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Beszámoló a II. Kerületi Önkormányzat
elmúlt öt évének munkájáról
Tisztelt II. Kerületiek!
Budai Napló című kiadványunk
tizenkét évvel ezelőtt szokatlan, újszerű gondolat volt. Pedig semmi más szándék nem
vezetett minket, mint az, hogy a
2006-os választási kampányban
összeállított polgármesterjelölti
programom időarányos megvalósulásáról évente beszámoljak
Önöknek, a kerületi választóknak. Hittem akkor és hiszem
most is: egy felelős vezetőt betartott ígéretei, elvégzett munkájának eredményei minősítik.
Ebben a gyönyörű budai városrészben születtem, az Önök
bizalmából tizenhárom éve tölthetem be a polgármesteri tisztséget Budapest Főváros II. Kerületében. Sok minden változott az
elmúlt években, mi magunk is.
De bármilyen irányba is fordul
személyes életünk, bármilyen
irányba is változik a közbeszéd
stílusa, az éppen aktuális divatok vagy népszerűségi mutatók,
egy 88 ezres lélekszámú közösség szolgálatának lényege és

alapvetése nem változhat meg.
Ezért most egy olyan lapot tart
a kezében, amely – mára már
szokásosnak mondhatóan – az
elmúlt öt év „Felelőséggel a II.
kerületért” címet viselő programjáról számol be. Tényszerűen, pontról pontra.
Bevallom Önöknek, amikor
az októberi megmérettetésre
készülvén kollegáimmal számba vettük nemcsak az elmúlt öt,
hanem az elmúlt tizenhárom év
változásait, fejlesztéseit, megújulásait, magunk is rácsodálkoztunk néhány dologra. A mindennapi rohanásban, az elmúló
évek távlatában hajlamosak vagyunk elfelejteni a közösségünk
életében is meghatározó változásokat, eredményeket, sikereket. Ezért is tartom fontosnak az
ehhez hasonló kiadványokat, hiszen jó az emlékezetünket néha
felfrissíteni. És persze egy ilyen
összefoglaló elkészítésekor
erőt is merítünk a folytatáshoz, hiszen

látjuk a még ránk váró teendőket – a közösségünk életét és fejlődésének irányát meghatározó
koncepcionális fejlesztések mellett – a mindennapi életünket befolyásoló ügyek javítása terén is.
Van azonban, ami nem változik. Az a meggyőződésem, hogy
a II. kerület nyugalma, szépsége
és az itt élők többségének kiszámíthatóan, folyamatosan fejlődő
otthon iránti igénye mindenek
felett áll. A választott képviselőknek pedig ezt a célt kell szolgálni, és nem szabad hatalmi
vagy bármely öncélú szempont
miatt veszélyeztetni.
Dr. Láng Zsolt
polgármester
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Felelősséggel a II. kerületért 2014–2019
A Felelősséggel a II. kerületért programjának szövegét dőlt betűvel jelöljük,
míg az eddig elért eredményeket vastagon szedve közöljük.

A II. KERÜLET JOBB KÖZLEKEDÉSÉÉRT
Az elmúlt években fontos forgalomtechnikai fejlesztéseket végeztünk el. Sokat javult kiemelt
csomópontjaink áteresztőképessége és a közlekedés biztonsága.
Kerületünk lakóutcái azonban
továbbra is számottevő átmenő
forgalomnak és környezeti terhelésnek vannak kitéve, ezért
elengedhetetlen a közlekedés
feltételeinek további javítása.

Választási program

A környéket érintő forgalomtechnikai átalakítások
fényében ismételten kezdeményezzük a fővárosnál a Szépvölgyi út
és a Budai alsó rakpart közlekedési kapcsolatának kialakítását.

Eredményeink

Kezdeményezésünkre folyamatban van a fővárosnál a Pusztaszeri
út–Szépvölgyi út–Lajos utca térségében jelenleg tapasztalható forgalmi torlódások megszüntetésére
irányuló beavatkozások vizsgálata és tervezése. A szabályozási
hátteret a fővárosi közgyűlés által
2017-ben elfogadott Dunai Építési
Szabályzat megteremtette.

Választási program

Körforgalmú csomóponttá alakítjuk, és ezzel
biztonságosabbá tesszük a Szépvölgyi út–Zöld lomb utca–Zöldmáli lejtő találkozását.

Eredményeink

A körforgalmi csomópont 2017.
augusztus végére megvalósult, és
beváltotta a hozzá fűzött reményeket: növelte a csomópont áteresz-
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Számos csomópontot tettünk biztonságosabbá,
köztük az Áldás iskola környezetét is

tő-képességét és biztonságossá
vált mind a gépkocsit használók,
mind a gyalogosok számára.

Választási program

Biztonságosabbá tesszük
a Rómer Flóris utca és a
Szemlőhegy utca kereszteződését.

Eredményeink

A csomópont átalakítása és a
gyalogátkelőhelyek kialakítása
megtörtént.
A Fővárosi Önkormányzat beruházásban 2018-ban felújították
a Szemlőhegy utca Áldás és Vérhalom utca közötti szakaszát, a
Rómer Flóris utca teljes átépítése
pedig jelenleg is zajlik.

Választási program

Folytatjuk átfogó útfelújítási és járdaépítési
programunkat.

Eredményeink

A gazdasági környezet javulásával
évről évre nagyobb forrásokat tud-

tunk biztosítani út- és járdahálózatunk felújítására. A 2015-ben rendelkezésre álló 680 millió forintos
keret mára már elérte a kétmilliárd
forintot. Az évtizedes lemaradásokat ugyan még így sem sikerült
maradéktalanul behoznunk, de
érezhető előrelépéseket tettünk:
számos kis utca és útszakasz mellett megújult például a forgalmas
Bimbó út és Szép Juhászné út, a
Frankel Leó út, a Vérhalom utca
vagy éppen az Alvinci utca. Idén
többek között részben vagy teljes
hosszában új burkolatot kapott a
Józsefhegyi és a Nagybányai út, a
Fekete István, a Csejtei, a Levél, a
Rózsa és a Gerbera utca, valamint
a Mechwart téri parkoló. A fontosabb csomópontok biztonságosabbá tételéért körforgalom épült például a Szépvölgyi út és a Zöld lomb
utca kereszteződésében, a Bimbó
úton az Ady Endre utcánál, vagy
legutóbb a Nagyrét utca és az Ördögárok utca találkozásánál.
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Választási program

P+R parkolót alakítunk ki
a megépült Hűvösvölgyi Szolgáltatóház szomszédságában, és további hasonló célú fejlesztéseket
szorgalmazunk a fővárosnál.

