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Nem ígértünk lehetetlent,
most sem tesszük…
Tovább menne a megkezdett úton dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere

A

z őszi önkormányzati választásokon eséllyel száll ringbe a polgármesteri székért dr. Láng Zsolt. A Fidesz–KDNP színeiben induló politikus
azt ígéri: ha újból megválasztják, folytatja az eddigi konszenzuskereső, a helyi
közösség érdekeit mindenek felett szem
előtt tartó politikát. Reményei szerint
Budapest új vezetőivel megszűnik az a
húsz éve tartó viszály, amelyben a főváros vezetése gyakorta ellenfélnek tekintette a kerületeket.

Négy évvel ezelőtt a realitás és az
együttműködés programjával indult
a II. kerület polgármesteri feladatköréért. Politikailag veszélyesnek látszott
ez a visszafogottság, de a választások
Önt igazolták. Most is mértéktartó
kampányra számíthatunk?

Egyes politikai erőkre jellemző, de számomra vállalhatalan, hogy a felelőtlen
ígérgetés után elmaradó eredményeket
a válságra és más külső körülményekre
fogjam. A szocialista párt annak idején a
„Több pénzt az embereknek, több pénzt
az önkormányzatoknak!” szlogennel kampányolt, és tudjuk, mi valósult meg belőle. Mi nem akartunk hangzatos, ám
irreális ötletekkel előállni, nem ígérhettünk Kánaánt. Azt mondtuk: vannak
olyan tervek, amelyeket meg kell, és
meg is lehet valósítani.
Négy éve még nem sejtettük, mekkora
válság tör a világra és Magyarországra, s
hogy ehhez milyen kormányzati teljesítmény párosul, ígéreteink 98%-át mégis
maradéktalanul betartottuk. Harminckilenc programpontunkból – rajtunk
kívülálló okok miatt - mindössze három, amely nem valósult meg teljesen.
Nos, ahogy akkor, úgy most sem csapjuk be a választókat.

4 éven át olvasgattam a Budai Polgár postaládánkba bedobott számait. Minden alkalommal domborodott a mellkasom a büszkeségtől, mennyi mindenre képes egy kormányzattal,
fővárossal szemben ellenzékben működő kerületi önkormányzat, még akkor is, ha közben
dombjaink körül – melyek közé a Várhegy és a Hegyvidék is beletartozik - az ország tönkremegy. Nem fogok mindent fölsorolni, nem is férne – hál’Istennek! – egy rövid beköszöntőbe,
csak címszavakban térnék ki a szerintem legfontosabbakra. A gyermekeink a legfontosabbak,
tudták ezt azok, akik az Önkormányzat Középtávú Közoktatási Intézkedési tervét kitalálták és útnak indították. Megtakarítás mellett
újulnak meg, bővülnek a kerület iskolái: a Fillér utcai Általános Iskola, a hidegkúti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
az Ökumenikus Általános Iskola ugyanott. Gyarapodik a bölcsődei, óvodai férőhelyek száma. Hadd soroljam: Pasaréti úti, Hűvösvölgyi
úti, Mobil Bölcsőde (ez mekkora ötlet!), Szemlőhegy utcai, Budakeszi úti, Virágárok utcai, Bolyai utcai Óvoda. Szükség is van rájuk,
hisz kerületünkben egyre több domborodó kismamapocakot látni. Ez nagyon jó hír, és nem kis részben dr. Láng Zsolt polgármester és az
Önkormányzat sikeres munkájának az eredménye. A gyermekek után – előtt? – az egészség a legfontosabb, köztük az övéké is. E téren is
sikeres volt az Önkormányzat. Nem egy sarkában a kerületnek, hanem dombjaink, völgyeink minden hajlatában! Sorolom az elmúlt évek
újdonságait: Rét utcai Egészségház, 24 órás háziorvosi ügyelet, Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs Központ, Hidegkúti Mentőállomás, felújított Pasaréti Gyermekrendelő.
A gyermekvállalási kedv – ma már – és egészségünk állapota, bizony, összefügg anyagi helyzetünkkel. E téren is több fontos előrelépés
történt. Gondolok a Szociális Kártya bevezetésére, a közcélú foglalkoztatás keretének többszörös növelésére, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működési terének bővítésére, valamint a gyermekek egészséges életmódját segítő iskolai sportlétesítményekre, hat iskola új,
műfüves sportudvarára, a Remetekertvárosi Általános Iskola játszóudvarára.
Utoljára, de nem utolsó sorban az Önkormányzat összetartozó emberek közösségének tekinti a kerületben élőket, és mindent megtesz
azért, hogy azzá is váljunk, lokálpatrióta, környezetéért felelősséget érző, baráti lakóközösséggé. Ezt szolgálja sok minden más mellett a Belbudai városközpont kialakítása, a hidegkúti közösségi park és piac, a Szabadság úti sporttelep vagy éppen a Kerület Kártya bevezetése.
Mi ennek a sikersorozatnak a titka? A jelenlegi Önkormányzat, élén dr. Láng Zsolt polgármesterrel. Tetteik azt bizonyítják, hogy ők
tényleg törődnek a bennük bízó közösséggel, szeretik a munkájukat, és személyes sikerként élik meg elért eredményeiket, magyarán
szólva, a kerületünkért élnek.
További jó munkát, kedves Láng Zsolt, és még több sikert a következő négy esztendőre!
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Feltűnő volt, hogy az elmúlt négy évben programpontjaik és a kerület éves
költségvetései mögé az önkormányzat
szinte minden képviselője pártállásától függetlenül felsorakozott.
Így van. A kijelölt fejlődési irányokat a
képviselő-testület csaknem egységesen
támogatta, mert ez volt a kerület érdeke.
Azért születhetett meg ellenszavazat nélkül az elmúlt négy év minden éves költségvetése, mert - bár voltak közöttünk
politikai jellegű ellentétek - kompromisszumra törekedtünk, és a lakosság
érdekeit tartottuk szem előtt. Sohasem
gondoltam, hogy minden, amit én találok ki, tökéletes, és úgy jó, ahogy van.
Ha az ellenzéknek jobb ötlete volt, akkor az került a fejlesztési programokba,
az előterjesztésekbe. Ezért sem értem,
hogy szocialista ellenfelem a szórólapján
miért épp’ a békességet hiányolja, hisz’
saját tapasztalatainak mond ellent. 87
ezer polgárunk bizonyára látja és méltányolja, hogy egy fejlődő, eredményes
kerület lakója, nem pedig egy olyan
városrészé, amelynek vezető politikusai
naponta hadakoznak - mondjuk - a médián keresztül.
Konszenzuskereső politikájának tulajdonítja, hogy például a Jobbik nem
indít jelöltet Ön ellen?
Nem tudom, ennek több oka is lehet.
Természetesen erről nem egyeztettem
velük. Abban azonban biztos vagyok,
hogy minden párt szavazói számára elfogadható az a szemlélet, amely szerint egy
polgármester, ha pártpolitikus is, elsősorban a kerületéért dolgozik. Hiszem,

hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség
szimpatizánsain kívül más politikai erők
szavazói is méltányolják az elmúlt négy
év eredményeit, és támogatják szándékunkat a megkezdett munka folytatására. A szlogenünk is úgy szól: „Jó úton
járunk. Összefogás a II. kerületért.”
A helyi képviselőkkel tehát jó a kapcsolata. Igaz ez a főváros vezetésére is?
Sok olyan beruházás érintheti a kerületet, amely a Fővárosi Önkormányzat
kompetenciája. Ilyen például a Margit-híd felújítása.
Nagy könnyebbséget jelentett számomra, hogy már mint államigazgatást tanuló főiskolás szakértőként dolgozhattam a
kerületben. Utóbb nyolc éven át voltam
önkormányzati képviselő, s csak ezt követően, tizenkét éves helyi tapasztalattal
indultam a polgármesteri tisztségért.
Pontosan tudtam, mire számíthatok, lát-

tam a kereteket és a határokat. Ma is azt
tartom: a jelenlegi kettős irányítási rendszer korrekcióra szorul. Sok mindent
meg kellene változtatni, de abban biztos
vagyok: a rendszer minden hiányossága
ellenére jobban működhetett volna, ha
Demszky Gábor főpolgármester és a főváros más vezetői nem ellenfélnek, hanem partnernek tekintik a kerületeket.
Ellenszenvük még csak nem is a politikai
színezetnek szólt; a főpolgármester általában nem törekedett együttműködésre.
Úgy viszont nem oldható meg semmi,
ha a fővárosi és a kerületi vezetés nem
folytat párbeszédet. Odafigyeléssel, jóakarattal lehetett volna jobban irányítani a fővárost. Remélem, ha új vezetése
lesz Budapestnek, olyan együttműködés
bontakozhat ki a kerületek és a főváros
között, amely - már a jogszabályi rendezés előtt - egyszerűsít és felgyorsít egy
sor folyamatot. Bízom abban, hogy az új
szemlélet nyomán mind a 23 kerületben
érezhető lesz a kedvező változás.
Ha volt is tapasztalata a helyi döntéshozatalban, négy éve mégiscsak egy
nemzetközi szállítmányozási vállalat
hazai vezetéséből kilépve lett polgármester. Hogyan élte meg, hogy a közigazgatásban többnyire minden lassabban megy, mint az üzleti életben?
Máig nem szoktam meg, hogy egyes
döntések véghezviteléhez ilyen sok idő
és energia kell. Ezért is támogatom az új
kormány közigazgatási reformját. Tízszer
annyi energia és idő megy el egy adott
feladatra a közszférában, mint a magánszektorban. Az emberek joggal nehezményezik, hogy – legalábbis a látszat szerint
- sokáig nem történik semmi.
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Visszatérve még az előző témánkra:
tényleg olyan nehéz lenne összehangolni
a kerület és a főváros fejlesztési terveit?
Dehogy. Pénz sem kellene hozzá, pusztán csak akarat. Ha a főváros tájékoztatná a kerületeket a terveiről, lenne kapaszkodónk, viszonyítási alapunk saját
beruházásainkhoz. Arra számítok, hogy
a következő négy évben így fog működni a város. Jelenleg nincs egyeztetés
a nagyberuházások szintjén, de még az
„apróbb” dolgokban sem. Mondok egy
példát. Ha a lakók azt kérik, tegyük az
utcájukat egyirányúvá, és ez szerintünk
is indokolt kívánalom, előterjesztésünk
alapján a főváros illetékes dönteni. De
ha épp nincs pénze a közútkezelőnek,
fél évig akkor sem teszik ki az egyirányú
utcatáblát, ha erről a főváros határozata
már megszületett.
Persze nemcsak a városháza és a kerület, hanem a kerület és a lakók között is
szeretnék szorosabb együttműködést kialakítani. Közös céljainkat csak együtt
valósíthatjuk meg. Hadd mondjak erre is
példát. Pár éve kaptam egy levelet. Valaki arról panaszkodott, hogy bár a házuk
előtti területet szépen rendbehoztuk,
dézsás növényeket is kihelyeztünk, de
mivel nem jár arra naponta locsolóautó, a
növények a nagy melegben elpusztulnak. A
levél írója minden nap lement ellenőrizni,
hogy locsoltunk-e, de soha nem segített
egyetlen kanna vízzel sem az „elméletben
pártfogolt” növényeken. Bizony jobb lenne az életünk, ha ezen a szemléleten változtatni lehetne. Szerencsére számtalan ellenpéldát is mondhatok. Íme egy: az egyik

