gon-
dozásához, kezeléséhez, valamint a szerves hul-
ladékok környezetbarát hasznosításához járul 
hozzá ágaprítási szolgáltatásunk és „Komposz-
táló Kerület” programunk.

Ezekhez a kezdeményezésekhez a lakossági szol-
gáltatásokon túl oktatási, nevelési programok is 
társulnak. Céljuk, hogy gyermekeink már óvo-
dáskorban minél több ismeretet szerezzenek a 
természetről, hogy környezetükre figyelemmel 
tekintő, tudatos felnőttekké váljanak. Ezért in-
dítottuk el az óvodai Madárbarát Programot, 
amelynek keretében a gyermekek élményköz-
pontú tanulással ismerkednek az őket körülve-
vő természeti környezettel és a nagyobb ökoló-
giai rendszerekkel.

Nagy öröm volt számunkra, hogy támogathat-
tuk a Jane Goodall Intézet és a Magyar Ma-
dártani Egyesület kezdeményezését, és a neves 
kutató, természetvédő jelenlétében adhattuk át 
a róla elnevezett Jane Goodall-tanösvényt, is-
mertebbé téve ezáltal kerületünk egyik külön-
leges és kiemelt természeti élőhelyét.

”Nagyon szeretem Budapestet. Ere-
detileg Pestlőrinc és Kőbánya volt az 
otthonom, de fiatal korom óta sok-
sok minden köt a II. kerülethez. Cso-
dálatos ez a városrész, nyugalom van 
mókusokkal, madarakkal, és ez fon-
tossá válik, amikor az ember kicsit már 
benne jár a korban. Most egy szomo-
rú korszak után újra jól vagyok, sokat 
dolgozunk, új lemezre készülünk, ki-
derült, hogy az emberek szeretnek, a 
közönség számít rám.

Horváth Charlie
Liszt Ferenc-díjas énekes,

előadóművész
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Élhető és fenntartható II. kerület

A zöld környezet és a természet közelsége mel-
lett mindennapi közérzetünk egyik meghatáro-
zó eleme közterületeink tisztasága. Rendezett 
állapotuk csak közös odafigyeléssel és együtt-
működéssel őrizhető meg. Önkormányzatunk 
többféle kezdeményezéssel igyekszik partnerre 
találni a lakóközösségekben és a kerületi intéz-
ményekben. Az utcatakarítási program kere-
tében heti egy alkalommal az FKF Zrt.-től bé-
relt gépekkel tisztítunk meg komplett utcákat, 
megkönnyítve ezzel állapotuk folyamatos kar-
bantartását. Veszélyeshulladék-gyűjtési akci-
óink keretében a háztartásokban felhalmozó-
dott elektronikai és vegyi hulladékok díjmentes 
átvételét biztosítjuk. Azon idősebb lakóink szá-
mára, akiknek fizikai nehézséget okoz a gyűj-
tőpontokra való eljutás, házhoz menő szol-
gáltatást is nyújtunk. A polgármesteri hivatal 
munkatársainak részvételével rendszeresen szer-
vezünk szemétszedési akciókat városrészünk 
különböző pontjain, amihez várjuk a kerületi 
intézmények és a lakosság csatlakozását is. A 
kezdeményezés évről évre egyre sikeresebb, és 
bár a rengeteg elhagyott szemét látványa, illetve 
mennyisége rendre megdöbbenti és elkeseríti 
a résztvevőket, a közös munka jó hangulata és 
szemmel látható eredménye, vagyis a rendezett 
és megtisztított lakókörnyezet kárpótlásul szol-
gál és jó érzéssel tölt el.

”A gyerekeknek a II. kerület fantasz-
tikus hely és felnőttként is nagyon 
nagy szerencsénk van, hiszen szin-
te minden a rendelkezésünkre áll. 
Vannak iskoláink, pihenési lehető-
ségeink, ember-ember közötti kap-
csolataink és egy fejlődő környezet: 
az egészségügy, az óvodák, az isko-
lák, a parkok. Tudunk közösségben 
gondolkodni, beszélgetünk egy-
mással, csiszoljuk egymás gondo-
latait. Azt hiszem, a magyarországi 
átlagnál ebben előbbre tartunk.

Dr. Toldy-Schedel Emil,
a Budapesti Szent Ferenc 

Kórház főigazgatója
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Élhető és fenntartható II. kerület

Gondozott parkok

Vérhalom tér, Fenyves park (Nagy Lajos tér)

Mindkettő régóta kiemelt városi közpark 
játszótérrel, a gyermekek számára mozgási, 
hobbisportolási lehetőséggel. Fejlesztésük, kar-
bantartásuk folyamatos. A sportolni vágyók 
kedvence a Vérhalom téri rekortán futókör, 
míg a Fenyves park különleges eleme a 2018-
ban megvalósult KRESZ-park, amely a kerület 
első ilyen típusú fejlesztése.

Mechwart liget

Évtizedek óta kiemelt presztízsű közpark, ke-
rületünk egyfajta főtere. Központi eleme a 
szökőkút, amely egyúttal a terület különle-
ges mikroklímáját is biztosítja. Mai arculatát 
2010-ben, a Bel-budai Városközpont rehabi-
litációja során nyerte el, de karbantartása, fel-
újítása azóta is folyamatos. Az elmúlt években 
street workout-elemekkel bővült, idén pedig 
teljesen megújult a kicsik játszótere, amelyet a 
játszóeszközökön túl párakapukkal is elláttunk.

Bánffy György Emlékpark

A kerület 2011-ben épült közparkja. Helyén 
addig aranyásófalunak csúfolt bódéváros állt, 
ami nemcsak nyomasztó látványt nyújtott, de 
a helyi bűnözés gócpontja is volt. Az omladozó 
épületek helyén közpark, játszótér és tanösvény 
létesült.

Adyligeti park

A kerületrész hagyományos rekreációs terüle-
te, amely idén tavasszal teljesen megújult. Ezt 
megelőzően komolyabb fejlesztésre utoljára 
2000 környékén került sor; az évek során szám-
talanszor megrongálták, és egyre lepusztultab-
bá vált. A 2016-os fővárosi TÉR-KÖZ pályázat 
keretében dolgoztunk ki rá fejlesztési koncep-
ciót, amelynek fontos eleme volt a közössé-
gi tervezés. Több hónapon át tartó egyeztetés 
eredményeként a parkban játszótér, sportpálya, 
futóösvény, tanösvény, több kültéri fitneszesz-
köz és nagy, egybefüggő, járható zöldfelület is 
helyet kapott.



8

13 év együtt, Buda zöld szívében

Családbarát II. kerület

Az első évek legnagyobb beruházásai 
leginkább az intézményi fejlesztésekhez 
kapcsolódtak. Míg a települések több-
sége a fogyatkozó gyermeklétszámmal 
küzdött, városrészünkben egyre több 
kisgyermek született. Ez a különösen 
értékes tendencia óriási feladatokkal is 
járt. Gondoskodnunk kellett a kicsinyek 
elérhető, jó színvonalú bölcsődei ellátá-
sáról és óvodai neveléséről. 

Az elmúlt 13 évben 750 férőhellyel bővítettük 
óvodahálózatunkat, és 230-cal több kisgyer-
meket tudnak fogadni a kerületi bölcsődék. 
A szükséges infrastruktúra megteremtése mel-
lett kiemelt figyelmet fordítottunk a megfelelő 
szakmai háttérre, és arra, hogy minden kisgyer-
mek megkapja azt a fejlesztést és gondoskodást, 
amire szüksége van ahhoz, hogy egészséges, 
kiegyensúlyozott felnőtté váljon. 12 óvodánk 
18 tagintézményében a kötelező létszámokon 
felül számos gyógypedagógus, pszichológus, 
pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens 
dolgozik ezen cél érdekében.

Kínált szolgáltatásainkkal igyekszünk a csa-
ládok igényeihez alkalmazkodni. Óvodáink 
mindegyike egyedi pedagógiai program sze-
rint működik, így a szülők dönthetik el, hogy 
például a nyelvi, a környezetismereti, a kézmű-
ves vagy épp a mozgásközpontú nevelést része-
sítik előnyben.

Nagyon népszerűek bölcsődei gyermekfel-
ügyeleti csoportjaink, amelyek az állandó 
bölcsődei ellátásban részt nem vevő kicsik korai 
szocializációja mellett a gyermeküket gondozó 
édesanyák mindennapjait is segítik.

CSALÁDBARÁT II. KERÜLET

”Ez egy nyugodt, zöld kerület, közel 
van a természet, jó a levegő, móku-
sokat és rigókat látok az ablakomból 
és normális emberek élnek itt. Az új 
uszodára húsz éve várok. Ez nemcsak 
a sportról és a mozgásról szól, hanem 
elősegíti a közösségi életet. Szeretnék 
itt meccset játszani a Vidám Vízilovak 
nevű csapatunkkal a Budapest Bajnok-
ságban.