Eredményeink

A Bátori utca alján szerettünk
volna kialakítani egy környezetbarát, a zöldfelületeket és
fákat lehetőség szerint megtartó, önkormányzati fenntartású
parkolót. Ennek azonban környezetvédelmi akadálya volt,
így alternatív megoldást kellett
találnunk a környék napközbeni parkolási gondjaira. Ezért
a Hűvösvölgyben élők és a Hűvösvölgybe napközben ügyet intézni érkezők részére időkorlátos
várakozási övezetet alakítottunk
ki, amely óratárcsával használható, tehát díjfizetési kötelezettséggel nem jár. Az új rendszer célja,
hogy az utóbbi években felújított, megszépült és új közszolgáltatásokkal is bővülő városrészközpontban a helyi ügyintézés
lehetőségét elősegítsük.
Az egykori Hűvösvölgyi Népkert területén fővárosi beruházásban átadott nyolcvan férőhelyes
P+R parkolót örömmel fogadtuk,
de továbbra is szorgalmazzuk
egy, az agglomeráció méretéhez
és az ebből fakadó közlekedési
problémák volumenéhez illeszkedő fővárosi fejlesztés mielőbbi
megvalósítását. A jelenleg tanulmánytervi szinten lévő elképzelés
szerint egy több mint 200 férőhelyes, 4 szintes parkolóház váltaná ki a rossz műszaki állapotban
lévő hűvösvölgyi támfalat.

A kerékpárutak karbantartása mellett a hálózat bővítése,
fejlesztése is folyamatos – képünkön a Retek utcai kerékpárút

Eredményeink

A kerületi kerékpárutak felújítása és karbantartása folyamatos,
miközben önkormányzatunk a
hálózat bővítésére is törekszik.
Folyamatban van egy részben
uniós forrásból megvalósuló beruházás, amelynek eredményeként a már meglévő Csatárka
út–Zöld lomb utcai kerékpáros
nyomvonalhoz kapcsolódva új
kerékpáros tengelyt építünk ki
a Törökvész út mentén a belváros irányába, egészen a Retek utcáig; elősegítjük a lépcsők
kerékpárhasználatát, bővítjük a
kerékpárparkoló-kapacitást, és
a kerékpáros vérkeringésbe be-

vonjuk az oktatási és egyéb közintézményeket.
Ebből az Ezredes utca és a Margit körút közötti szakasz már
kivitelezés alatt áll, ennek köszönhetően a Retek utca legforgalmasabb, boltokkal és üzletekkel
tarkított alsó részén már biztonságosabbá vált a gyalogos- és
kerékpárforgalom. A Törökvész
út mentén a fejlesztés csak egy
komplex közterület-alakítási terv
elfogadását követően valósulhat
meg, amelynek célja a zöldfelület védelme, a gépkocsiparkolók
elhelyezésének racionalizálása, a
folyamatos és biztonságos gyalogosfelületek kialakítása.

Választási program

Helyrehozzuk a felújításra
szoruló kerékpárutakat és
– a környéket jól ismerő kerékpáros
szervezetek bevonásával – új nyomvonalakat jelölünk ki.

Több kerületi járda és út újult meg a nyár folyamán,
többek között a Csejtei utca is
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A tiszta és rendezett II. kerületért
Kerületünk – természeti adottságaival – Budapest egyik legszebb
városrésze. Értékeink megóvása,
környezetünk rendezettségének,
tisztaságának fenntartása közös
felelősségünk. Az alábbi programpontok önkormányzati vállalásokat és lakossági lehetőségeket mutatnak be, amelyekkel
mindannyian tehetünk környezetünk védelméért.

Kedvelt szolgáltatássá vált a veszélyes hulladék ingyenes
begyűjtése az idős, mozgásukban korlátozott emberek
otthonaiból

Választási program

A szelektív hulladék társasházi szintű gyűjtése jelentős
eredmény, de, sajnos, továbbra is
sokan használják szemétlerakónak a megmaradt gyűjtőedények
környezetét. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel együttműködve az üveggyűjtő konténerek
köré „kalodákat” építünk, ezzel
akadályozzuk meg kiborításukat.
A jövőben is kamerákkal figyeljük
a lerakóhelyek környékét, hogy
az illegális hulladék kihelyezését
szankcionálni tudjuk.

Eredményeink

A „kalodák” minden üveggyűjtő
konténernél megépültek. Városrendészeti Osztályunk munkatársai heti rendszerességgel
tartanak ellenőrzéseket a lerakóhelyek környékén, valamint
időről időre mobil térfigyelő-kamerákat is telepítenek ezekre a
helyszínekre.

Választási program

Negyedévente szervezünk veszélyeshulladék-gyűjtési
akciókat. Azon polgáraink számára, akik a háztartásukban keletkezett elektronikai vagy vegyi
hulladékot nem tudják a gyűjtőpontokra eljuttatni, biztosítjuk
a lakásukról történő elszállítást.
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Eredményeink

Megalkotásának elsődleges célja
városrészünk természeti értékeinek további megóvása, egy jól
átlátható és ellenőrizhető rendszer kialakítása. A szabályozás
fontos része, hogy az engedél�lyel kivágott fát a kérelmező köteles pótolni, elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén.

Választási program

Kibővítjük a „Fogadj
örökbe egy közterületet”
elnevezésű programunkat. A kerületi intézmények és a civil szervezetek mellett bárki másnak is
lehetősége lesz egy általa választott közterület, vagy közterületrész felügyeletére, gondozására.
A résztvevők évről évre jutalomra
pályázhatnak.