iskolánk felújítása időben befejeződött, de
az évnyitóig már nem volt mód a rekonstrukció utáni rendrakásra, takarításra. Ekkor
a szülők és a tanárok összefogtak a vállalkozóval, és iskolakezdésre rendbetették az
egész épületet. Az ilyen közösségi lépések
csak jobbá tehetik életünket.
Ha már együttműködésről beszélünk, meg kell említenem, hogy bírálói szerint Ön néha olyan elgondolásokkal is szembehelyezkedik, amelyek más
oldalról jelentős támogatást élveznek.
Most a 17-es villamos meghosszabbítása körüli hercehurcára utalok.
Ha az ember biztos abban, hogy igaza
van, álljon ki a meggyőződése mellett. Így
tettem akkor is, amikor az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet és a Budai
Gyermekkórház bezárása ellen tiltakoz-

tam. Bár az akkori kormányzattal nem
lehetett tárgyalni, az említett épületeket
kerületünk szabályozási lépései mentették
meg a piacon történő azonnali eladástól.
Nagy volt rajtunk a nyomás, amikor nem
adtunk szakhatósági hozzájárulást a 17-es
villamos meghosszabbításához, az úgynevezett budai fonódó villamoshoz. Nem
adtunk, mert a terveket átgondolatlannak tartottuk. Fontosnak tartom, hogy a
II. kerületben önkormányzati frakcióval
rendelkező összes párt, egyöntetű véleményt képviselt ebben a kérdésben. A
beruházás ugyanis érdemben nem oldott
meg semmit, sőt, több ezer budai lakos
mindennapi közlekedését lehetetlenítette
volna el. A tervezés egyébként büntetőjogi kérdéseket is felvetett, mert a kétszáz
oldalas tanulmányért 240 millió forintot,
betűnként mintegy 5000 forintot fizetett
a készíttető főváros. Én azt képviseltem,
hogy a rossz tervezés miatt egy beruházásért ne fizessünk három-négyszeres árat.
Az egyszeri és azonnali EU támogatásról
pedig, amelynek elvesztéséért annyian aggódtak, csak annyit, hogy a pénz azóta is
megvan. A kifogásolt tervek összköltségéhez képest egyébként közel sem olyan
nagyságrendű a támogatás, amiként azt
hangoztatják. Szerintem is elsőrendű feladat a közösségi közlekedés fejlesztése,
beleértve a villamosvonalak összekötését
is, de csak akkor, ha a beruházás a főváros
teljes közlekedési rendszerébe illeszkedik,
és nem lehetetleníti el például a gépkocsi- vagy a kerékpárosforgalmat.
A II. kerület számára alapvetően fontos
az is, hogy az északi irányú autóforgalom ne kis utcáinkon haladjon át, hisz’
ez lakókerület, ahol az emberek szeretnének felfokozott utcazaj nélkül élni és
pihenni.
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A magyarországi önkormányzatok
összesen 1080 milliárd forintnyi adóssággal küzdenek, Budapest tartozása
160 milliárd forint. Mennyi jut ebből
a II. kerületre?
Polgármesterségem idején egy fillér hitelt
sem vettünk fel. Korábban a Rákóczi Gimnázium teljes átépítéséhez volt szükség kölcsönre, mert a kormány és a főváros nem
támogatta a beruházást. Az iskolát azonban
nem lehetett bezárni, s bár a hitel törlesztése
még hosszú évekig terhel minket, képesek
vagyunk a részleteket kigazdálkodni.
Ön nemcsak polgármester, hanem
országgyűlési képviselő is. Talán sokan
vélik úgy, hogy a két feladatott nehéz
egy személynek maradéktalanul ellátni.

Sokáig nem szerettem, ha politikusnak neveztek, inkább a „közéleti ember” címére
pályáztam. Fogalmilag sem akartam azok
köréhez tartozni, akik ténykedése miatt –
tisztelet a kivételnek - a politika becsülete
az elmúlt nyolc évben mélypontjára sül�lyedt. Aztán rájöttem, hogy ezt a megjelölést nem kerülhetem el, de olyan politikusnak kell lennem, aki életével és hivatali
munkájával minden körülmények között
az emberi tisztességet képviseli. Ha ebben
társaim is vannak – márpedig vannak - a
politika presztízse megváltozhat. Tehát
nem bántam meg, hogy az Országgyűlés
munkájában is szerepet vállaltam, mert
az önkormányzati és településfejlesztési
bizottság tagjaként még többet tehetek
Budapestért és kerületemért. A főváros