Eppel László 
volt OB I-es vízilabdázó, 

háromgyermekes családapa
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Családbarát II. kerület

Fejlesztjük óvodáinkat

Bolyai Utcai Óvoda. A villaépület teljes felújí-
tása, az „új” épület energetikai korszerűsítése 
pályázati projekt keretében.

Budakeszi Úti Óvoda. A Budakeszi úti épület 
2009-ben újult meg, a Labanc utcai tagóvoda 
pedig 2014-ben teljes felújítást követően vált 
intézményrendszerünk részévé, 100 új férőhe-
lyet biztosítva.

Községház Utcai Óvoda. 2017-ben pályázati 
projekt keretében energetikai korszerűsítést vé-
geztünk, amit belső átalakítás és modernizálás 
is kísért.

Kolozsvár Utcai Óvoda. 2008-ban az intéz-
mény udvarán épült meg mobil óvodánk a 
férőhelyhiány gyors, átmeneti kezelésére. A 
folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az itt 
kialakított csoportok mára állandó helyüket is 
megtalálták, így hamarosan sor kerülhet a jó 
szolgálatot tett konténerek elbontására.

Szemlőhegy Utcai Óvoda. 2015-ben az intéz-
mény egy korszerű, vadonatúj épülettel bővült, 
újabb 100 kisgyermeknek biztosítva ezáltal 
szép és biztonságos óvodai környezetet.

Virág Árok Óvoda. 2010-ben az intézmény 
mindkét épülete megújult, illetve újabb férő-
helyekkel bővült.

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda. Az ország-
ban önkormányzati keretek között, egyedülálló 
nevelési programmal működő óvoda 2013-
ban, az épület és a hozzá tartozó hatalmas kert 
teljes megújítását követően nyitotta meg kapu-
it. A tágas, csupa fény csoportszobák összesen 
300 kisgyermeket tudnak fogadni.

Kadarka Utcai Óvoda. Kerületünk legújabb 
óvodaépülete a Kadarka utcában várja, hogy 
mihamarabb belakják kis birtokosai.

”Ide születtem, ismerem a péket, a ká-
vézót, kiskoromból emlékszik rám a 
közértes néni, a fiaim ugyanabba az 
iskolába járnak, mint én annak ide-
jén, és én szeretem ezt a családias ér-
zést. Csupa olyan jó dolgot találunk a 
kerületben, amiért nem kell messzire 
menni és ez gyerekesként nagyon nagy 
előny. Közel van a belváros, de kivá-
lóak a természeti adottságok, rengeteg 
a zöldfelület és a park, amelyekre na-
gyon figyel a kerület vezetése.

Horváth Lili
színművésznő, 

háromgyermekes családanya
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Családbarát II. kerület

Bővítjük bölcsődéinket

Pasaréti Bölcsőde. A férőhelybővítést nyílászá-
rócserék és energetikai korszerűsítés is kísérte.

Törökméz Bölcsőde. 2013-ban a teljes körű 
felújítás mellett 28 új férőhelyet is kialakítot-
tunk.

Budagyöngye Bölcsőde. 2010-ben az egykori 
Hűvösvölgyi úti IKV bérleménygondnokság 
épületének felújításával és átépítésével, pályáza-
ti támogatás felhasználásával új intézményként 
hoztuk létre. Itt dolgozó szakembereink a ko-
rai fejlesztésre szoruló kisgyermekek számára is 
felkészülten, nagy empátiával nyújtanak meg-
felelő gondoskodást és ellátást. A bölcsőde ki-
alakításával ellátórendszerünk 80 új férőhellyel 
bővült.

Hűvösvölgyi Bölcsőde. A 60 gyermek foga-
dására alkalmas „mobilbölcsi” 2011 óta várja 
a kicsiket a hűvösvölgyi városközpontban. Jó 
megközelíthetőségének köszönhetően a belső 
kerületrészben élő családok is szívesen választ-
ják a jól felszerelt, korszerű intézményt.

”A városon belül ez egy nyugodtabb 
övezet, ugyanakkor megvannak azok a 
részek, ahol elérhető a színház, a mozi, 
a szórakozás. Itt van nekünk helyben 
minden, a gyerekek ide járnak óvo-
dába, iskolába, és most, hogy másfél 
éve már itt is vállalkozunk, nekünk 
sem kell messze menni. Könnyű volt 
beilleszkedni a kerületbe, nagyon po-
zitívan álltak hozzánk, az elejétől fog-
va nagyon sok kedvességet kaptunk. 
Nemcsak lakni szeretünk a II. kerület-
ben, hanem dolgozni is.

Tóth Viktória és Keresztesi Andrea,
a Maminti Kuckó tulajdonosai
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Támogatjuk iskoláinkat

2013-ig az önkormányzat feladatkörébe tarto-
zott az általános iskolai és gimnáziumi ellátás is 
a kerületben. Mindig büszkék voltunk oktatá-
si intézményeink magas szakmai színvonalára 
és pedagógiai sokszínűségére. Folyamatos fi-
gyelmet fordítottunk iskoláink fejlesztésére, 
korszerűsítésére, szükség szerinti bővítésére. 
Bár fenntartásukról a jogszabályi változások 
miatt már nem mi gondoskodunk, igyekszünk 
minél több módon segítséget nyújtani a ko-
rábbi színvonal megőrzéséhez. Támogatásunk-
kal sportudvarok, vizesblokkok, játszóudvarok 
újulhattak meg az elmúlt években is, valamint 
sikeres együttműködést alakítottunk ki több 
szülői alapítvánnyal is. Továbbra is minden esz-
tendőben díjazzuk városrészünk kiemelkedő 
tanulmányi és sporteredménnyel büszkélke-
dő diákjait, és számos vetélkedőt, szabadidős 
programot szervezünk az iskolásoknak. Idén 
nyitotta meg kapuit az újonnan épített bala-
tonfenyvesi nyári tábor, amely a kerületi ok-
tatási intézményekben tanulók számára biztosít 
korszerű körülményeket és gyönyörű vízparti 
környezetet az osztálykirándulások és szünidős 
programok lebonyolításához.

”Anyaként, nagymamaként és óvoda-
pedagógusként is azt szeretem a leg-
jobban a II. kerületben, hogy sok le-
hetősége van válogatni a családoknak: 
modern játszóterek, változatos családi, 
kulturális és sportprogramok várják 
őket. Óvodáinkban látom, hogy a 
megszokotthoz képest sokkal jobbak a 
tárgyi és a szakmai feltételek: olyan pe-
dagógiai hátteret tudunk biztosítani, 
amit nemcsak a sajátos nevelési igényű 
és a különleges bánásmódot igénylő, 
hanem az átlagos gyermekek is megta-
pasztalhatnak.

Haszillóné John Helga,
a Völgy utcai óvoda vezetője
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Korszerűsítjük játszótereinket

Városrészünk csodálatos természeti környezete 
önmagában számos lehetőséget ad a kikapcso-
lódásra. A legifjabb korosztály aktív, közösségi 
időtöltésének fő színterei azonban itt is a ját-
szóterek. Az új játszóterek kialakítása, a ré-
gebbiek bővítése, fejlesztése mellett kiemelt 
figyelmet fordítunk arra, hogy minden köz-
téri játszóeszközünk biztonságos és a min-
denkori szabványoknak megfelelő legyen. 
A nagyobb fejlesztések mellett folyamatosan 
karbantartjuk és cseréljük az elöregedő, meg-
hibásodó elemeket, hiszen az azokat használó 
kicsinyek védelme közös felelősségünk.

Megújult játszóterek

Vérhalom téri játszótér
Adyligeti játszótér

Mechwart ligeti játszótér
Fenyves park

Szabadság utcai játszótér
Templomkerti játszótér
Hunyadi utcai játszótér

Széher úti játszótér
Mátyás király játszótér

Sajka utcai játszótér
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma játszótér

Temető utcai játszótér
Zsigmond téri játszótér

Bővítjük a sportolási lehetőségeket

Nemcsak a legkisebbeknek, az ifjúsági korosz-
tálynak is szüksége van a közösségi időtöltés 
színtereire. Az iskolai sportpályák korszerűsíté-
sén túl sorozatosan újítunk fel és hozunk létre 
közterületi sportpályákat, „dühöngőket” is.