Minden negyedévben tartunk
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót a kerület két helyszínén (a
belső kerületrészben és Pesthidegkúton). A mozgásukban
korlátozott idősektől közvetlenül a háztartásukból gyűjtjük
be az elektronikai és veszélyes
hulladékot.
Folytatjuk a kerületi faállomány-kataszter feltöltését a
magántulajdonú területeken álló
fák adataival.

Eredményeink

A technikai lehetőségek időközben kibővültek, ezért a
mechanikusan rögzített faállomány-kataszter helyett önkormányzatunk ma már légi fotók
és speciális szoftver segítségével követi nyomon a kerületi növényállomány változásait. Erre
alapozva a képviselő-testület
márciusban rendeletet fogadott
el a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.

Választási program

Eredményeink

A programot kibővítettük, 2017től már magánszemélyek is indulhatnak a pályázaton. Ennek
is köszönhetően egyre többen
élnek a lehetőséggel, és kapcsolódnak be közterületeink szépítésébe, rendben tartásába.
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Választási program

Bővítjük a korábban kialakított kutyafuttatók felszerelését, a Szabadság úti sporttelep
mellett pedig ügyességi parkot alakítunk ki a négylábúak számára.

Eredményeink

Az idén ötödik születésnapját
ünneplő Pokorny József Sportés Szabadidőközpont közvetlen
szomszédságában, a Kadarka és
az Áchim András utca által határolt saroktelken megépült agility-pálya a közösségépítés újabb
helyszínévé vált Hidegkúton.
Emellett egy kisméretű, elkerített kutyafuttatót alakítunk ki
a Marczibányi Téri Művelődési
Központ épülete mellett, és a kutyatulajdonosokkal közösen kidolgozott terveknek megfelelően
teljeskörűen megújul a papkerti
kutyafuttató is.

Választási program

Megállapodást kötünk
a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt.-vel arról, hogy a már ismert
járdatisztító gépeken kívül a kerület irányítása alatt álló úttisztító gépek is üzemeljenek városrészünkben.

Eredményeink

Törekvéseinket a hosszúra nyúlt
tárgyalások után végre siker koronázta: április óta heti rendszerességgel zajlik a II. Kerületi Önkormányzat és az FKF Zrt. közös II.
kerületi utcatakarítása. Az utcákat
kézi erővel, önfelszedő seprőgéppel és locsolóautóval takarítják,
városrendészeink irányításával. A
több hónapja tartó utcatakarítások
során eddig közel 100 kilométernyi
útszakaszt tisztítottunk meg.

Április óta a járdaseprő gépek és a hagyományos
utcaseprés mellett úttisztító gépek is segítik
városrészünk tisztán tartását

Eredményeink

Az elmúlt években két munkatársunk folyamatosan járja
a kerületet és takarítja a járdákat, parkokat, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
környezetét, mert sajnálatos
módon sokan az utóbbi helyszíneken helyeznek el például
építési törmeléket vagy háztartási hulladékot. Az utcákon
és zöldterületeken megjelenő
szemét mennyiségének látványos csökkenéséhez azonban
társadalmi szemléletváltásra is
szükség van.

Választási program

Folytatni kívánjuk az illegális
reklámtáblák elleni küzdelmet.

Eredményeink

A Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai folyamatosan
figyelik a kerületben elhelyezett
hirdetéseket. Évente két-három
alkalommal átfogó ellenőrzést tartanak, amelynek során a kerület
egész területén felmérik a kihelyezett reklámhordozókat. A 2017ben elfogadott új önkormányzati
rendelet tovább szigorítja a településképet meghatározó reklámok és plakátok elhelyezését.

Új kutyafuttató épül a Marczibányi térnél, és teljeskörűen
megújul a papkerti kutyafuttató is, képünkön a hidegkúti
agility pálya

Választási program

Azokon a területeken, ahol
a gépi takarítás nem kellően hatékony, élőerős utcasepréssel javítjuk a köztisztaságot.
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Az egészséges II. kerületért
Az egészség megőrzése és a megfelelő színvonalú betegellátás
biztosítása egyike legfontosabb
feladatainknak. Az elmúlt években indított – sikeresnek bizonyult – programok bővítésével
még többet kívánunk ezen a téren elérni.

Választási program

Pályázati források felhasználásával új, egységes, a
mai kor igényeit mindenben kielégítő épületet alakítunk ki a Kapás utcai II. kerületi Egészségügyi
Szolgálat számára. Célunk, hogy
minden szükséges vizsgálatra
egyetlen helyszínen kerülhessen
sor és ne kelljen „vándorolni” az
intézmény különböző telephelyei
között.

Eredményeink

Javaslatunk a kormány támogatását is megkapta, az Egészséges
Budapest Program keretében 6,8
milliárd forintot ítéltek meg önkormányzatunknak egy új, XXI.
századi egészségügyi központ
megvalósítására. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően
megkezdődhet az építkezés, és
egy új, többemeletes, korszerű
szakrendelő épülhet a Frankel
Leó úton, az önkormányzat telkén. A beruházás eredményeként
sor kerül a külső telephelyek átköltöztetésére, az orvostechnikai eszközök modernizálására, a
kúraszerű ellátások fejlesztésére,
valamint az informatikai rendszer eszközparkjának korszerűsítésére is (a költözés nem érinti
a pesthidegkúti Községház utcai
rendelőt, ahol a szakellátások továbbra is biztosítottak lesznek a
környéken élők számára).
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Választási program

Fővárosi és kormányzati
szinten kezdeményezzük a Szent
János Kórház helyzetének mielőbbi rendezését, hogy végre méltó körülmények között történjék
a kerületi betegek ellátása.