Névjegy
Dr. Láng Zsolt, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi polgármestere, országgyűlési képviselő. 1973-ban született Budapesten, azóta a II. kerületben él. A Marczibányi téri
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola elvégzése
után a budai Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett.
Első diplomáját az Államigazgatási Főiskolán szerezte,
majd tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi
karán folytatta. 2000 tavaszán avatták egyetemi doktorrá. Angol nyelven beszél. Tizenegy esztendőn át a 2006.
októberi választásokig egy nemzetközi szállítmányozási
vállalat magyarországi irodáját vezette.
Még gimnazistaként, 1990-ben lépett be a Fidesz II. Kerületi Szervezetébe, annak 2001 óta elnöke. 1998-ban
és 2002-ben egyéni körzetből jutott az Önkormányzat
képviselő-testületébe. Idén májustól a Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselője.

kétszintű rendszerében én a kerületeket
erősítem. Az Európai Unió önkormányzati chartájában is van egy passzus, ami
arra hív fel, hogy a döntések minél alsóbb
szinteken, az emberekhez közel szülessenek meg. Ez alapján is azt tartom, hogy
intézményrendszerünkben erősíteni kell
az önkormányzatok szerepét, és amennyi
hatáskört, feladatot csak lehet - a szükséges anyagi forrásokkal együtt – át kell
adni számukra. Budapesten az átfogó,
csak egységesen kezelhető ügyeket viszont
a fővárosnak kell szabályozni. Ilyen például a közösségi közlekedés, a parkolás, a
szemétszállítás kérdése.
Tehát – válaszolva felvetésére – úgy érzem,
mindkét minőségben sokat tehetek helyi
közösségemért, és ehhez legközvetlenebb
munkatársaimtól is minden támogatást
megkapok.
Milyen tervekkel készül megválasztása
esetén az újabb polgármesteri ciklusra?
Mindennapi életünk közösségekben zajlik. A II. kerület is egy közösség, még akkor is, ha a hétköznapi gondok közepette
sokan érzékennyé, türelmetlenné válnak,
és ennek esetenként hangot is adnak.
A választott vezetőknek segítenie kell a
gondok megoldásában, az értékteremtésben, és ahol kell, a változtatásban is. Úgy
kell dolgoznunk, hogy visszaadjuk a közéletiségbe vetett bizalmat, a közös építkezés szándékát, az együtt vállalt felelősség értelmét. Vissza kell adnunk az adott
szó hitelét. 2010-2014-es programunkat
is ezzel az elhatározással készítettük el.
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Az Összefogás Programja
Tisztelt Választópolgárok!
Négy évvel ezelőtt a Fidesz–KDNP kerületi képviselőjelöltjeivel a Realitás
Programja címet adtuk összegzett vállalásainknak. Ezzel kívántuk jelezni,
hogy hangzatos ígéretek helyett valódi, teljesíthető célokat tűzünk magunk elé. E törekvésünk ma is változatlan. A 2006-2010-es ciklus tapasztalatai azonban azt bizonyították, hogy terveink csak együttműködéssel,
a közigazgatási szervek, a helyi vállalkozások és a lakosság cselekvő részvételével valósulhatnak meg. Csakis így érhetjük el, hogy otthonunk és
környezetünk rendezett legyen, biztonságot nyújtson, hogy lakóhelyünk
fejlődése töretlen maradjon.
2010-2014-es programunk munkacíme most arra utal, hogy további
széleskörű összefogásra szólítjuk polgárainkat: számítunk mindazokra,
akik szeretik kerületünket, és készek tenni érte.

Összefogás
a zöld és környezetbarát
II. kerületért
Természeti adottságaink kerületünket
a főváros egyik legszebb tájegységévé teszik. Környezetünk értékeinek
megóvása, rendezettségének, tisztaságának fenntartása közös felelősségünk. Alábbi programpontjaink azokat az önkormányzati vállalásokat és
lakossági lehetőségeket tartalmazzák,
amelyekkel környezetünk védelméért
a legtöbbet tehetjük.

Kezdeményezzük a Fővárosi Közterület
Fenntartó Zrt.-nél a szelektív hulladékok társasházi szintű gyűjtését, illetve
a meglévő hulladékgyűjtő-szigetek gyakoribb ürítését. Ezzel is segíteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtő helyek körül kialakuló rendetlenség felszámolását.
Szelektívhulladék-gyűjtő szigeteinket
térfigyelő kamerával látjuk el, hogy
megakadályozzuk az illegális hulladékok
kihelyezését.

A lakossági Komposztáló Kerület program keretében elindítjuk a komposztálást oktatási intézményeinkben is,
hogy gyermekeink mielőbb megtanulhassák a szerves hulladékok környezetbarát hasznosítását.

Bejelentővonalat hozunk létre a parlagfűvel szennyezett területek azonosítására.
Nemrég indult e-környezetvédelmi portálunkon online értesítéseket is fogadunk.
A Polgármesteri Hivatalban a papíráruk
beszerzése során már jelenleg is előnyben részesítjük az újrahasznosított termékeket. A következő években ezt intézményeinkre is kiterjesztjük.

Összefogás
a tiszta II. kerületért
Kerületünk legszebb részeit is gyakran csúfítja el kutyapiszok, eldobált
szemét, falfirka, vagy épp’ egy szabálytalanul kihelyezett hirdetőtábla. Az elmúlt években sokat tettünk a tisztaságért, ám valódi eredményt csak átütő
szemléletváltással érhetünk el. Miközben folytatjuk a közterületek módszeres takarítását, szeretnénk mind több
olyan kezdeményezést meghonosítani,
amely különböző csoportok bevonásával - közös ügyünkké teszi a városrész ápolt arculatának megőrzését.
A kutyaürülék-gyűjtő edények számának
növelésén kívül pórázra csatolható ürülékgyűjtő-zacskó tárolókat biztosítunk
a kutyatulajdonosoknak, ezzel is segítve
őket a kulturált sétáltatásban.