Felújított iskolaudvarok

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Törökvész Úti Általános Iskola

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Móricz Zsigmond Gimnázium
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Pitypang Utcai Általános Iskola

Szabó Lőrinc Általános Iskola és Gimnázium 
Fenyves utcai telephelye

Áldás Utcai Általános Iskola
Kodály Zoltán ének-zenei iskola 

Új és megújult köztéri sportpályák

Papkerti dühöngő
Nagyrét sportpálya

Gárdonyi Géza úti sportpálya
Üstökös utcai sportpálya
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Modern sportközpontok

A gyermekek és fiatalok szervezett sportolási 
lehetőségeit és a felnőtt korosztály szabadidős 
kikapcsolódását szolgálja önkormányzatunk 
három megújított sportközpontja.

Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont

A pesthidegkútiak évtizedek óta sportolásra és 
kikapcsolódásra használták azt a területet, ahol 
a 2013-ban indított sportcélú fejlesztéseknek 
köszönhetően ma már műfüves labdarúgó-
pályák, salakos teniszpályák, kutyaügyességi 
pálya és közösségi tér várja a mozgás szerelme-
seit. Mellettük kezdi meg működését a vízilab-
dautánpótlás-nevelésen alapuló, az iskolai és 
óvodai úszáslehetőség biztosítása mellett a ha-
talmas lakossági igényt is kiszolgáló Gyarmati 
Dezső Uszoda. A fennmaradó területet nemrég 
elnyert kormányzati és fővárosi támogatással 
ingyenesen használható családi szabadidőpark-
ká bővítjük.

Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont
 
Felújítottuk a kisméretű labdarúgópályákat, 
a nagyméretű focipályát, jelenleg pedig zajlik 
a Panoráma Sportközpont funkcióbővítése, 
amelynek célja, hogy minél több korosztály 
számára teremtsünk lehetőséget a mozgásra. 
Ősztől sport tematikájú játszótér, street wor-
kout és fitneszpálya valamint egy panoráma sé-
taút is várja a környékbeli családokat. 

Marczibányi Sportcentrum

A pályázati úton, magántőke bevonásával meg-
újult központ futópályával, műfüves focipá-
lyákkal, salakos és keményborítású teniszpá-
lyákkal, fitnesz- és wellness-részleggel várja a 
sportolni vágyókat. 

”Szeretem a méreteit és a „belakottsá-
gát” ennek a városrésznek, hogy min-
den zöld mögül előbukkan egy villa, 
egy házacska, amihez emlékek fűződ-
nek, amit híres emberek, történelmi 
személyiségek laktak. Nagy örömmel 
tölt el a régi épületek újjávarázsolása, 
ahogy a helyreállítás során megváltoz-
tatják a funkciójukat, és kitárul egy-
egy régi épület szépsége. Bárhova me-
gyek a városrészben, azt érzem, hogy 
itthon vagyok. Én már meg is mara-
dok ebben a kerületben. 

Mécs Károly,
a Nemzet Művésze, 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 
érdemes és kiváló művész, 
a II. kerület díszpolgára
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Szívügyünk az itt élők egészsége

A színvonalas oktatási és nevelési kö-
rülmények biztosítása mellett kiemelt 
figyelmet fordítottunk az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztésére is. Alapfel-
adataink közé a háziorvosi és védőnői 
szolgálat, valamint a járóbeteg-szakellá-
tás biztosítása tartozik.  Mindannyian 
tudjuk azonban, hogy egy-egy betegség 
kapcsán sokszor az egészségügy rendsze-
rének számos szintjét megjárjuk. Arra 
törekedtünk tehát, hogy minél több ke-
rületi intézménnyel és szervezettel tud-
junk együttműködést kialakítani annak 
érdekében, hogy folyamatosan javítani 
tudjuk az infrastrukturális adottságokat 
és a szakmai színvonalat is. 

Az Országos Mentőszolgálattal, a Szent 
Ferenc Kórházzal, a Budai Irgalmasrendi 
Kórházzal való közös gondolkodásnak és 
stratégiai együttműködésnek köszönhetően 
– az eddig megvalósult és a már folyamatban 
lévő projektjeink együttes eredményeként – 
két-három éven belül egy tárgyi feltételeiben 
és gondolkodásmódjában is megújuló egész-
ségügyi intézményrendszer szolgálja majd az 
itt élőket.

Korszerűsítettük a háziorvosi rendelőket
Rét utcai rendelő. A gazdasági válság első éve-
iben sikerült megvalósítani a háziorvosi ren-
delőket érintő első nagyobb beruházásunkat. 
Az ÁNTSZ által alkalmatlannak nyilvánított, 
állami tulajdonú Ganz utcai rendelőre vonat-
kozó használati jogunk megszűnésekor nyolc 
háziorvost kellett rövid idő alatt megfelelően 
elhelyeznünk. 

SZOLGÁLTATÓ ÉS 
GONDOSKODÓ II. KERÜLET

Szolgáltató és gondoskodó II. kerület
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Az egyetlen erre alkalmas, kerületi tulajdonban 
lévő ingatlan a Rét utcában álló egykori ispo-
tály volt. A romos épületbe a teljes körű fel-
újítás után 8 felnőtt és 4 gyermek háziorvos, a 
védőnői szolgálat, egy gyógyszertár és a felnőtt 
háziorvosi ügyelet költözhetett be. A szép és 
korszerű rendelő vitathatatlan hátránya magas-
lati elhelyezkedése. Ezen probléma feloldásá-
ra vezettük be a betegek igényeinek felmérése 
után a Rét utcai Rendelőjáratot.

Széher úti rendelő. A mai szakmai feltétel-
rendszernek megfelelni már nem tudó Lipót-
mezei úti rendelő kiváltása – alkalmas ingatlan 
híján – szintén komoly kihívást jelentett. Végül 
ideális megoldás született: a Szent Ferenc Kór-
ház bővítése során a kórház, az önkormányzat 
és a kormány együttműködésében két vadonat-
új rendelőegység kialakítására került sor. Szep-
tembertől négy háziorvos folytatja munkáját új 
környezetben, folyamatosan rendelkezésre álló 
kórházi háttérrel.

Részleges felújításon átesett rendelőink

Községház utcai rendelő
Ady Endre utcai rendelő
Csatárka úti rendelő
Pasaréti úti rendelő

Színvonalasabbá tettük a járóbeteg-szakellátást

A kerületi járóbeteg-ellátást a Kapás utcai ren-
delőintézet és telephelyei végzik. A szétszórtan, 
többnyire korszerűtlen épületekben folyó szak-
mai munka hatékonyabbá tétele érdekében 6 
éve megkezdtük egy modern, integráltan mű-
ködő rendelőintézet koncepciójának előkészí-
tését. Az elkészült javaslat a kormány támo-
gatását is megkapta, az Egészséges Budapest 
Program keretében 6,8 milliárd forintot ítéltek 
meg önkormányzatunknak egy új, XXI. századi 
egészségügyi központ megvalósítására. A kivi-
telezésre irányuló közbeszerzési eljárás sikeres 
lezárását követően akár már tavasszal megkez-
dődhet az építkezés. A Községház utcai rendelő 
szolgáltatásai továbbra is megmaradnak, biz-
tosítva ezzel Pesthidegkút lakóinak a helyben 
történő ellátást.

Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs 
Központ. 2009-ben a gyermekrendelő költö-
zése miatt megüresedett helyiséget olyan egész-
ségügyi funkcióval kívántuk megtölteni, ami-
lyenre a környék lakosságának a legnagyobb 
szüksége van. A betegforgalmi adatokból jól lát-
szott, hogy az egyre fiatalabb korosztályt érintő 
mozgásszervi panaszok kezelésére folyamatosan 
nő az igény. Ennek megfelelően alakítottuk ki 
a rögtön közkedveltté vált rehabilitációs ren-
delőt, ahol képzett és empatikus szakemberek 
várják a pácienseket.

Pulzus Egészségközpont. A II. Kerületi Egész-
ségügyi Szolgálat kardiológiai központja ko-
moly múltra tekint vissza. 2015-ben a rendelő 
teljes felújításával igyekeztünk a környezetet is 
méltóvá tenni a benne végzett szakmai munka 
kiemelkedő színvonalához.
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Mentőállomást építettünk Hidegkúton

Városrészünk pesthidegkúti részén a sürgősségi 
betegellátás korábban erős gondokkal küzdött. 
A kiérkezési idő drasztikus csökkentése érdeké-
ben önkormányzatunk megállapodást kötött 
az Országos Mentőszolgálattal, és egy üres tel-
ket, valamint jelentős anyagi forrást biztosított 
a Hidegkúti Mentőállomás megépítésére. A 
2010-ben átadott létesítmény azóta is a főváros 
egyik legmagasabb esetszámmal működő sür-
gősségi állomása.