Eredményeink

A kormány 2018 októberében jelentette be, hogy Budapesten a
korábban tervezett három helyett
négy súlyponti kórház lesz, köztük a Szent János Kórházzal. A
II. Kerületi Önkormányzat évek
óta szorgalmazta a budai kórház
felújítását, ezzel a döntéssel most
megkezdődik egy sürgősségi ellátással is rendelkező, több mint
ötszáz férőhelyes, könnyen megközelíthető, modern létesítmény
építése, újjáépítése, jelentősen
javítva ezzel a térség egészségügyi ellátásának minőségét. Idén
ősszel a tervezéssel kapcsolatos
közbeszerzést már várhatóan
kiírják, mert megszületett az
ehhez szükséges orvosszakmai

program. Eközben vannak már
megvalósult elemek is: megújult
a nővérszálló, ötszáz ágy cseréje
folyamatban van a sebészeten és
a belgyógyászaton, új műszereket kapott az intézmény. A Szent
János Kórházért tett erőfeszítésekben nagy szerepe volt a civileknek, akik aláírásgyűjtésükkel
is segítették, hogy napirenden
maradjon a kórház felújításának,
átalakításának ügye.

Választási program

A tulajdonunkban álló
háziorvosi rendelők felújítását
követően megfelelőbb helyszínre
költöztetjük a Lipótmezei úti háziorvosi rendelőt. Megállapodást kötöttünk a Budapesti Szent Ferenc
Kórházzal, hogy a hamarosan megépülő új, korszerű épületrészében
helyet biztosítson az ellátásnak.

Eredményeink

Idén májusban elkészült a Budapesti Szent Ferenc Kórház új
szárnya, amely helyet ad újabb

Új, többemeletes, korszerű szakrendelő épül
az önkormányzat Frankel Leó úti telkén
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negyven betegágynak, a képalkotó
részlegnek, szakrendelőknek, rehabilitációs tornateremnek. Emellett a kórház és a II. kerület közötti
megállapodás értelmében szeptembertől az új épületben, korszerűen kialakított rendelőkben
fogadja négy II. kerületi háziorvos
a körzetükhöz tartozó lakókat.

Választási program

Tovább bővítjük nagy
sikerű, díjtalan szűrőnapjaink vizsgálati palettáját,
hogy minél több lappangó betegséget időben fel lehessen ismerni.

Eredményeink

A programot 2011 ősze óta évente
kétszer, tavasszal és ősszel rendezzük meg a Kapás utcában,
illetve Pesthidegkúton, a Községház utcai rendelőben. 2013
óta az ingyenes szűrőnapok lebonyolításában partnerünk a
Szent Ferenc Kórház is. 2015-től
a Pulzus Központban teljes körű
kardiológiai vizsgálaton vehetnek részt azok a lakosok, akiknek az általános szűrőnapok
eredményei alapján ez javasolt.
A vizsgálati palettát folyamatosan bővítjük, így új elemként
bevezettük a bőrgyógyászati
szűrést, a nőgyógyászati szűrés emlőszűréssel is kiegészült,
tavaly ősztől testtömegindex-,
testfolyadéktartalom- és izomtömeg-meghatározásra is van
lehetőség. Önkormányzatunk
emellett 2017-ben csatlakozott a
Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület által évről évre megszervezett Hidegkúti Sportparádéhoz,
kihelyezett egészségügyi szűrővizsgálatokkal és tanácsadással
színesítve a rendezvényt. Szintén 2017-től jelentkezhetnek II.
kerületi lakosok a Szent Ferenc
Kórház Budán élő családokat segítő, ingyenes otthonápolási tanfolyamaira.

Önkormányzatunk évről évre gondoskodik az ingyenes
szűrőnapok megrendezéséről

Választási program

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) és a Budai Gyermekkórház területének egészségügyi
célú hasznosítása mellett.

Eredményeink

Minden fórumon képviseljük
kerületünk e két egészségügyi
intézményének érdekeit. A Budai Gyermekkórház jelenleg a

Szent János Kórház egyik intézményeként működik. A Szent
János Kórház a kormány tavalyi döntésének köszönhetően
nagyszabású fejlesztések előtt
áll, amelyek során egyike lesz
Budapest súlyponti kórházainak. A beruházás részét képezi
a Budai Gyermekcentrum létrehozása is, erről folyamatosan
zajlanak az egyeztetések kerületünkkel is.

Új szárnnyal bővült a Szent Ferenc Kórház
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A biztonságos II. kerületért
Az elmúlt években – a kerület
nagyobb biztonsága érdekében
– számos infrastrukturális fejlesztésre, szervezeti átalakításra került sor. Minden illetékes
szervezettel megállapodást kötöttünk a hatékony együttműködésről. A következő időszakban
nagy hangsúlyt helyezünk a dolgozói létszám és a technikai felszereltség bővítésére.

Választási program

Jelentősen növeljük a
térfigyelő-kamerák számát, és biztosítjuk az ellenőrzéshez szükséges emberi erőforrást is.
A jól körülhatárolható területeken – ilyen például Adyliget – a
ki- és belépőpontok összehangolt
megfigyelésével segítjük a bűnmegelőzést és a felderítést.

Eredményeink

A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítványon keresztül folyamatosan bővülő térfigyelőrendszert
működtetünk. A technikai feltételeken túl önkormányzatunk a
kamerák megfigyelésének költségeire is fedezetet biztosít. Idén
a meglévő hálózat teljes modernizációja mellett az eddigi legnagyobb bővítésre is sor kerül.
Ennek részeként hamarosan átadják az adyligeti térfigyelőrendszert is.

Választási program

Technikai eszközökkel
és anyagi támogatással járulunk
hozzá a II. kerületi Rendőrkapitányság eredményes munkájához.

Eredményeink

Technikai eszközökkel támogattuk a kerületi rendőrkapitányság
azon törekvését, hogy újból működjön a körzeti megbízotti szol-
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A technikai eszközök mellett a járőrszolgálatot teljesítő
városrendészek számát is növelte önkormányzatunk

gálat, s így önkormányzatunk
segítségének is köszönhetően
munkájuk során a rendőrök közelebbi, személyes kapcsolatba
kerülhetnek mind a lakossággal,
mind a kerületi intézményekkel.
Emellett évente kétszer anyagi
támogatást nyújtunk a kerületi
rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásához, munkája elismeréseként pedig – a kollégák
szavazata alapján – évente egy főt
díjazunk az Év rendőre kitüntető
címmel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
tavaly is majdnem minden bűncselekmény száma csökkent a II.
kerületben, mindemellett nőtt a
rendőrségi nyomozások eredményessége.