Az utóbbi években számos parkunk
újult meg, és vált a korábbiaknál is látogatottabbá. Épségük megőrzése azonban a gyakori rongálások miatt egyre
nehezebb feladat. Azon parkjainkat,
amelyeket az elkövetkező években nem
állandó őr, hanem járőr vigyáz, kamerával szereljük fel, és csatlakoztatjuk a
térfigyelő rendszerhez.
A kerület már elkészült közterületi faállomány-kataszterét kiterjesztjük a
magántulajdonú területekre is.

Bízunk benne, hogy 2014-re kizárólag
környezetbarát motorral szerelt buszok járnak majd kerületünkben.

További kutyafuttatók kialakításával
biztosítunk megfelelő, másokat nem
zavaró mozgáslehetőséget a négylábúak
számára.
Kibővítjük a Virágos Kerület programot, és a társasházak, a családi házak
előtti közterületek karbantartásához
együttműködésre kérjük a lakosságot.
E kezdeményezés keretében a legszebb
előkertet gondozó lakóközösségeket évről-évre jutalomban részesítjük.
Továbbra is kapcsolatban maradunk a
BKV-val szorgalmazva a korszerűtlen
autóbusztípusok folyamatos cseréjét.
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Kedvezményt biztosítunk azoknak, akik
kutyáit a hatósági állatorvos chippel látja el. Ezzel mérsékelhető lenne a gazdátlanul kóborló ebek száma.
A járdatisztító gépeket GPS készülékekkel szereltük fel. A jövőben bárki
számára ellenőrizhetőek lesznek a bejárt útvonalak.

Ugyancsak készen állnak a tervek két új
kanyarodósáv kialakítására a Hidegkúti út – Máriaremetei út – Rezeda utca
csomópontjában. A beruházás megvalósításával jelentős javulás érhető el a
környék közlekedésében.

Tovább bővítjük a graffiti-mentesítési
programot. A társasházakon kívül más
ingatlantulajdonosok is igényelhetnek
támogatást a falfirkák eltüntetéséhez.
Együttműködést kívánunk kialakítani
az új fővárosi vezetéssel annak érdekében, hogy a jelenlegi, kétszintű közigazgatási rendszerből fakadó gondokat
kiküszöbölhessük. Szeretnénk koncepciót kidolgozni az arculat tekintetében
meghatározó városrészek üzlethelyiségeinek és homlokzatainak egységes
kialakítására.
Folytatjuk az illegális reklámtáblák elleni
küzdelmet. A folyamatos ellenőrzéseken
kívül sort kerítünk azoknak az engedély
nélkül kifüggesztett óriásplakátoknak
az elbontására is, amelyekre eddig - a
kapcsolódó peres folyamatok elhúzódása miatt - nem volt lehetőségünk.
Összefogás a
II. kerület színvonalas
közlekedéséért
Az utóbbi években kerületünk főútvonalain is jelentősen megnőtt a gépjárműforgalom. A mind gyakrabban
kialakuló forgalmi dugók, miközben
megnehezítik a közlekedést, számottevő környezeti terhelést okoznak.
Több szempontból is fontos tehát
megfelelő megoldásokat találni. A főutak áteresztőképességének növelésén
kívül kiemelt feladatunk, hogy javítsuk a közösségi közlekedés feltételeit,
ez azonban az esetek többségében a
fővárosi önkormányzat, vagy valamely más szervezet hatáskörébe tartozik. Céljainkat csak velük összefogva
valósíthatjuk meg.
A már elkészült tervek alapján elvégezzük a Kelemen László utcai híd szélesítését és hozzá a gyorsítósáv kiépítését
a Kelemen László utca – Hűvösvölgyi
út csomópontban.

A gyalogosok és az autósok biztonsága
érdekében körforgalommá alakítjuk a
Kapy út – Törökvész út kereszteződését.
Egyeztetést kezdeményezünk a fővárossal az útfelújítások ütemezéséről. A
tervezett fővárosi beruházások ismeretében átgondoltabban végezhetjük el
saját út- és járdafelújításainkat. Javasolni fogjuk, hogy azon fővárosi utak
rekonstrukcióját részesítsék előnyben,
amelyekkel a tömegközlekedés színvonala is emelhető.
Javaslatot teszünk a fővárosi önkormányzatnak megfelelő befogadóképességű P+R parkoló kialakítására a hűvösvölgyi végállomás közelében.
Szorgalmazzuk az M0 körgyűrű északnyugati szakaszának mielőbbi megépítését. Ezzel meg tudnánk óvni a II.
kerület jelentős részét az agglomerációs
átmenő forgalomtól.
Kezdeményezzük a 65-ös busz útvonalának meghosszabbítását annak érdekében, hogy a Szépvölgyi-dűlő lakói
számára elérhetőbb legyen a közösségi
közlekedés.
A könnyebb eligazodás érdekében folytatjuk a megkezdett utcanévtábla-programot. A kerület lakói ezentúl közvetlen
bejelentővonalon jelezhetik a tapasztalt
hiányosságokat.
További pályázati források bevonásával
folytatjuk a kerékpárutak fejlesztését
és a kerékpártárolók kihelyezését.