Szűrőprogramokkal várunk mindenkit

Közismert tény, hogy a szűrővizsgálatok óriá-
si szerepet játszanak számos betegség időben 
történő felismerésében. A mindennapi rohanás 
során mégis hajlamosak vagyunk halogatni a 
prevenciós vizsgálatokat. Annak érdekében, 
hogy mindenki lakóhelyéhez közel, lehető-
leg szabadidejében el tudjon rájuk látogatni, 
minden évben kétszer ingyenes szűrőhétvégé-
ket rendezünk a belső kerületrészben és Pest-
hidegkúton is. Az elérhető vizsgálatok száma 
évről évre növekszik; néhány éve partnerként 
csatlakozott hozzánk a Szent Ferenc Kórház is. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy az orvoshoz rit-
kábban látogató fiatalabb korosztály is egyre 
nagyobb arányban képviselteti magát ezeken a 
programokon, megelőzve ezzel a későbbi, akár 
komolyabb problémákat. Több ezer kisgyer-
mek vett részt az elmúlt években iskolai aller-
giaszűrő programunkon. Az első osztályosok 
számára szervezett ingyenes vizsgálatok az isko-
lákban, a gyermekek által megszokott környe-
zetben bonyolódnak.

”A II. kerületről olyan jelzők jutnak 
eszembe, mint könnyű, laza, odafigye-
lő, igényes, intelligens. A II. kerület-
ben találtam meg azt az otthont, ami-
re vágytam. Olyan helyen szerettem 
volna élni, ahol megvan a kertvárosi 
életérzés, de taxival akár 15 perc alatt 
bent vagyok a belvárosban. Szeretem 
ezt a családias hangulatot. Szeretem, 
ha úgy tudok bemenni a henteshez, 
hogy pontosan tudja, mit szeretek a 
legjobban, hogy mindig van hozzám 
egy jó szava.

Rúzsa Magdi 
Máté Péter-díjas énekes, 

dalszövegíró, 
a II. kerület díszpolgára
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Figyelünk az idősekre

Megkülönböztetett figyelemmel és tisztelettel 
fordulunk idősebb polgáraink felé. Sokan kö-
zülük városrészünkben élték át a múlt század 
történelmi viharait, s őrzik számunkra azokat 
az emlékeket, élményeket, hangulatokat, ame-
lyek lenyomata ma is különlegessé teszi kerü-
letünket.

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb programso-
rozata az azóta is működő „Internet kortala-
nul” tanfolyamunk volt. Évről évre szakképzett 
oktatók segítik a jelentkezőket a számítógépes 
alapismeretek és a mindennapi internethaszná-
lat elsajátításában. Mára több ezer lelkes nyug-
díjas vett részt a képzésen, sokan közülük nem-
csupán ismeretekre, hanem új baráti közösségre 
is szert tettek. A program sikerén felbuzdulva 
létrehoztuk az „Okosan az okoseszközökről” 
klubot, ahol a mobiltelefonok rejtelmeivel is-
merkedhetnek a résztvevők.

Az idősebb korosztálynak szóló programok 
koordinálására 2014-ben megalapítottuk a II. 
kerületi Idősügyi Tanácsot. A szervezet ön-
kormányzatunk, a szociális ágazat és helyi civi-
lek részvételével működik. Az együttműködés 
eredményeként ma már rendszeres filmklub, 
táncklub, helytörténeti séta várja az érdeklő-
dőket, de közkedveltek a tanács által meghir-
detett pályázatok is. A Kortalanul kreatív a 
helyi amatőr alkotók számára biztosított bemu-
tatkozási lehetőséget, a novellaíró és versmondó 
pályázatok az irodalom szerelmeseit várták. De 
találunk a kínálatban egészségügyi témájú előa-
dásokat, templomi sétákat is. Különösen kedves 
eseménysorozat a „Ki nyer ma a Marczin?”, a 
nagy sikerű rádióműsor élő változata a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központban az örökifjú 
Czigány György közreműködésével.

Receptklubunk, amelynek keretében dieteti-
kus szakemberek segítségével sajátíthatják el a 
résztvevők a finom és egészséges menük készí-
tésének csínját-bínját, szintén nagy népszerű-
ségnek örvend. Az igényeknek megfelelve idén 
az Újlaki Általános Iskola tankonyhájának fel-
újításával igyekszünk továbbfejleszteni a prog-
ramot.

”Két éve élek a II. kerületben, ami gye-
rekkori álmom volt. Nagyon sok bará-
tom, ismerősöm lett itt, akikkel jókat 
vacsorázunk, beszélgetünk. Nagyon jó 
kis közösség van itt, mindenképp sze-
retnék a kerületben maradni. Nagyon 
tetszik Máriaremete, Budaliget, Szép-
halom, az a környék, ahol a Gyarmati 
Dezső Uszoda épül, és ahol hamarosan 
dolgozni kezdek.

Risztov Éva
olimpiai bajnok úszó 
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”Szeretek itt lakni, sétálni, létezni, sze-
retem, hogy közel van a Makovecz-ki-
látó, a Nagyrét, hogy hipp-hopp kint 
vagyok a szabadban, ahol tudok re- 
laxálni, feltöltődni. Három különbö-
ző sétaútvonalam van, egy 30, egy 45 
és egy 60 perces, amire beszervezem 
a barátaimat, kollégáimat is. Nagyon 
összetartó az itt élő közösség és az ön-
kormányzat komoly hangsúlyt fektet 
arra, hogy a rendezvényeket, közösségi 
eseményeket támogassa. 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta,
a II. kerület díszpolgára

Törődünk az elesettekkel

Önkormányzatunk kötelező feladatain túl 
(mint az idősek nappali ellátása vagy a család- 
és gyermekjóléti szolgálat működtetése) számos 
önként vállalt feladatot is elvégez, ilyen a de-
mens személyek gondozása vagy a közösségi 
pszichiátriai ellátás működtetése. 

Emellett pénzbeli és természetbeni ellátások-
kal is segítjük a szociálisan rászoruló csalá-
dokat, például bérlettámogatást nyújtunk ta-
nulók részére, vagy eseti gyógyszertámogatást 
és Rota-vírus elleni ingyenes védőoltást bizto-
sítunk. Igen népszerű a „Kerületkártya Plusz” 
formájában a kedvezményes élelmiszer-vásárlá-
si lehetőség, amit rászoruló családok vehetnek 
igénybe.

Szociális intézményeink

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
2010 óta a Horvát utcában komfortosabb 
irodákban, új szolgáltatásokkal fogadja az 
ügyfeleket. Az intézmény Erőd utcai te-
lephelyén a kerületi fiatalok számára hoz-
tunk létre közösségi teret Erő(D)Tér néven 
2014-ben.

• A Bem József téren, a Fillér utcában és a 
Kazinczy utcában működő önkormány-
zati gondozási központ mellett a Ferences 
Rendtartomány Gondviselés Háza intéz-
ményén keresztül biztosítunk ellátást II. 
kerületi időskorúaknak. A Fillér utcai pa-
tinás épületet három éve teljesen felújítot-
tuk, a szolgáltatás pedig bővült a demenci-
ával élők ellátásával.

• 2011-ben költözött korszerű épületbe az 
önkormányzat fenntartásában működő 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 
(ÉNO). A minden elemében XXI. századi 
intézményben az ellátotti létszám is jelen-
tősen növekedhetett.
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Vigyázunk a biztonságra

2006-ban városrészünk lakóinak egyik legna-
gyobb problémája a közbiztonság állapota volt. 
Miközben az önkormányzat kötelékein belül 
hatékony közterület-felügyelet és városrendé-
szet kialakítására törekedtünk, igyekeztünk 
minden segítséget megadni a kerületi rendőr-
kapitányságnak és a polgárőrszervezeteknek is. 

A feladatok összehangolása, az erőforrások kö-
zös felhasználása már az első években előrelé-
pést hozott. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a kerüle-
ti kapitányságok munkájának 2010 után meg-
kezdődött átszervezése szintén eredményesebbé 
tette a rendőrségi munkát. 

Ennek az azóta is tartó együttműködésnek, va-
lamint a lakosság növekvő tudatosságának és 
egymásra való odafigyelésének köszönhetően a 
bűnelkövetések száma jelentősen csökkent, 
biztonságérzetünk pedig ezzel arányosan növe-
kedett.

”Az egyik varázsa a kerületnek, hogy 
nagyon szép, régi épületek vannak itt, 
mint például a Gül Baba türbe, mi-
közben új, modern házak is épülnek. 
De a változatosság nemcsak ebben 
mutatkozik meg: parkok, erdők, ki-
látók, belvárosias utcák, családi házas 
övezetek váltakoznak – ez egy nagyon 
élhető hely. Sok mindent itt, helyben 
megtalál az ember, nemcsak azt, ami 
a mindennapokhoz, de azt is, ami a 
szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz kell, 
és a természet is itt van a közelünkben. 