Választási program

Növeljük – elsősorban
járőrszolgálatot teljesítő munkatársakkal – Városrendészeti
Irodánk állományát, hogy csökkenteni lehessen a betörések és az
autólopások számát.

Eredményeink

A Városüzemeltetési Igazgatóság dolgozóinak létszámát több
ütemben növeltük. Az új munkatársaknak köszönhetően hatékonyabb a térfigyelő-kamerák
folyamatos figyelése, és a szükséges, azonnali reagálásokat is
gyorsabban el tudjuk indítani.
Állandó jelenlétük a kerület utcáin komoly segítséget nyújt a
bűnesetek megelőzésében, számos esetben hiúsítottak meg betöréseket vagy füleltek le elkövetőket, de segítséget nyújtanak
a közlekedési szabálysértések
kezelésében, az illegális hulladék lerakásának megelőzésében,
szankcionálásában, részt vesznek
parkjaink, köztereink rendjének
fenntartásában, ellenőrzik a tehergépjárművek behajtási engedélyeit a súlykorlátozott övezetekben.
Önkormányzatunk emellett ingyenes, okostelefonos segélyhívórendszert is indított, amelynek
segélyhívásai szintén városrendé-
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szeinkhez futnak be. Az ingyenesen letölthető HelpyNet elnevezésű alkalmazás segítségével a
II. kerületi bajba jutott lakosok
egyetlen hívással azonnali segítséget kérhetnek. A segélyhívórendszer bevezetésével elsősorban a
gyermekeknek és szüleiknek, valamint az idősebb korosztálynak
kívántunk segítséget nyújtani,
hiszen ők azok, akik leginkább
szorulhatnak azonnali, külső segítségre.

Választási program

A korábbiaknál intenzívebb közvilágítás-fejlesztési
programmal tesszük biztonságosabbá közterületeinket.

Eredményeink

A program keretében többek között 400 méter hosszan lámpasort
létesítettünk Solymár irányában
a Hidegkúti út kiemelten balesetveszélyes külső szakaszán,
közvilágítási rendszerfejlesztéseket valósítottunk meg és számos lámpatestet helyeztünk ki.
A közeljövőben – mások mellett
– a Mosbach parkban tervezünk
fejlesztést: a jóváhagyott tervek
alapján 18 db lámpatestet helyeznek ki a parkon átívelő sétaút mentén.

Választási program

Rendeletben szabályozzuk
azokat az alapvető elvárásokat,
amelyek a kulturált, konfliktusoktól mentes állattartást szolgálják.

Eredményeink

A változó jogszabályi környezetben a rendelet megalkotásával
technikai akadályokba ütköztünk, ezért a probléma megoldását más formában kezdtük meg.
Az együttélés íratlan szabályaival
kapcsolatos szemléletformálás
terén – különösen az ebtartással
kapcsolatban – tudunk és szeretnénk is előrébb lépni.
Nyár elején elindítottuk ingyenes ebtartási programunkat
is: a Tanuld, hogy taníthasd! elnevezésű eseményeken a kutyatulajdonosok házi kedvencükkel
együtt, szakképzett trénerek,
állatorvos, kutyakozmetikus,
valamint a Környezetvédelmi
Osztály munkatársainak segítségével sajátíthatják el az alapvető
ebtartási ismereteket az állattartás szabályaival együtt. Mivel a
felelős állattartási szemléletet
már gyermekkorban érdemes kialakítani, ezért a foglalkozásokra a kutyusok és gazdáik mellett

a családhoz tartozó fiatalokat is
várják, ők a „gyermeksarokban”
játékos vetélkedő keretében ismerkedhetnek meg az állattartás
alapjaival.
Az illetékes szervezeteknek
együttműködést és segítséget
ajánlottunk a jogszabályokban
foglalt kötelezettségeiket súlyosan megsértő állattartókkal
szembeni eljárások lebonyolításában. Ennek keretében például
városrendészeink rendszeresen
tartanak a hatóságokkal közös
ellenőrzéseket az utcán kóborló
kutyák és gazdáik azonosítására.
A napokban írunk alá elvi
együttműködési megállapodást
az Eb Ovo Egyesülettel, amelynek célja az önkormányzat hos�szú távú ebtartási stratégiájának
megalkotása, a közterületi kutyás
infrastruktúra további fejlesztése, a kutyatartással kapcsolatos,
a közterület-használók közötti konfliktusok csökkentése, az
ezzel kapcsolatos prevenció és
kommunikáció erősítése, valamennyi érintett (kutyások és
nem kutyások) szempontjainak
figyelembevételével, velük való
együttműködésben.

Választási program

Folytatjuk a kerületi
drogprevenciós és bűnmegelőzési
stratégiák megvalósítását, amelyek középpontjában a különböző célcsoportok személyre szabott
oktatása és informálása áll.

Eredményeink

Állandó együttműködésben
dolgozunk a kerületi rendőrkapitánysággal. A kábítószer-prevenciós programot a képviselő-testület által elfogadott, a
drogprobléma visszaszorítását
célzó helyi stratégiával összhangban alakítottuk ki.

A Tanuld, hogy taníthasd! elnevezéssel indított ingyenes
program a felelős állattartáshoz nyújt segítséget
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A gondoskodó II. kerületért
Már várja a kicsiket
a Kadarka utcában
az önkormányzat
új óvodája

A kicsinyekről, az idősekről, az
elesettekről történő gondoskodás szerteágazó, nagy figyelmet
igénylő feladat. Az elmúlt években kiemelkedő eredményeket
értük el ezen a területen, de folytatni szeretnénk a megkezdett
munkát.

Választási program

Tovább bővítjük az óvodai és iskolai férőhelyeket, hogy
minden kisgyermek hozzájusson a
lakóhelyéhez minél közelebb eső,
magas színvonalú, térítésmentes
ellátáshoz.