Összefogás
az egészséges
II. kerületért
Kiemelt célunk, hogy kerületünket
egészséges emberek lakják. Szeretnénk
elősegíteni, hogy városrészünk polgárainak minél több alkalma legyen
egészségének gondozására, a betegségek korai felismerésére. A szakemberek minden fórumon nyomatékkal
szólnak az önkéntes szűrővizsgálatok
jelentőségéről, ám a részvétel messze
elmarad a kívánatostól.
Folytatjuk a háziorvosi rendelők és a
kerületi fenntartású egészségügyi intézmények felújítását, hogy a magas szintű szakmai ellátáshoz a megfelelő tárgyi
feltételek is rendelkezésre álljanak.
Az általános iskolák első osztályos tanulói számára ingyenes, kihelyezett allergiaszűrést biztosítunk.

Évente két alkalommal díjtalan szűrőnapokat rendezünk mind Pesthidegkút,
mind a belső kerületrész területén. A
komplex szűrővizsgálatokon kívül szakmai tanácsadást is biztosítunk, elősegítve a lappangó betegségek időben történő
diagnosztizálását.
Kezdeményezzük az új egészségügyi
kormányzatnál, hogy kerületünk két
nagymúltú egészségügyi intézményét, az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet (OPNI), valamint a Budai
Gyermekkórházat állítsák vissza eredeti
funkciójába.
A kerület honlapján tavasztól őszig naprakész tájékoztatást nyújtunk a városrészünkre vonatkozó UVB-sugárzás mértékéről,
és az egészségkárosodás nélkül napon tölthető időtartamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a megfelelő védekezést.
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Összefogás
a biztonságos
II. kerületért
Mindannyiunk alapvető igénye, hogy
biztonságban érezzük magunkat, és
biztonságban tudjuk családunkat, vagyontárgyainkat. Az elmúlt években
- elsősorban a Városrendészeti Csoport
bővítésével - jelentős eredményeket értünk el, de a közbiztonság további javításához a rendőrség, a városrendészet és
a polgárőr szervezetek még hatékonyabb
összefogására lesz szükség. Alábbi programpontjaink olyan rövid- és középtávú
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek
megnövelhetik lakosságunk biztonságérzetét.
A közbiztonság javítása, az állandó rendőri
jelenlét érdekében Közbiztonsági Állomást alakítunk ki Pesthidegkúton. Az épületben a kihelyezett rendőrségi irodán kívül
a városrendészet és a polgárőrség, illetve a
tűzoltóság számára is biztosítunk helyiségeket. Intézkedésünk - a hatékonyabb
feladatszervezés lehetőségével - a belső városrész rendőri ellátottságát is javítja, így
kerületünk egészére kedvezően hat.
Folytatjuk a kerületi térfigyelő rendszer
kiépítését, és biztosítjuk a hatékony működtetést. A bűnügyi gócpontokon kívül
kiemelt figyelmet fordítunk a parkok, illetve az illegálisan hulladéklerakóként is
használt szelektív gyűjtőszigetek kamerás
őrzésére.

Technikai eszközökkel támogatjuk a kerületi rendőrkapitányság azon törekvését,
hogy újból működjék a körzeti megbízotti szolgálat, s így a rendőr munkája során
közelebbi, személyes kapcsolatba kerülhessen mind a lakossággal, mind a kerületi
intézményekkel.
Elkészítjük és megvalósítjuk a kerület
rövid- valamint középtávú bűnmeg-

előzési, továbbá kábítószer-prevenciós programját. Ez utóbbi legfőbb célja,
hogy megfelelő alternatívát nyújtson a
fiatalok, a legveszélyeztetettebb réteg
számára. Olyan programokat kívánunk
biztosítani, amelyek segítik egészséges
fejlődésüket, szabadidejük értelmes eltöltését. Szeretnénk megteremteni egy
korszerű, dinamikus bűnmegelőzési
oktatás alapjait is, amelybe a fiatalokat,
a szülőket és a civil szervezeteket egyaránt bevonnánk.
Védelmet és segítséget kell nyújtanunk kerületünk idős lakóinak. Ők vannak leginkább kiszolgáltatva azon bűnözői köröknek, amelyek különféle trükkökkel csalják
ki pénzüket, lopják el vagyontárgyaikat. A
kerületi gondozási központok bevonásával olyan rendőri előadásokat szervezünk
számukra, amelyek segítségükre lehetnek
a csalók elleni védekezésben. Továbbra is
helyet biztosítunk önkormányzatunk lapjában a rendőrségi beszámolóknak, a bűncselekmények ismertetésének, hogy a szélhámosságok és ügyeskedések módozatait
lakosságunk még idejében felismerje.
A kerületi rendőrkapitányságon elősegítjük egy olyan vezetésirányítási
pont kialakítását, ahol a rendőrség, a
városrendészet és a polgárőrség közösen
tudja értékelni a kerület bűnügyi fertőzöttségét, és adott esetben képessé válik
a kellő erők mozgósítására, a szükséges
eszközök átcsoportosítására.

Tovább bővítjük a bölcsődei és óvodai
férőhelyek számát, és az intézmények
fejlesztését. Arra törekszünk, hogy minden kerületi kisgyermek számára elérhető
legyen a magas szakmai színvonalú, államilag finanszírozott ellátás.
Folytatjuk a játszóterek bővítését, hogy a
kisgyermekek számára minél vonzóbb legyen a szabad levegőn tartózkodni.