Dr. Vukovich Gabriella, 
a KSH elnöke
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Közbiztonsági fejlesztéseink

A közterület-felügyelet és városrendészet bő-
vítése, az eszközpark fejlesztése 

Bár felügyelőink és városőreink hatásköre a ren-
dőrökénél lényegesen kisebb, folyamatos jelen-
létük a kerület utcáin komoly segítséget nyújt 
a bűnesetek megelőzésében. Kollégáink számos 
esetben hiúsítottak meg betöréseket, vagy fü-
leltek le elkövetőket és tartották őket a helyszí-
nen a rendőrség kiérkezéséig. Sokrétű hatósági 
feladatuk mellett komoly segítséget nyújtanak 
a közlekedési szabálysértések kezelésében, az 
illegális hulladék lerakásának megelőzésében, 
szankcionálásában, részt vesznek parkjaink, 
köztereink rendjének fenntartásában, ellenőr-
zik a tehergépjárművek behajtási engedélyeit a 
súlykorlátozott övezetekben. Nekik köszönhe-
tő a lomtalanítás korábbiaknál lényegesen kul-
turáltabb lebonyolítása, vagy épp a Patakhegyi 
úti teherautó-forgalom visszaszorítása. De részt 
vesznek házhoz menő veszélyeshulladék-gyűjtő 
akcióinkban, évről évre több tonna szemetet 
gyűjtenek össze, és ők azok, akiknek a mun-
kájára mindig számíthatunk a váratlan helyze-
tekben.

Portyaszolgálat

A kerületi állomány megerősítése és az inten-
zívebb közterületi jelenlét érdekében megálla-
podást kötöttünk a II. kerületi rendőrkapitány-
sággal. A program lényege, hogy szolgálatba 
éppen nem beosztott rendőrök önkormányzati 
városrendészekkel alakítanak járőrpárokat. A 
szabadidőben végzett rendőri munka költségeit 
önkormányzatunk téríti.

Hidegkúti Rendészeti Központ

2012-ben egy leromlott állagú épület megújí-
tásával alakította ki önkormányzatunk a pest-
hidegkúti kerületrész közbiztonsági centrumát. 
Az épületben a rendőrség és a Városrendészet 
mellett a polgárőrség is saját helyiséget kapott.

Rendőrségi dolgozók jutalmazása

Évről évre lehetőséget biztosítunk a kerületi 
rendőrök munkájának pénzbeli jutalmazására. 
Ezzel is igyekszünk hozzájárulni a lelkiismere-
tesen dolgozó munkatársak pályán maradásá-
hoz.

Térfigyelőrendszer

A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítványon ke-
resztül folyamatosan bővülő térfigyelőrendszert 
működtetünk. Idén a meglévő hálózat teljes 
modernizációja mellett az eddigi legnagyobb 
bővítésre is sor kerül. A technikai feltételeken 
túl önkormányzatunk a kamerák megfigyelésé-
nek költségeire is fedezetet biztosít.

”Számomra elsősorban ezt jelenti a II. 
kerület: a nyitottságot, a szabadságot 
és a támogatást, amit a helyi közösség-
től, az önkormányzattól, a tankerület 
vezetőitől és a többi iskolától megka-
punk. Szakmai elismerést jelent szá-
munkra, hogy programunk gimnázi-
ummal bővül, és rövidesen új épületbe 
költözik. Fontos, hogy a gyermekek 
itt közeli kapcsolatban vannak a ter-
mészettel, miközben folyamatosan 
fejlődnek a szolgáltatások: játszóterek 
újulnak meg, hamarosan elkészül az új 
uszoda, szépül a környezet. 

Kókayné Lányi Marietta,
a Gyermekek Háza pedagógiai vezetője, 

tanító
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Szolgáltató hivatal

A több százféle hatósági és önkormányzati fel-
adatot ellátó polgármesteri hivatal hatékony és 
ügyfélbarát működése meghatározó az itt élők 
jó közérzetében. A tanácsi időkből átörökített, 
sokszor nyomasztóan bürokratikus szervezet 
átfogó átalakítására – hosszú előkészítés után 
– 2017-ben került sor. A strukturális és folya-
matszervezési változtatások az ügyfél- és meg-
oldásközpontú, kooperatív munka erősítését 
célozták, és számos pozícióban személyi válto-
zással is jártak.

A megújulás másik fontos lépése új ügyfélszol-
gálati központunk megnyitása volt. Margit 
utcai helyiségünkben kulturált körülmények 
között, egységes szakmai alapelvek mentén fo-
gadják kollégáink a kerületi polgárokat.

Bár a munkaerőpiaci helyzet önkormányza-
tunkat is kihívások elé állítja, büszkék vagyunk 
arra, hogy az elmúlt időszakban számos maga-
san képzett fiatal kolléga csatlakozott hozzánk, 
új színt és lendületet hozva a hivatali munkába.
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Kerületünk 36 négyzetkilométerén 
mindig akad tennivaló, mindig lesz-
nek újabb kihívások, újabb feladatok. 
Önmagunkat fosztjuk meg azonban az 
elégedettség örömétől, ha mindig csak a 
hiányosságokra koncentrálunk. 

Néha érdemes visszatekinteni és megnézni, 
honnan is indultunk el ide, ahol most tar-
tunk. A világot megszorongató gazdasági válság 
és minden más nehézség ellenére városrészünk 
az elmúlt 13 évben óriásit változott. Sokan már 
nem is emlékeznek a Széna téri vagy a hűvös-
völgyi bódévárosra, a drogostanyaként üzeme-
lő Marczibányi téri sporttelepre vagy a régi Rét 
utcai ispotályra. De felidézhetnénk a szürke 
Lövőház utca dugójában pöfékelő autók sorát, 
a Mechwart liget betonkeretes szökőkútját, a 
régi Moszkva teret, Gül Baba szebb napokat lá-
tott türbéjét, az üresen pusztuló Rádió Óvodát, 
a balkáni hangulatot árasztó hidegkúti halas-
tavat, vagy éppen a Szabadság utcai focipálya 

göröngyeit és vakondtúrásait. A II. kerület ko-
rábbi szégyenfoltjai 13 év alatt városrészünk 
büszkeségei lettek.

A mindenki által tapasztalható átalakulásnak 
három pillére volt:

A fejlesztések iránt elkötelezett kerületi ön-
kormányzat. A saját erőből megvalósítható 
beruházások elvégzésén túl kezdeményező és 
koordinatív szerepet töltöttünk be a fővárosi, 
vagy állami hatáskörbe eső projektek esetén. 
Folyamatosan kerestük az együttműködés lehe-
tőségeit és dolgoztunk ki új javaslatokat.

ÉPÜLŐ ÉS FEJLŐDŐ II. KERÜLET
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Az együttgondolkodásra és a közös munkára 
nyitott fővárosi önkormányzat. Az évek során 
folyamatosan javult együttműködésünk a fővá-
rossal. A Széll Kálmán tér felújítása évtizedes 
elmaradást pótolt, de nagy előrelépés történt a 
főutak felújításában is. A Széna tér rendezését, 
vagyis a korábbi buszpályaudvar most kezdődő 
parkosítását a környéken élők már szintén rég-
óta várták.

Támogató, a kerületi projekteket felkaroló 
kormányzat. A rendszerváltás óta soha nem 
érkezett annyi állami támogatás városrészünk-
be, mint az elmúlt néhány évben. Kiemelt 
kormányzati beruházásként újult meg a Gül 
Baba türbe és környezete, hamarosan parkot 
adnak át az egykori Ipari Minisztérium helyén, 
megújult és új szárnnyal bővült a Szent Ferenc 
Kórház, folyamatban van a Budai Irgalmasren-
di Kórház rekonstrukciója és bővítése, végre 
döntés született a Szent János Kórház felújítá-
sáról, megújul a Szabó Lőrinc Általános Iskola 
és Gimnázium, továbbá új iskolaépületet kap a 
Gyermekek Háza. Országgyűlési képviselőink 
közbenjárására kaptunk lehetőséget a Gyarmati 
Dezső Uszoda felépítésére és egy új, XXI. szá-
zadi szakrendelő megvalósítására a Frankel Leó 
úton.

”A Gyarmati Dezső Uszoda megépítése 
a kerületnek és a gyermekeknek való-
di közösségteremtő erőt jelent: itt él-
ményekkel gazdagodhatnak, lesz mód 
leülni beszélgetni, megélni az együvé 
tartozás élményét. Túlmutat azon, 
hogy bemegyünk, átöltözünk, spor-
tolunk és kijövünk. Fontos, hogy az 
uszoda szeretetteli közeg legyen; a gye-
rek, aki bejön, barátokkal találkozzon, 
jól töltse az idejét, jól érezze magát, és 
persze elfáradjon, hiszen a sportolás 
miatt jön.