Eredményeink

Az újabb bővítéseknek köszönhetően mára elmondható, hogy
önkormányzatunk minden egyes
óvodai nevelésre kötelezett gyermek számára tud ellátást biztosítani. A Völgy Utcai Ökumenikus
Óvoda 2013-as átadását követően
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2014-ben nyílt meg a Labanc Úti
Óvoda. Az elmúlt években új
épületszárnnyal bővült a Szemlőhegy Utcai Óvoda, megvalósult a
Bolyai Utcai és a Községház Utcai
Óvoda energetikai korszerűsítése, utóbbiban belső átalakításra
és felújításra is sor került. Legújabb intézményünkként a napokban nyitja meg kapuit a pályázati források felhasználásával
megépített Kadarka Utcai Óvoda.

Választási program

Megkezdjük időseket
ellátó gondozási központjaink ütemezett felújítását
és korszerűsítését. Lehetőséget
teremtünk új szolgáltatások bevezetésére is.

Eredményeink

Átadtuk a Fillér utcai II. Számú
Gondozási Központ felújított és
korszerűsített épületét, amely

új funkcióval is bővült: immár
demenciával élő idősek nappali
ellátására is lehetőséget biztosít.
A szolgáltatás az első pillanattól
teljes kihasználtsággal működik.

Választási program

Azon időskorú polgáraink számára, akiknek az
önálló közlekedése korlátozott és
családtagjaikra sem támaszkodhatnak, kedvezményes szállítást
biztosítunk a kerületi egészségügyi intézményekben.

Eredményeink

Városrészünk egyik kiemelt
egészségügyi fejlesztése a Rét
utcai modern háziorvosi rendelő
megnyitása volt. Az önkormányzathoz érkezett visszajelzések
szerint a létesítmény megközelítése az idősebb korosztály egy részének nehézséget okozott. 2017
áprilisában ezért elindítottuk a
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Rét utcai rendelőjáratot, ami a
háziorvosokhoz való közlekedést
segíti. A járatokat azok a betegek
vehetik igénybe, akik tömegközlekedési eszköz használatára
képesek és fertőző betegségben
nem szenvednek. A nemrég megnyílt Széher úti rendelő ellátottjai októbertől szintén hasonló
szolgáltatást vehetnek igénybe.

A Fenyves park után már a Mechwart ligetben is KRESZ-park
várja a gyermekeket

Választási program

Tovább bővítjük a Kerület Kártya Plusz kedvezményeit.

Eredményeink

A II. Kerületi Önkormányzat számos módon támogatja az itt élő
nehéz sorsú családokat, időseket,
betegeket. Az ellátási formák között 2010-től szerepel a II. Kerületi Szociális Kártya. Az elmúlt
időszakban kibővítettük mind
a jogosultak, mind a kedvezményesen vásárolható termékek körét, és a kedvezmény mértéke is
növekedett.

Választási program

Folytatjuk játszótér-fejlesztési programunkat arra törekedve, hogy minden korcsoport megtalálja kedvelt
játszóeszközeit.

Eredményeink

Önkormányzatunk fenntartásában húsz köztéri játszótér üzemel. Az elmúlt években csaknem
valamennyi fejlesztésére vagy
felújítására sor került. A felnőtteknek és az idősebb korosztálynak pedig kültéri fitneszparkokat
és street workout-pályákat hoztunk létre, többek között a Fenyves parkban, a Mechwart liget-

Az adyligeti közösségi térnek része egy vadonatúj játszótér
és egy sportpálya is

ben, a Csatárka út és Pitypang
utca sarkán, a Pokorny József
Sport- és Szabadidőközpontban,
a Zsigmond téren és az adyligeti
parkban.
2019 áprilisában avattuk fel az
adyligeti közösségi teret, amelynek szintén része egy vadonatúj, gyönyörű játszótér. A kisebb,
2-8 éves korosztály számára
idén júliusra újult meg a Mechwart ligeti kicsik játszótere mini
KRESZ-parkkal, párakapuval,
új játszóeszközökkel. Támogatásunkkal augusztusra kapott új
külsőt a Pilisi Parkerdő Görgényi
út végén található erdei Macis
játszótere. A játszótér fő témája
az erdei élővilág, és szinte minden alkatrész fából, illetve természetes anyagból készült.
A Fenyves park árnyékos részén – a kerület egyik legnépszerűbb fejlesztéseként – központi költségvetési támogatással
KRESZ-park épült, közkívánatra
hasonló fejlesztés zajlik a Zsigmond téri játszótéren is.
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Választási program

Újabb gyalogátkelőhelyeket alakítunk ki a
gyalogosok biztonságosabb közlekedéséért.

Eredményeink

A gyalogátkelők kialakítása,
felfestése a fővárosban a Budapest Közút Zrt. feladata, de a
biztonságosabb közlekedés és a
mielőbbi befejezés érdekében a
munkában segítséget nyújt önkormányzatunk is. Évről évre
adunk át újabb gyalogátkelőket, különös figyelmet fordítva
az oktatási és nevelési intézmények környékére és a lakossági
igényekre.
Az utóbbi években számos
zebrán újult meg a festés, és új
átkelő épült többek között a Cimbalom utca–Vérhalom tér csomópontnál, a Bimbó úton a Kitaibel

Pál utcánál, a Máriaremetei úton
a Turul utcánál és a Bölény utcánál, az Alsó Törökvész út és
a Bimbó út sarkán, a Törökvész
úton az óvoda előtt, a Rómer Flóris utcában a Papkerti parkolónál, valamit legutóbb az Áldás
utca–Szemlőhegy utca–Rómer
Flóris utca találkozásánál.

Választási program

Kibővített kínálattal
folytatjuk szülők és
idősek számára szervezett térítésmentes előadás-sorozatainkat.

Eredményeink

Az Internet kortalanul tanfolyamunkat első alkalommal 2012
nyarán hirdettük meg, így az elmúlt években önkormányzatunk
több ezer időskorúnak biztosította az internetes ismeretek elsajátításának lehetőségét. 2017 tavaszán

kezdetét vette az Okosan az okoseszközökről című képzésünk,
amelynek célja, hogy az okostelefonok, illetve a táblagépek használatában nyújtson segítséget.
A II. Kerületi Idősügyi Tanáccsal
együttműködve szépkorú polgárainknak további ismeretbővítő
és egészségügyi témájú ingyenes
tanfolyamokat szerveztünk.
Főzőklubot is indítottunk szépkorú lakosoknak, ahol a jelentkezők szakképzett dietetikusok
vezetésével készíthetnek egészséges és finom ételeket. A nagy
sikerre való tekintettel idén ős�szel elindítottuk hasonló tematikájú, családoknak szóló tanfolyamunkat is.
Havonta jelentkező színvonalas előadásokkal újraindítottuk
a Szülők Akadémiája néven indult korábbi sikeres programsorozatunkat, és új ötletekkel
gazdagítva folytattuk Sikeres
vállalkozásokért! elnevezésű, a
helyi vállalkozók igényeihez igazodóan klubjellegűvé alakult online-marketing-képzéseinket is.