Összefogás
a gondoskodó
II. kerületért
A gyermekekről, az elesettekről, az idősekről, a nehéz anyagi helyzetű emberekről történő gondoskodás igen összetett feladat. Megfelelő körülményeket
kell teremteni, elérhető szolgáltatásokat
kell nyújtani, anyagi támogatást kell
biztosítani a rászorulók számára. Kerületünk jellemzőihez tartozik, hogy az itt
élők már számos bizonyságát adták: bár
különbözőek a lehetőségeik, ha kell,
készséggel segítik egymást. Az önkormányzat hivatali intézkedésein túl ezért
is szeretnénk a civil szolidaritás kifejezésének intézményi hátteret teremteni.
Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek korszerűsítésének programját. Javítjuk a
zebrák láthatóságát, és megkezdjük optikai akadálymentesítésüket is.

Ingyenesen látogatható, magas szakmai
színvonalú előadás-sorozatot indítunk a
kerületi szülők számára az őket legjobban
érdeklő nevelési, prevenciós, oktatási és továbbtanulási témákról.
A Szociális Kártya igénylői körét és kedvezményeit az eddig szerzett tapasztalatok
alapján vizsgáljuk felül és bővítjük ki.
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Ingyenesen látogatható tanfolyamokat,
előadásokat indítunk az idősebb korosztály számára, és bővítjük a népszerű Internet Kortalanul programot is.
Kerületi alapítványt hozunk létre a társadalmi szolidaritás kifejezésére, így
mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetősége nyílik a városrészünkben nehéz körülmények között élő
embertársaink közvetlen támogatására.
Évente két alkalommal – karácsony előtt és
a nyári hónapokban - tárgyi adományokat
is gyűjtünk, amelyeket az alapítvány a kerületben élő rászorulók számára juttat el.

pesthidegkúton élőknek a legnagyobb
igényük van.

Növeljük a gyorsan népszerűvé vált Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.

A növekvő gyermeklétszám a külső városrészben új általános iskolai osztályok elindítását teszi szükségessé, ezért bővítjük a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium épületét. A hozzáépítéssel új
férőhelyek létrehozásán kívül a Gyermekek
Házának működési feltételeit is javítjuk.

Bővítjük az interneten bejelenthető hibák
és problémák körét, segítve ezzel az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést.

Folytatjuk az óvoda és iskolaépületek
bővítését és felújítását. Elsőként a Bolyai
utcai óvoda villaépületének teljes rekonstrukcióját végezzük el.

A kerületi intézmények akadálymentesítési
programját az infokommunikációs és optikai akadálymentesítés megvalósításával
folytatjuk.
Korszerű, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető
okmányirodát alakítunk ki a hűvösvölgyi
végállomás közelében, hogy kihelyezett
szolgáltatásunkkal megkönnyítsük a közelben lakók ügyintézését.
Elektronikus hirdetőtáblát hozunk létre
az önkormányzat honlapján, elősegítve,
hogy a kerületben elveszett tárgyak, háziállatok mielőbb megkerüljenek.

Összefogás
a fejlôdô II. kerületért
2006 óta számos területen értünk el
eredményt. Épült, szépült kerületünk,
új szolgáltatások indultak.
Városrészünk jövője azonban a folyamatos fejlődésben rejlik. Miközben folytatjuk az
önkormányzati beruházásokat, összefogást kezdeményezünk mindazon szervezetekkel és vállalkozásokkal, amelyek
tervezett fejlesztései tovább formálhatják kerületünk arculatát, vagy bővíthetik a szolgáltatások körét. Változatlanul
tartjuk magunkat azon meggyőződésünkhöz, hogy a szükséges feladatokat
jó gazdálkodással, hitelek felvétele nélkül kell elvégezni.
Az érintett ingatlantulajdonosokkal és
szolgáltatókkal együttműködve befejezzük
a hűvösvölgyi végállomás környékének
fejlesztését. A már megépült park mellett
így elérhetőek lesznek azok a kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyekre a

Folytatjuk az iskolaudvarok korszerűsítését. Ezzel is biztosítani szeretnénk gyermekeinknek a mindennapi testmozgás
lehetőségét.
Olyan egységes bejelentővonalat hozunk
létre, amelyen egyszerűen és folyamatosan
jelezhetőek – egyebek között - az út- és közműhibák, a hiányzó utcanévtáblák, a parlagfűvel szennyezett területek. A háttérként
telepített nyilvántartórendszerből mindenkor lekérdezhető lesz, hogy a bejelentés
nyomán milyen intézkedés történt.
Ingyenes wifi elérhetőséget biztosítunk
kerületünk legkedveltebb közösségi részein, így a Mechwart ligetben, a Lövőház
utcai sétálóutcában vagy a hűvösvölgyi
végállomásnál fekvő új parkban.

Együttműködést kezdeményezünk a volt
Ganz-telep III. számú tömbjének fejlesztésében érintett szervezetekkel és tulajdonosokkal, hogy a terület rendezésére a II.
kerület jellegéhez igazodó, kulturális és
szolgáltató funkciókat is magában foglaló
tervezet szülessen.
Az elmúlt időszakban a lakosság együttműködésével elkészült az úgynevezett
Szabadság úti sporttelep fejlesztési koncepciója. A gazdasági válság elodázta a
megvalósítást, de továbbra is első számú
célkitűzéseink között szerepel a megfelelő
piaci partner megtalálása és a beruházás
megvalósítása.
Új, a csontozatot és az ízületeket kímélő
burkolattal látjuk el a közterületi futballés kosárlabda pályákat. Ahol a lakóházak
közelsége indokolttá teszi, más típusúra
cseréljük a játék közben nagy zajt csapó
kerítéseket.