Drávucz Rita,
a Gyarmati Dezső Uszoda vezetője
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Ilyen volt – ilyen lett, ilyen lesz

Kerületi beruházások

Bánffy György Emlékpark

Lövőház utca

Rét utcai rendelő
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Mechwart liget

Hidegkúti horgásztó

Ökumenikus Óvoda
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Fővárosi beruházások

Széll Kálmán tér

Széna tér 

Fonódó villamos

Látványterv
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Állami beruházások

Útfelújítások, körforgalmak

A Gül Baba türbe és környezete megújítása

A Klebelsberg-kastély rekonstrukciója
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Széllkapu

Új iskolaépület a Völgy utcában

 A Szent Ferenc Kórház bővítése

Látványterv

Látványterv
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Kormányzati támogatással megvalósuló kerületi beruházások

Gyarmati Dezső Uszoda a Máriaremetei úton

Fillér Utcai Általános Iskola felújítása és bővítése

Új, egységes szakrendelő megépítése a Frankel Leó úton 

Látványterv
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Gyalogosan, rollerrel, kerékpárral, robogóval, 
autóval – vagy így vagy úgy, de mindannyian 
közlekedünk. És mind szeretnénk ezt gyorsan 
és biztonságosan tenni. Évtizedeken át elhanya-
golt, ám a domborzati viszonyok miatt inten-
zíven amortizálódó út- és járdahálózatunkon ez 
nem mindig egyszerű. Minden évben költség-
vetésünk jelentős részét fordítjuk a hiányossá-
gok pótlására, de a szükséges tempó biztosítá-
sához szükség volt a gazdasági környezet végre 
érezhető javulására. 

A közlekedésben is a biztonság a leg-
fontosabb

Körforgalmak

Kritikus kereszteződéseink átalakításánál ki-
emelt szempont a gépjárművek mellett a 
gyalogosok és a kerékpárosok védelme. Dim-
bes-dombos vidékünkön a legbiztonságosabb 
áthaladást biztosító körforgalmak kiépítése 
sokszor ütközik műszaki akadályokba. Néha 
azért segít egy kis kreativitás. Így épült meg 
Budapest első piskóta alakú körforgalma a 
Kapy utca–Törökvész út csomópontban, amit 
hamarosan egy „kutyacsont” is követett a Zöld 
lomb utca–Zöldmáli út–Szépvölgyi út találko-
zásánál.

Gyalogátkelőhelyek

Évről évre kialakítunk újabb gyalogátkelőket, 
különös figyelmet fordítva az oktatási és neve-
lési intézmények környékére és a lakossági igé-
nyekre.

Kerékpárutak

A kerületi kerékpáros infrastruktúra felújítása 
és karbantartása folyamatos, miközben az úthá-
lózat bővítésére is törekszünk. A már meglévő 
Csatárka út–Zöld lomb utcai nyomvonalakhoz 
kapcsolódva alakítunk ki új kerékpáros tengelyt 
a Törökvész út mentén a belváros irányában, 
egészen a Retek utcáig. Emellett elősegítjük a 
lépcsők biciklis használatát és bővítjük a kerék-
párparkoló-kapacitást.
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Utak, járdák

Rendületlenül dolgozunk, hogy behozzuk az 
elődeink által ránk hagyott elmaradásokat. 13 
év alatt mintegy 40 kilométernyi utat és ugyan-
ennyi járdát építettünk, illetve újítottunk fel.

A lakóutcák nyugalmáért

Az agglomerációból ingázók egyre nagyobb 
átmenő forgalmat jelentenek. A főutak át-
eresztő-képességének növelése, a lakóutcák 
forgalmának csökkentése érdekében számtalan 
fejlesztés valósult meg. 

Kiszélesítettük a Kelemen László utcai hidat 
gyorsítósáv kialakításával a Hűvösvölgyi úton.
Kanyarodósávokat alakítottunk ki a Máriare-
metei út–Hidegkúti út belső csomópontjában.
Jelzőlámpát telepítettünk a Máriaremetei út–
Hidegkúti út külső csomópontjában az agg-
lomerációból érkező forgalom szabályozására.

Több lakóutcában egyirányú forgalmi rendet 
vezettünk be a menekülőutak számának csök-
kentésére.

Fekvőrendőröket telepítettünk, illetve szűkítet-
tük az utakat a sebesség és a forgalom mérséklé-
se érdekében több érintett lakóutcában. 

Újabb lakó-pihenő övezeteket jelöltünk ki.

Nekünk a II. kerületiek az elsők

A fővárosi vagy országos beruházások során szá-
mos változást harcoltunk ki az itt élők érdeké-
ben. 

A budai fonódó villamoshálózat tervezése 
során a lakóutcák védelme és a Zsigmond tér 
kedvezőbb forgalmi rendje érdekében sikerült 
elérni az eredeti terv módosítását. Az M0-s hi-
ányzó szakaszainak tervezése kapcsán folya-
matosan egyeztetünk az érintett kormányzati 
szereplőkkel, hogy a lehető legteljesebb mér-
tékben érvényesüljön a II. kerület lakóinak ér-
deke, a természeti értékek védelme. 

Kerületünk kapott lehetőséget arra, hogy a 
fővárosi iskolabuszprogram megvalósítását 
előkészítse. A családok igényeit felmérő kuta-
tásban mintegy kétezren vettek részt; a projekt 
szakmai egyeztetésekkel folytatódik, és ezt kö-
vetheti az első kísérleti járatok bevezetése város-
részünkben. A forgalom mérséklése mellett a 
program kiemelt célja a gyermekek biztonságá-
nak növelése, a környezeti terhelés csökkentése.

”Az  utóbbi években rengeteg gyönyö-
rűség épült: a Mechwart liget szépen 
átalakult, a Margit körúton hatalmas 
zöld parkot alakítanak ki, a Millenáris 
Parkba költözött a Nemzeti Táncszín-
ház, mögötte nagyon szépen rendbe 
hozták az egykori lövészegylet székhá-
zát, sétálóutcát csináltak a Lövőház ut-
cából – mindenki imádja, én is! Nem-
sokára megnyílik a gyönyörű uszoda 
a Máriaremetei úton, amely az egész 
városrészt feldobja, nekem kedvenc 
helyem lesz – innentől kezdve nem is 
megyek majd ki a kerületből! 

Rózsa György 
televíziós műsorvezető
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Sok minden megváltozott városrészünkben 
az elmúlt tizenhárom évben, a legfontosabb 
értékek azonban állandónak bizonyultak – 
erről is beszél dr. Láng Zsolt polgármester 
és Dankó Virág alpolgármester, akik három 
ciklus óta, változó politikai környezetben 
vezetik a II. Kerületi Önkormányzatot. 

Milyen volt az elmúlt tizenhárom év, és mi-
lyen most a kerület?

Dr. Láng Zsolt: Sok szempontból oázis, mert 
működésünkben sikerült megőrizni a minden-
napi békét, nyugalmat és stabilitást, ami hatal-
mas érték. Ez elsősorban az itt élő embereknek, 
családoknak és közösségeknek köszönhető, de 
úgy érzem, önkormányzatként is sikerült ehhez 
támogató hátteret biztosítanunk. Noha nem 
gondolom, hogy csupán az anyagi tényezők 

kellenek, a stabilitásban azért nagy szerepe van 
az önkormányzati gazdálkodásnak. 2006-ban 
egy deficites, működési költségeinek hiányait 
ingatlanvagyonának eladásából fedező önkor-
mányzatot vettünk át. Ezt a gyakorlatot azonnal 
megállítottuk. Mindketten olyan szemléletben 
nevelkedtünk, hogy addig szabad nyújtózkod-
nunk, ameddig a takarónk ér, és a jelen prob-
lémáit nem oldhatjuk meg a jövő nemzedékek 
kárára. Ez vezetett bennünket itteni döntése-
inkben is. Nem hitelek után kutattunk, hanem 
átszerveztük intézményrendszerünket, feltár-
tuk a párhuzamosságokat, hatékonyabbá tettük 
a források felhasználását. Eközben a feladatel-
látás minősége nem csökkent, hanem emelke-
dett, mert a korábban felesleges kiadásokra jutó 
forintokat szakmai és infrastrukturális fejleszté-
sekre fordítottuk. 

VÁLTOZÁSOK ÉS ÁLLANDÓSÁGOK 
A II. KERÜLETBEN
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A pályázati lehetőségek és a központi költségve-
tési támogatások kihasználásával úgy gyarapod-
hatott kerületünk, hogy közben nem adósod-
tunk el, és az önkormányzati ingatlanvagyont 
nem csupán megőriztük, hanem sok milliárd 
forinttal gyarapítottuk. 

