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LÁNG ZSOLT:
NÉPSZERŰ A VÁROSRÉSZ
A CSALÁDOSOK KÖRÉBEN,
AMI ANNAK IS KÖSZÖNHETŐ,
HOGY AZ EGYIK LEGZÖLDEBB KERÜLET A MIÉNK

Kizárólag
a kerület jövője
érdekel

Nem becsülöm alá ellenfeleimet, de legfőképp
a választók megbecsülése miatt veszem komolyan a kampányt.
Büszke vagyok arra, hogy eddigi választási ígéreteimmel el tudtam
és el tudok számolni – mondta a Demokratának Láng Zsolt,
a II. kerület polgármestere, aki a Fidesz és a KDNP
színeiben harmadik ciklusára készül a városrész élén.

8

2014. szeptember 24.

– Első polgármesteri ciklusára az volt
jellemző, hogy bár a Fidesz–KDNP
nagy többséggel rendelkezett, keresték
a párbeszéd lehetőségét az ellenzékkel.
Így az országos politika aktuális kérdései
alig-alig jelentek meg az önkormányzat
mindennapjaiban. Valamennyi költségvetést például ellenszavazat nélkül fogadott el a testület. Változott ez a második
négy évben?
– Mindig együttműködésre törekedtem. Politikusként és magánemberként is
ezt vélem célravezetőnek. A helyi lakosságtól nem arra kaptuk a felhatalmazást,
hogy ideológiai vitákkal és öncélú politikai akciókkal töltsük a drága időt. Persze
a párbeszédhez és a józan kompromis�szumokhoz partnerek kellenek a vezetés
és az ellenzék oldaláról egyaránt. Sajnos e
tekintetben az elmúlt évek inkább visszalépést jelentettek. A szocialista–liberális
oldal kispártjai valódi munka helyett
legtöbbször azon versengenek, hogy ki a
keményebb ellenzéki. Ehhez csatlakozik
a választások közeledtével a Jobbik is. Ma
már esetenként azért nem szavaznak meg
egy jó javaslatot, nehogy együttműködéssel vádolják őket, és ezzel nem segítik az
önkormányzat munkáját. Olykor el sem
jönnek a bizottsági és testületi ülésekre,
bár a tiszteletdíjukat mindig felveszik.
Mindez sehová sem vezet. Soha nem értettem azokat, akik politikai ellenfeleik
lealázásával akarnak tőkét kovácsolni, és
nem a saját értékeikkel, terveikkel győzik meg a választókat. Továbbra is hiszek
abban, hogy csak a kreatív, tevékeny erők
vihetik előbbre közös dolgainkat.
– Négy éven át országgyűlési képviselő volt, betöltötte az önkormányzati bizottság elnöki posztját. Ellátta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének
elnöki és alelnöki posztját is. Hogyan
értékeli ezt az időszakot? Mennyire
tudta ezeken a feladatokon keresztül a
II. kerületet is segíteni?
– Négy évvel ezelőtt, 2010 tavaszán a
magyar választók többsége a komoly és
mélyreható változások mellett tette le a
voksát. Büszke vagyok arra, hogy a törvényhozás tagjaként részt vehettem ebben
a felelősségteljes munkában. Nagy megtiszteltetés volt, hogy parlamenti újoncként
az Önkormányzati és Településfejlesztési
Bizottság elnökének neveztek ki. A forráshiánnyal küszködő, kötelező feladatokkal túlterhelt önkormányzatok egy része
ekkor már a működésképtelenség határán
volt. Törvényi szabályozásunk ekkor új
alapokra helyezte a magyar önkormányzatiságot. Az adósság béklyóitól megszabadí2014. szeptember 24.

tott települések újra tervezhetik a jövőjüket.
Országgyűlési feladataim mellett azonban
soha, egyetlen pillanatra sem hanyagoltam
el szűkebb pátriám tennivalóit. Gyakran
éjszakába nyúlóan dolgoztam azért, hogy
polgármesteri kötelezettségeimnek is maradéktalanul eleget tegyek: vezettem a testületi üléseket, megtartottam a fogadóóráimat, részt vettem minden fontos kerületi
eseményen, és rendszeresen egyeztettem,
tárgyaltam a helyi érdekű ügyekben. Úgy
érzem tehát: mindkét megbízatásomnak a
legjobb tudásom szerint tettem eleget, és
sikeres négy év áll mögöttem.