Választási program

Többek között a Szülők akadémiája és a Receptklub is kerületünk
lakóinak igyekszik segítséget nyújtani a mindennapokhoz

Korszerű, tömegközlekedési eszközökkel megközelíthető, akadálymentesen elérhető okmányirodát alakítunk ki
a hűvösvölgyi végállomás közelében, hogy megkönnyítsük a környéken lakók ügyintézését.

Eredményeink

Bár az okmányügyintézés az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt már nem
tartozik önkormányzatunk feladatkörébe, tartottuk magunkat
vállalásunkhoz. Önkormányzatunk a Hüvi üzletház II. emeletén
megvásárolt és berendezett egy új
irodát a kormányhivatal számára, hogy Pesthidegkút lakossága
a korábbinál kényelmesebben és
gyorsabban intézhesse ügyeit.
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A fejlődő II. kerületért
2006 óta az önkormányzati feladatellátás minden területén komoly eredményeket értünk el.
Városrészünk jövőjét azonban
csak a folyamatos fejlődés biztosíthatja.

Választási program

Az érintett szervezetekkel együttműködve segítjük a volt
Ganz-telep III. számú tömbjének
helyén létesítendő közpark megvalósulását.

Eredményeink

Jelenleg a Millenáris Park bővítését célzó fejlesztés utolsó
szakasza zajlik. A környékbeliek hamarosan birtokba vehetik a rengeteg fával, növénnyel
és virággal, kávézóval, modern
játszótérrel és egy különleges
zöldfal-installációval létesülő 2,5
hektáros parkot. A terület alatt
több száz férőhelyes mélygarázs
kap helyet, amitől a környék parkolási gondjainak jelentős enyhülését várjuk.

Választási program

Kezdeményezzük az illetékeseknél a Széna téri
buszvégállomás áthelyezését,
hogy élhetőbb környezetet teremtsünk a környék lakói számára.

Eredményeink

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése már régóta szorgalmazta, hogy a Széna tér ne csupán
közlekedési funkciót lásson el,
hanem rendezett, nagyobb zöldfelülettel rendelkező közterület
legyen. Hosszas egyeztetéseket
követően megállapodás született
a buszvégállomás áthelyezéséről,
a fővárosi közgyűlés pedig forrást
biztosított a tér átfogó megújítására. A Pilisi-medencébe induló

A Széna tér teljes megújulásának első lépéseként
önkormányzatunk elbontatta a buszpályaudvar létesítményeit

autóbuszjáratok így augusztus
10-től már nem a Széna térről,
hanem a Széll Kálmán térről indulnak, önkormányzatunk pedig
megkezdte a bontási munkálatokat, megalapozva ezzel a parképítés lehetőségét, amely az építési
engedélyek beszerzését követően
haladéktalanul megindulhat.

Választási program

Továbbvisszük a Szabadság úti sporttelep lakossági együttműködéssel kimunkált
fejlesztési koncepcióját, és minden lehetséges eszközzel segítjük
az uszoda mielőbbi megépülését.

Eredményeink

Pesthidegkút lakóinak több évtizedes vágyát valóra váltva a napokban kezdi meg működését a
Gyarmati Dezső Uszoda. Risztov
Éva olimpiai bajnok úszó és Kovács István vízilabdaedző szakmai vezetésével a gyermektanfolyamok is megkezdődnek, de
a vízfelületek mennyiségét úgy

terveztük, hogy folyamatosan legyen lehetőség a lakossági használatra is.
Kapcsolódó fejlesztéseket is
végrehajtottunk, így a beruházás
az érintett városrész megújulását
is szolgálja. A Máriaremetei úton
a Bölény utcánál gyalogátkelőhely létesült, az uszoda előtti
buszmegállókat a főbejárathoz
illeszkedően áthelyeztük, és
megállóöblöket alakítottunk ki a
buszok számára. Az uszodatömböt határoló utcákban forgalomcsillapító küszöböket építettünk,
a sportközpont kerékpáros megközelítését elősegítendő kerékpárút létesült, és a teljes tömböt
gyalogjárda veszi körül.
2014-ben adtuk át a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot, amely labdarúgó- és teniszpályákat, az ezeket kiszolgáló
létesítményeket, valamint egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használható szabadidőparkot
foglal magában – futókörrel, pé-
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A Gyarmati Dezső Uszoda a lakossági igényeknek és a vízilabda
utánpótlás-nevelésnek egyaránt helyet biztosít

véleménynyilvánító szavazást
tervezünk tartani. A szavazást
megelőző időszakban részletesen bemutatjuk majd az elképzeléseket és a lehetőségeket,
ezek ismeretében hozhatnak
majd megalapozott döntést az
érintett lakosok.

Választási program

Az iskolaépületek bővítése során kiemelt figyelmet fordítunk a Máriaremete–Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola és
a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium
gondjainak megoldására.