Dankó Virág: A II. kerület sok szempontból 
egyedülálló és kivételes. Egyértelmű felada-
tunknak éreztük megtartani ezt az egyediséget. 
Nincs pontos recept sehol arra, hogyan kell egy 
kerületet irányítani, menedzselni – mindenki 
hozta magával otthonról, tanulmányaiból és az 
előző munkájából a saját értékrendjét, tapasz-
talatait. Közös munkánk legfőbb pillére, hogy 
a leginkább lényeges kérdésekben megegyezik 
a világnézetünk, a képességeink és a tapasztala-
taink pedig jól kiegészítik egymást. Úgy érzem, 
végig közel tudtunk maradni a kerületben élő 
emberekhez, közösségekhez, nem szakadtunk 
el sem tőlük, sem a valóságtól, nem omlot-
tunk össze a nehézségek megoldása során, és 
nem szálltunk el a siker pillanataiban. Ebben 
a józanságban pedig tudtuk egymást erősíteni, 
támogatni. Nemcsak mi ketten, hanem minda-
zon kollégáink, akik közül sokakkal a kezdetek 
óta együtt dolgozunk. A kerület ma is az, amit 
szeretünk, és amiért örömmel dolgozunk, mi-
közben évről évre szépült és gyarapodott. 

A józan gazdálkodás mellett hogyan valósul-
hattak meg a fejlesztések? 

Dr. Láng Zsolt: Polgármesteri munkám során 
sok mindent tudtam hasznosítani abból az idő-
ből, amikor a versenyszférában dolgoztam. Az 
első pillanattól kezdve projektekben gondol-
kodtunk, miközben más kerületek, települések 
életében ez még nem számított bevett gyakor-
latnak. A legfontosabbnak tartott fejlesztéseket 
előre megterveztük, így amikor megnyíltak az 
uniós vagy kormányzati pályázatok, mi gyorsan 
tudtunk reagálni, kész elképzelésekkel tudtuk 
kiaknázni a lehetőségeket. Meggyőződésem, 
hogy 2006 után a II. kerület elsősorban en-
nek eredményeként tudta sok év lemaradásait 
viszonylag hamar ledolgozni. Azt is a korábbi 

munkámban tanultam meg, hogy csak fenn-
tartható projekteket szabad megvalósítani – így 
nem estünk bele a nagy, ám később működés-
képtelen látványfejlesztések csapdájába.

Dankó Virág: Mindig hatékonyságra töre-
kedtünk. Jó dolog a spórolás, de önmagában 
értelmetlen. A lényeg, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat felelősen, a megfelelő célok-
ra használjuk fel. Ez éppúgy igaz egy család , 
mint egy kerület életében. Az önkormányzati 
működés átszervezése során az anyagi és a hu-
mánerőforrásaink optimális felhasználása veze-
tett bennünket; végignéztük a teljes struktúrát, 
ahol csak lehetett racionalizáltunk. Ezzel vitat-
hatatlan eredményeket értünk el, amelyek még 
a válság éveiben is megalapoztak fejlesztéseket. 
Munkánk legfőbb jellemzője azonban az, hogy 
soha nem lehetünk elégedettek. Mindig van-
nak megoldásra váró feladatok, újonnan meg-
jelenő igények. Nem dolgozhatunk rutinból, és 
folyamatosan keresnünk kell a megoldási lehe-
tőségeket. 

”Sokan mondják, hogy Budapesten, 
egy nagy világvárosban nehéz megszó-
lítani az embereket, nehéz szorosabb 
közösségeket kialakítani. Bizonyára 
van ebben igazság, de én mégis hi-
szem, hogy egy olyan városrészben, 
mint a II. kerület, ez lehetséges. Mert 
miközben éljük mindennapi életün-
ket, magunk és családunk hétköznapi 
feladatait végezzük, szükségünk van a 
hazaérkezés örömére, a tágabb otthon, 
a lakókörnyezet érzelmi közelségére.

Dr. Láng Zsolt 
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Mi változott leginkább tizenhárom év alatt, s 
mi az, ami változatlan?

Dr. Láng Zsolt: Szinte minden megváltozott. 
Virágnak és nekem is ebben az időszakban szü-
lettek gyerekeink, tehát már csak emiatt is más 
lett a világ. Megéltünk egy globális gazdasági 
válságot, egy kormányváltást, a világpolitika 
hullámzásait. Közben sétálóutca lett a Lövő-
ház utcából, megújult a Mechwart liget, men-
tőállomást, óvodákat, bölcsődéket avattunk, 
uszoda épül Pesthidegkúton, és még hosszasan 
folytathatnám a felsorolást. Megváltozott a 
közhangulat, a politika is; a személyes, szemtől 
szembeni beszélgetéseket, vitákat háttérbe szo-
rította a közösségi médiában uralkodó felületes 
és manipulatív tájékoztatás. Régen a legjobb, 
legtermékenyebb vitákat a „másik oldalon” álló 
kerületi politikusokkal, más világnézetű embe-
rekkel lehetett folytatni, ma a közösségi médi-
ában azzal a céllal üzengetnek egymásnak az 
ellenfelek, hogy minél többen odafigyeljenek 
rájuk. Ez nem jó változás. Előrelépés azonban, 
hogy egyre többen tekintik kiemelt fontosságú-
nak a természeti értékeket és  megóvásukat, ami 
itt, nálunk más városrészekhez képest is alap-
kérdés. A zöld II. kerület fejlesztéséért, meg-
óvásáért közösségi összefogást, erőt tapasztalok, 
és ennek nagyon örülök. Személyes téren nem 
változott, hogy nagyon szeretem ezt a kerüle-
tet, szeretek itt élni és dolgozni, megtiszteltetés 
számomra szülőhelyem, otthonom vezetése. A 
megoldásra váró feladatokat, az előttünk álló 
fejlesztéseket is csak ezen a szemüvegen keresz-
tül tudom nézni. 

Dankó Virág: Megbízatásunk első pillana-
tától fogva rengeteget dolgozunk. Ennek szá-
mos látható eredménye is van, hiszen az imént 
megkezdett felsorolást még nagyon hosszan le-
hetne folytatni. De néha azért arról is érdemes 
megemlékezni, ami kevésbé látványos, és talán 
természetesnek vesszük, hogy működik. Hiszen 
az alapszolgáltatások mögött is erőfeszítések és 
emberek állnak, akik éppen azzal teremtenek 
értéket, hogy nap mint nap a változatlant tud-
ják nyújtani. Az ő munkájuk hátterének bizto-
sítása szintén a mi feladatunk. 

Legyen szó orvosokról, óvónőkről, közszolgá-
latban dolgozókról. Tizenhárom év alatt ren-
geteget tanultunk és tapasztaltunk, csaknem 
másfél évtizedes kerületvezetési gyakorlat áll a 
hátunk mögött, tehát nyilván mi is megváltoz-
tunk. Például, hogy megtanultuk értékelni a jó 
szót és az apró eredményeket is. Számomra két 
dolog állandó. Az egyik, hogy soha nem tudnék 
máshová úgy kötődni, mint ehhez a kerülethez. 
Nekem itt vannak a gyökereim, amelyek meg-
határozzák a döntéseimet, a gondolataimat. 
A másik annak mindennapi megtapasztalása, 
hogy többségében továbbra is összetartó, nyi-
tott, egymással törődő emberek és közösségek 
élnek itt. 

”Az egész életem ide kötődik, de öröm 
látni, hogy aki a II. kerületbe költö-
zik, az is jól érzi magát. Ennek a kul-
csa pedig a közösségekben rejlik. Az 
itt élőkben megvan az indíttatás arra, 
hogy valami olyat tegyenek az életben, 
ami nemcsak saját magukról szól. Ha-
gyományosan rengeteg tudós, művész, 
sportoló talál itt otthonra, aki életével, 
munkásságával, teljesítményével érté-
ket és példát teremt. Azt hiszem, az 
egymást követő generációk egyszerre 
élő lenyomata teremti meg azt a kü-
lönleges atmoszférát, ami annyira kü-
lönlegessé teszi kerületünket. 

Dankó Virág
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A közösen megélt ünnepek, események, 
szűkebb és tágabb szomszédságunk is-
merete, a személyes kapcsolatok és kötő-
dések formálják kerületünket lakóhely-
ből otthonná. 