„Érdemes végigsétálni a Lövőház utcán, a látvány
magáért beszél:
a régi kipufogógázzal telített utca
már a múlté, és tavasztól késő őszig
világvárosokat
idéző a hangulat.”

– Több állami nagyberuházás is folyamatban van a kerületben, így Klebelsberg Kunó kastélyának felújítása,
illetve egy közpark létesítése a volt Ipari
Minisztérium Margit körúti épületének
helyén. Hol tartanak ezek a munkák?
– A pesthidegkúti Klebelsberg-kastély
felújítása már ősszel elkezdődik, a kormány hétszázmillió forinttal támogatja a
rendbehozását. Elhárították a közvetlen
életveszélyt, és körbekerítették az ingatlant. A kormányzat szándéka szerint az
intézmény méltó lesz a XX. század egyik
legjelentősebb kultúr- és oktatáspolitikusának szellemiségéhez. Bízom abban,
hogy jövőre átadhatjuk a felújított épületet, amelyet a huszonnegyedik órában
mentettünk meg a teljes pusztulástól. De
ahogy ebben a beruházásban partnerünk

volt a kormány, úgy támogatta azt az indítványunkat is, hogy a Margit körúti
volt Ipari Minisztérium helyén parkot létesítsünk. Így az 1971-ben épült hatalmas
irodaházhoz tartozó ingatlanegyüttes
teljes egészében megújul: a minisztériumi épület és egy kisebb irodaház után
hamarosan sor kerül a volt Ganz-csarnok,
valamint az úgynevezett Melegpörgető
lebontására is. A park kialakítását – a II.
Kerületi Önkormányzat kérésére – megelőzi egy négy-ötszáz férőhelyes mélygarázs megépítése, amely a környék parkolási gondjait lesz hivatott orvosolni.
– Első ciklusának látványos fejlesztése
volt a Lövőház utca egy szakaszán épült
sétálóutca. Azt mondták, szeretnék kicsalogatni az embereket a közeli plázából. Hogyan látja, elérték ezt a célt?
– Igen. Érdemes végigsétálni a Lövőház
utcán, a látvány magáért beszél! A régi kipufogógázzal telített utca már a múlté, és
tavasztól késő őszig világvárosokat idéző
a hangulat. Sorra nyílnak a kávézók, az
éttermek és a boltok. Az utca minden korosztály kedvelt találkozóhelyévé vált, mert
teázásra, kávézásra, kulturált szórakozásra és közösségi programokra alkalmas
hely. Mindent megteszünk azért, hogy javítsuk az itt élők komfortérzetét. Jólestek
a közelben élő kiváló építész, Finta József
szavai, aki azt nyilatkozta: még sok ilyen
remek, pezsgő életű sétálóutcára lenne
szükség Budapesten.
– Megújul Pesthidegkút kapuja is.
Néhány éve adták át romos házak helyén kialakított Bánffy György Emlékparkot, ezekben a hónapokban pedig új
közlekedési csomópont és szolgáltatóház épül.
– A bel-budai városrészközpont rehabilitációjánál – a terület rendezésén túl – a
vállalkozások ösztönzése is célunk volt:
új szolgáltatásokkal akartuk színesíteni
a kínálatot, új munkahelyeket kívántunk
teremteni. A Hidegkút kapuja projektünknél hasonlóképpen fontosnak tartottuk, hogy a teljes megújulás érdekében
többszintű együttműködést alakítsunk ki.
Ugyanakkor meg kellett őriznünk Pesthidegkút kisvárosias hangulatát, mert
a helyiek ezt kérték tőlünk. Az elődöm
plázát álmodott erre a területre. Önkormányzatunk tehát az elbontott bódék helyén egy nyolcezer négyzetméteres parkot
alakított ki, és nemsokára befejeződik a
közlekedési csomópont átépítése is. A fejlesztések helyi vállalkozások beruházásaival egészülnek ki: új élelmiszer-áruház