Eredményeink

tanque-pályával, kültéri fitneszgépekkel, pingpongasztalokkal,
szaletlikkel és kiépített tűzrakó
hellyel. A Közösségi Liget megvalósítása című projekt keretében a
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont égisze alatt ma is működő közösségi szabadidőparkot
továbbfejlesztjük, új funkciókkal
bővítjük. Legfőbb célkitűzésünk,
hogy a kerületben élő családok,
helyi kisközösségek számára – a
pénzért igénybe vehető sportolási lehetőségek mellett – ingyenesen is biztosítsunk kulturált
lehetőséget a szabadidő hasznos
eltöltésére. Ezen cél megvalósítására jelentős támogatást nyertünk
a kormánytól és a fővárostól is,
így tavasszal megkezdődhet a 11
hektáros terület komplex rendezésének utolsó üteme.

napirenden tartjuk, ám az M0-s
autóút tervezett nyomvonalváltozatai között felmerültek
– önkormányzatunk által nem
támogatott – a területet érintő javaslatok is, ezért a helyzet
rendezéséig az előkészítő munkálatokat egy időre felfüggesztettük. A temetkezési emlékhely megvalósítását a lakosság
támogatására kívánjuk alapozni, ezért ebben a témában helyi

2017-től a Közép-Budai Tankerületi Központon keresztül az állam
vette át az iskolák fenntartását és
üzemeltetését önkormányzatunktól. Mivel azonban elsősorban II.
kerületi gyerekek tanulnak itt, továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk oktatási intézményeinkre:
a közös szakmai és szabadidős
programokon túl évi mintegy
százmillió forinttal járulunk hozzá az iskolák állagmegóvásához
és korszerűsítéséhez.

→ Választási program

Teljesítve a városrész lakóinak jogos kívánságát, temetkezési emlékhelyet létesítünk
Pesthidegkúton.

Eredményeink

A pesthidegkúti polgárok által
kezdeményezett temető megvalósításának ügyét továbbra is
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A Pitypang iskolában új, több sportág gyakorlására is alkalmas
műfüves sportpályát létesítettünk

Idén áprilisban adtuk át a
Nagyréten – a több éve leégett
büfé helyén – azt a kosárlabda
palánkokkal is felszerelt a szabadtéri kézilabdapályát, amely az
önkormányzat, a Pilisi Parkerdő
Zrt. és a Magyar Kézilabda Szövetség együttműködésében készült el. A multifunkcionális pálya az iskolai testnevelés mellett
a lakossági sportolást is szolgálja.

Választási program

Tovább növeljük a népszerű II. Kerület Kártya
elfogadóhelyeinek számát.

Eredményeink

A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium
energetikai korszerűsítésére
több mint egymilliárd forintos
KEHOP-pályázati támogatást
ítéltek meg, a kormány központi támogatásával pedig négy új
tanteremmel bővülhet az iskola.
Mivel a közel hatvanéves pasaréti épület a jelenlegi telken már
nem bővíthető, a magyar állam
megvásárolta a szomszédos,
mintegy 1500 négyzetméteres
ingatlant. Ezzel lehetőség nyílik
egy új szárny létrehozására, ahol
a mai kor igényeinek megfelelő
tornatermet és öltözőket alakíthatnak ki.
Szintén kormányzati támogatással kap a Völgy utcában új
épületet a jelenleg a Klebelsberg
Kuno Általános Iskolában működő Gyermekek Háza Alternatív
Alapozó Program. A költözéssel
lehetőség nyílik a program gimnáziumi osztályokkal való bővítésére, egyúttal férőhelyek szabadulnak fel Pesthidegkúton, ami
megoldást nyújt az Ökumenikus
iskola gondjaira is.

Választási program

Folytatjuk az iskolaudvarok és a szabadtéri
sportpályák korszerűsítését, ezzel
is biztosítva gyermekeink számára a mindennapi testmozgás lehetőségét.

Eredményeink

2015-ben adtuk át az Áldás Utcai
Általános Iskola és a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium új sportpályáját. Elkészült
a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
sportudvarának felújítása, illetve a Csik Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium új sportszobája.
2016 nyarán felújítottuk a Móricz
Zsigmond Gimnázium műfüves
pályáját. A szeptemberi iskolakezdésre elkészült a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium játszókertjének kialakítása
is, ahol az iskolaudvar további
játszóeszközökkel és egy kis focipályával bővült.
Korszerű, negyedik generációs
műfüves pályát adtunk át a Pitypang iskolában 2018-ban. Az új
pálya több sportág gyakorlására
is alkalmas.

Az elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, emellett meg is
újult a II. Kerület Kártya-család:
modern külsővel és új taggal bővült a program. A népszerű II.
Kerület Kártyához és a II. Kerület
Kártya Pluszhoz csatlakozott az
Ifjúsági II. Kerület Kártya is. Az
új kártya a jogosultsággal rendelkező, 6–18 éves II. kerületi fiatalok
és tanulók számára teszi lehetővé folyamatosan bővülő vásárlási és szolgáltatási kedvezmények
igénybevételét a partnerek elfogadóhelyein, továbbá exkluzív,
kifejezetten ezen korcsoportnak
szóló kedvezményeket is biztosít.

Választási program

Újabb helyszíneken lesz
elérhető az ingyenes közterületi wifi.

Eredményeink

Már összesen hat II. kerületi helyszínen biztosítunk ingyenes internetelérési lehetőséget. Az új
helyszínek kiválasztása – a Budai
Polgárban megjelent felhíváson
keresztül – a kerület lakosainak
javaslatai alapján történt. Így például wifi várja a Pokorny József
Sport- és Szabadidőközpont és a
Panoráma Sportközpont látogatóit is.
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ADYLIGET - BUDAKESZI-ERDŐ - BUDALIGET - C
 SATÁRKA - 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

Az elmúlt év jelentősebb eseményei
Megújult a közkedvelt erdei Macis
játszótér, a megnyitóra Láng Zsolt
polgármester is gyermekeivel érkezett

Óriási hangulat és rekord nézőszám jellemezte
a huszadik, jubileumi II. Kerület Napja fesztivált

Az öt utca torkolatát egyesítő, balesetveszélyes
kereszteződés helyén – a gyalogosok, a kerékpárosok
és az autósok számára is – biztonságos körforgalmat
alakítottunk ki a Remetekertvárosi iskola közelében

Növényládákba ültetett cserjéket
helyezett ki a kerület számos pontján
önkormányzatunk, locsolásukban
a társasházak is segítenek

Vízivárosi lokálpatrióták rendezték meg az első Borral oltó fesztivált,
amelyet önkormányzatunk is örömmel támogatott

Budai Napló

Felelős kiadó: II. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet.
Fotó: Budai Polgár archívum. Példányszám: 49 500

www.masodikkerulet.hu
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