Van, hogy csak néhányan, van, hogy több ez-
ren gyűlünk össze egy-egy jeles napon vagy egy 
ötlet szülte alkalmon, de ugyanazt érezzük: jó 
itt lenni és jó együtt lenni. Unatkozni nehéz, 
az önkormányzat által évről évre megszervezett, 
a Millenáris Parkot betöltő nagyrendezvények 
mellett – mint a II. Kerület Napja és a II. Ke-
rületi Kaptató – minden hétre jut az értékes 
eseményekből, legyen az lokálpatriotizmust 
erősítő utcabál, családi sportnap vagy jótékony 
célú művészeti rendezvény. Intézkedéseink so-
rával igyekeztünk erősíteni a meglévő helyi 
identitást. 

Támogatjuk, felkaroljuk az értékteremtő cé-
lokért küzdő helyi közösségeket. Megalaku-
lása óta segítjük például a Hidegkúti Családi 
Iránytű Egyesületet, amely immár 5 éve szer-
vez kulturális, sport- és egészségmegőrző prog-
ramokat Pesthidegkúton. A 10 édesanya által 
alapított egyesület Hidegkúti Családi Piknik, 
Hidegkúti Sportparádé, valamint Hidegkúti 
Karnevál programjai mára hagyománnyá let-
tek. Az alkalmanként sok száz érdeklődőt von-
zó eseményeik ingyenesek, az eseményhez ado-
mányokkal járulhatnak hozzá a vendégek. 

A HELYI KÖZÖSSÉGEK TESZIK 
SZERETHETŐVÉ KERÜLETÜNKET
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Minden évben támogatjuk a Pasaréti Családi 
Nap megtartását, a Napraforgó utcai Bauhaus 
Egyesület helytörténeti, művészettörténeti, ér-
tékmegőrző tevékenységét. Közösségi kezde-
ményezésre a Frankel Leó utca lakói, vendéglá-
tósai, kutyásai, szolgáltatói a Placc vásározóival 
együtt rendezték meg a már elsőre is sokakat 
érdeklő, rendkívül jó hangulatú, nyüzsgő vá-
rosi pikniket, amely kezdeményezés mellé az 
önkormányzat is örömmel állt.

Lokálpatrióta hidegkútiak maroknyi csoportja 
kezdeményezte a Pesthidegkúti Nyári Művé-
szeti Fesztivált – 20 évvel ezelőtt. A lepusztult 
Forgách-kúria – ma már Klebelsberg Kultúr-
kúria – megmentése mellett valódi művésze-
ti és közösségi élet nőtt ki itt a romok közül. 
Ez az esemény immár több mint művészeti 
fesztivál: találkozóhely a világ magyarjai szá-
mára; egy igazi, közösséget erősítő kulturális 
fórum. 

”Nagyon szerencsés itt programot szer-
vezni, mert a II. kerületiek kultúra- és 
közösségszeretők. A Marczibányi tér-
re és a Kultúrkúriába is elsősorban a 
kultúra miatt jönnek az emberek, de 
azért is, hogy egymással találkozzanak, 
beszélgessenek. Mindkettő valódi kö-
zösségi térré vált. Ugyanakkor nagy ki-
hívás is kilencvenezer ember igényeire 
megfelelő válaszokat találni, hiszen az 
itt élők hetven százaléka értelmiségi.

Dolhai István,
a Klebelsberg Kultúrkúria és 

a Marczibányi Téri Művelődési Központ 
igazgatója
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A helyi közösségek megteremtésében és fej-
lődésében kiemelkedően fontos szerepet ját-
szanak a történelmi egyházak, ezért a velük 
való önkormányzati együttműködés egész 
városrészünket szolgálja. Minden évben talál-
kozóra, együttgondolkodásra hívjuk a kerületi 
egyházi vezetőket. Évről évre részt veszünk töb-
bek között a Budai Ferences Bálon, a hidegkúti 
plébániákkal közös adventi gyertyagyújtáson, 
és köszöntjük az idősotthonok és gondozási 
központok lakóit advent idején.
Jövőre ünnepli 30. születésnapját a Máriareme-
te–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, 
melynek alapítását Hidegkúton élő családok 
kezdeményezték. Létjogosultságát igazolja, 
hogy az önkormányzat 2013-ban, Magyaror-
szágon elsőként, egy ökumenikus óvoda kapuit 
is megnyitotta. 

A templomainkban működő kórusok tehetsé-
gének, lelkesedésének és kezdeményezőkészsé-
gének köszönhetően idén 20. alkalommal gyűl-
tek össze ökumenikus seregszemlére az egyházi 
énekkarok. A Musica Sacra Civitatis kerü-
letünk egyik legszebb és legszínvonalasabb 
kulturális eseményévé nőtte ki magát. 

A Templomkerti esték elnevezésű ingyenes 
jótékonysági rendezvénysorozat is immár a 
14. évadába lépett idén. Az estek célja a város-
részben élők színvonalas szórakoztatása mellett 
adománygyűjtés a bazilika felújítási munkáira. 
Az elmúlt 13 évben 64 előadáson mintegy 32 
ezer látogató fordult meg a Templomkertben, 
és több mint 400 művész lépett fel a szabadtéri 
oltárnál.

”Majdnem négy évtizede élek a kerület-
ben, amit nagyon szeretek. Rengeteg 
mindent csináltunk közösen. Nemcsak 
saját kedvünkre és hasznunkra, hanem 
egy kicsit kifelé tekintve is. Szervező-
dött a gyerekeknek Mikulás-ünnep-
ség, farsang, a felnőtteknek vitakörök, 
népdalkör, színdarabokat csináltunk, a 
családok egymás gyerekeire vigyáztak, 
az ökumenikus iskolát is ez a közösség 
alapította, és most már ötszáz gyerek 
jár oda. A megosztott öröm, dupla 
öröm, a megosztott nehézség, fele ne-
hézség – ez érvényesül itt.

Seidl Ágoston
nyugdíjas, 

az Ökumenikus iskola egyik alapítója
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A zene – de persze a többi művészeti ág is – 
segíthet a lelki megnyugvásban, a nehézségek 
legyőzésében – vallja dr. Törös Edit főorvos 
asszony, aki 5 éve hívta életre jótékonysági ren-
dezvénysorozatát. A koncertek különleges 
hangulatának, magas szakmai színvonalá-
nak és utánozhatatlan szellemiségének kö-
szönhetően a Törös Alapítvány hagyományt 
teremtett. A bevételt a II. kerületiek minél kor-
szerűbb, hatékonyabb és színvonalasabb egész-
ségügyi ellátásának biztosítására fordítják.

A II. Kerületi Önkormányzat hosszú évek óta 
tart rendszeres ételosztást a hideg hónapok-
ban a leginkább rászorulóknak a Káldor Mik-
lós Kollégiummal együttműködve. A karitatív 
program az önkormányzat pénzügyi támoga-
tásával valósul meg, de alkalmanként felaján-
lásaikkal civilek is csatlakoznak hozzá, az étel-
osztáson gyakran önkéntes diákok és tanárok is 
segítenek.
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Szolgáltató Önkormányzat Díj – 2019
  

A Szolgáltató Önkormányzat Díj kiemelt 
erkölcsi megbecsülést jelent az azt elnyerő 
település, város vagy kerület számára. Egyetlen 
budapesti kerületként önkormányzatunk hat, 
önként vállalt feladatát díjazták, mint az értéko-
rientált szolgáltatói kultúrát megjelenítő, 
szakmailag hiteles, jó gyakorlatot.
 
Családbarát Önkormányzat díj – 2010 és 2018
 

2010-ben és 2018-ban a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete Családbarát Önkormány-
zat díjjal ismerte el a kerület családokért és 
gyermekekért végzett törekvéseit és 
példaértékű gyakorlatait. 
  
Idősbarát Önkormányzat díj – 2013 
  

A városrészünkben élő nyugdíjasokért és idős 
polgárokért végzett munka elismeréseként ítéli 
oda az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Belügyminisztérium az Idősbarát Önkormány-
zat díjat. A kitüntető címet 2013-ban 
kerületünk a szomszédos Budavár önkormány-
zatával közösen nyerte el. 

Év polgármestere 2013-ban – dr. Láng Zsolt
  

2013-ban dr. Láng Zsolt első budapesti 
polgármesterként vehette át az Év polgármes-
tere elismerést. A címet az interneten érkezett 
szavazatok alapján ítélik oda. 

  
Magyarország legszebb főtere 
2013 – Mechwart liget
  

A Virágos Magyarországért környezetszépítő 
versenyen a Magyar Turizmus Zrt. különdíját 
nyerte el a II. Kerületi Önkormányzat. 
2013-ban a legszebb főterek kategóriájában a 
zsűri a Mechwart ligetnek ítélte az első díjat.

ELISMERIK EREDMÉNYEINKET



  2005 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiadja a II. Kerületi Önkormányzat
1024 Budapest, Mechwart tér 1. 

www.masodikkerulet.hu
facebok.com/budapest2 