nyílt szeptemberben, és várhatóan jövőre
felépül az a kétszintes szolgáltatóház is,
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amelyben a virágárustól a háztartási bol- foglalkozni, és ezt csak egységben tudom
tig sokféle szolgáltatás, illetve üzlet várja elképzelni. Ahogyan szívügyem az óvodai
majd a lakosságot. Ide költözik a hideg- és iskolai férőhelyek számának növelése,
kúti okmányiroda, továbbá egy postahi- úgy az is a fontos célom, hogy korszerű
vatal is. A Hidegkút kapuja projekt utolsó egészségügyi ellátást biztosítsunk a budai
létesítménye a 109 férőhelyes, kamerák- lakosok részére. A következő öt évre szóló
kal őrzött P+R parkoló lesz, amelyet a programom egyik fontos eleme az Egészfővárossal közösen alakítunk ki.
ségügyi Szolgálat korszerűsítése, illetve
– Két nagy kulturális központot is – a fővárossal és a kormánnyal együttműfenntartanak: a Marczibányi Téri Mű- ködve - a János kórház korszerűsítése.
velődési Központot és a Klebelsberg
– Említette az óvodákat és az iskoláKultúrkúriát. Ez nyilván jelentős költ- kat. Már elegendő férőhellyel rendelkeségekkel jár. Megéri?
zik a II. kerület?
– Természetesen. Mindannyiunk kö– Nagyon sokat javult a helyzet, hiszen
zös érdeke, hogy a kultúra terjesztésével, az elmúlt nyolc év alatt mintegy mása gyermekekkel foglalkozó intézménye- félszeresére nőtt a férőhelyeink száma.
inket fejlesszük, és támogassuk a közös- Szerencsésnek érzem magam, hogy ezzel
ségteremtő programokat. Tudom, voltak a gonddal kell „viaskodnunk”, mert ez
polgármesterek, akik úgy gondolták: lu- annak köszönhető, hogy népszerű a váxus két művelődési központot
fenntartani. Én azt tartom, hogy
nem az, és ésszerű irányítással
gazdaságosan működtethetőek.
Ezért is vontuk közös vezetés alá
a két intézményt. Jogos igénye a
kerületben élőknek, hogy lakóhelyükön színvonalas kulturális
programokon – kiállításokon,
színházi előadásokon, koncerteken, fesztiválokon, képzéseken
– vehessenek részt. Fontosnak
tartom, hogy a családok a városrész határain belül kaphassanak lehetőséget a szabadidő
tartalmas eltöltésére, hogy a
gyerekek itt találjanak játszóházat, kézműves- vagy színjátszó A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont átadása
kört. Büszkén mondhatom, hogy
a két művelődési központban minősé- rosrész a családosok körében, és folyamagi munka folyik, sőt ma már egyre több tosan nő a kerület lakosainak száma. Ez a
országos rendezvénynek is otthont adnak. népszerűség abból is fakad, hogy az egyik
A Marczibányi Téri Művelődési Központ legzöldebb kerület a miénk, megbecsülpéldául a magyar gyermekszínjátszás és jük, megóvjuk természeti értékeinket,
drámapedagógia egyik hazai központja, a és sok pénzt fektetünk közterületeink,
Klebelsberg Kultúrkúria pedig a határon parkjaink, erdőink védelmére. Visszatúli művészeti közösségekkel ápol szoros térve a kérdésre: állandó feladatunk az
kapcsolatot.
óvodák, az iskolák bővítése, és jelenleg is
– Az előző ciklusban az országos saj- van olyan intézményünk, ahol folynak a
tóban is hír volt, hogy új egészségházat munkálatok. Bár, mint köztudott, az isadtak át a kerületben, holott akkoriban, kolák már nem az önkormányzatok fenna szocialista kormányzat idején inkább hatósága alatt működnek, mégis fontosak
a kórházbezárások voltak a jellemző- számunkra: érdekünk, hogy az itt élő
ek. Sőt, mentőállomás is épült Hideg- gyermekek korszerű intézményekben,
kúton. Sikerült azóta még előrébb lépni szakmailag felkészült pedagógusoktól
az egészségügyi infrastruktúra fejlesz- tanulhassanak.
tésében?
– Néhány hete új futballpályát és kö– Igen. A nyár végére megújultak a ke- zösségi teret adtak át Pesthidegkúton.
rület orvosi rendelői. Egyre többen vesz- Megkezdődtek a Budai Asztalitenisz
nek részt a rendszeres egészségügyi szű- Akadémia megalakításának előkészürőnapokon. Egy városrészben, ahol ennyi letei is a Marczibányi téren. Sportos
ember él, minden ágazattal egyszerre kell kerületet szeretnének?
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– Ép testben, ép lélek! Megfelelő körülményeket szeretnénk biztosítani a II.
kerületieknek az egészséges életmódhoz.
Fontosnak tartom, tartjuk, hogy minél
több helyen mozoghassanak, sportolhassanak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk
a tömegsportra. Modern sportpálya vár
mindenkit a Kolozsvári Tamás utcában és
a Marczibányi Sportcentrumban. Tavaly
adtuk át a Vérhalom téri 415 méteres futókört, és minden évben megrendezzük Kerületi Kaptatóként ismert, népszerű futóversenyünket. Nagyon büszkék vagyunk a
fentebb említett pesthidegkúti fejlesztésre,
amely a helyiek kívánsága szerint, velük
egyeztetve készült el. Ennek megfelelően
labdarúgópályákat és egy családi kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas közösségi teret is kialakítottunk. A számtalan
pozitív visszajelzésből az derül ki,
hogy a Szabadság utcai Pokorny
József Sport- és Szabadidőközpont nagy sikert aratott a hidegkútiak körében. A Marczibányi
téri Budai Asztalitenisz Akadémia pedig az utánpótlás-nevelés
egyik központja lesz. Szeretném
hangsúlyozni, mert fontos, hogy
a felsorolt fejlesztések kizárólag
saját forrásból, illetve pályázati
pénzek segítségével valósultak
meg. Nem vettünk fel hitelt, és
nem bocsátottunk ki kötvényt.
– A kerületet négy évig vezető Horváth Csaba vissza akar
térni, a szocialista politikus
lesz az ön egyik kihívója. Kemény kampányra készül?
– Örülnék, ha a kampány nem durvulna
el, és mindenki azon dolgozna, hogy a saját értékeivel és betartható programjával
győzze meg a szavazókat. Ez utóbbiban
Horváth úr korábban nem volt erős. Október 12-én majd eldől, hogy a választók
kit tartanak a legalkalmasabbnak városrészünk vezetésére. Bízom benne, hogy
a Fidesz–KDNP tizennégy tisztességes
politikusának és nekem bizalmat szavaznak majd. Nem becsülöm alá ellenfeleimet, de legfőképp a választók megbecsülése miatt veszem komolyan a kampányt.
Kötelességemnek tekintem például a tájékoztatásukat. Büszke vagyok arra, hogy
eddigi választási ígéreteimmel el tudtam
és el tudok számolni. Engem kizárólag a
II. kerület jövője, a tények és a reális lehetőségek érdekelnek, ezért most is megvalósítható célkitűzésekkel kampányolok.
Programunk teljesítésülését a jövőben is
számon lehet rajtunk kérni.
Bándy Péter
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