Tisztelt Választók!
Programunk összeállítása során igyekeztünk minden meghatározó területet
érinteni, és röviden összegezni terveink
főbb vonásait. A tervszerű munka mellett
azonban – és talán ebben rejlik az önkormányzati tevékenység lényege – mindenkor készen kell állnunk annak megoldására is, ami váratlanul adódik. Csakúgy
nyitottnak kell lennünk a jogos lakossági
igények, a jó kezdeményezések befogadására. Fentebb ismertetett programunk tehát közel sem ölelheti fel a következő négy
év valamennyi feladatát, de meghatározza
azt az irányt, amelynek mentén haladni
kívánunk.
Dr. Láng Zsolt
polgármesterjelölt
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Az elmúlt négy esztendő
legnagyobb kerületi fejlesztései

Elkészült a Hűvösvölgyi úti bölcsőde

Elkészült a Lövőház utca sétálóutca szakasza

Megújult a Marczibányi sportcentrum

Bódéváros helyén park épült Hűvösvölgy kapujában

Megszépült a Mechwart liget

Megépült a Hidegkúti Mentőállomást
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Mit gondol a kerületről,
hogy látja annak jelenét és jövőjét?
Ferencz Éva Magyar Örökség díjas előadóművész
Nagy ajándéka a Gondviselőnek, hogy ide vezérelt minket férjemmel, Dr. Kovácsi Aladárral, Budapestnek
talán a legszebb kerületébe. Ideköltözésünk örömét növelte, hogy sok régi baráttal találkoztunk úton-útfélen, mind a sport, mind a művészet területéről. Egy családias összetartó közösségbe cseppentünk, mi is
részévé váltunk Hidegkút mindennapi életének. És bár Ali itt hagyott bennünket, a szeretet amelyet adott
a közösségnek most visszajut hozzám. Jó itt élni, mert az emberek nem csupán lakosai, élvezői, e gyönyörű
kerületnek, hanem áldoznak is mindezen jókért, egymás javára élnek. Ennek a lelki és szellemi igényességnek megfelelni vágyó, akaró, rátermett, „Jó Gazdára” találtunk Dr. Láng Zsolt személyében, akinek
valóban szívügye, hogy e nagy közösségnek – a II. kerületnek- minden tagja szeressen itt élni. Csak körül
kell nézni, mi minden épül-szépül szűkebb hazánkban, örömünkre! Utak, iskolák, templomok, orvosi rendelők, szép parkok… Nagy reményekkel várjuk a folytatást, hiszem sok még a teendőnk Hazánkban!

Hűvösvölgyi Ildikó színművész
Vannak olyan emberek, akikkel jó találkozni, mert pozitív kisugárzásuk van. Dr. Láng Zsolt polgármester úr
ilyen. Nála a “Hogy van?” igazi érdeklődést jelent, mert tiszteli és szereti az embereket. Sokszor hallottam Őt
megnyitókon, díjátadásokon, különböző összejöveteleken, és mindig úgy éreztem, hogy komolyan veszi azt,
amiről vagy akiről beszél. Tősgyökeres II. kerületiként jól ismeri az itt élő polgárok gondjait, igényeit, legyen
az a kisgyermekes szülők reggeli parkolása, a “virágos kerület” felvirágoztatása, a játszóterek rendbehozása, az
utak és körforgalmak megépítése vagy az új mentőállomás létrehozása. Köztudott az is, hogy minden nemes
ügy mellé odaáll, számos művészeti és vallási programnak volt a fővédnöke, mint például a Művészek a Templomért rendezvénysorozat, vagy a Klebelsberg Napok. Tapasztalatból mondhatom, hogy ismeri az itt élő művészeket, munkásságukat s a jeles ünnepeken fel is köszönti őket. Jó érezni, hogy a polgármester úr odafigyel
ránk, mert azt szeretné, hogy - igazi lokálpatriótaként - otthon érezzük magunkat a II. kerületben.

Mécs Károly Jászai Mari - díjas színművész, kiváló művész
Ősbudai vagyok. A háború után a romos II. kerületben kezdtem el középiskolai tanulmányaimat. Feleségem, Dr. Bujdosó Györgyi gyermekkorát is itt töltötte. Néhány évtized múltával aztán végleg ide
is költöztünk. Ennek lassan harminc éve. Itt nagyon itthon vagyunk. Örömmel látom az utóbbi idők
jobbításait, de leginkább a szellemiség változását. A kerület vezetése olyan szociális érzékenységről tesz
tanúságot, amely figyelmet érdemel. A hagyományos karácsonyi rendezvény lemondása és az összeg átutalása rászoruló családok számára végleg meggyőzött arról, hogy a kerületi érdekeket felülíró országos
gondokra is együttérzően reagál. Ugyanezt bizonyította, amikor Polgármester úr elsőként tiltakozott az
OPNI bezárása ellen. Az idős lakók iránti figyelem, köszöntésük évfordulóikon, fontos, közérzetet javító
kedvesség. Odafigyel a fiatalokra, bevezette az óvodák, iskolák előtti fél kilencig tartó ingyenes parkolást.
Az árvízkárosultak megsegítésére szervezett akcióban is élen járt kerületünk.
Dr. Láng Zsolt polgármester úr sok olyan újítást vezetett be, amelyek a kerület életét pezsgőbbé tették. A
továbbiakban is számítunk dinamizmusára és emberarcú vezetési stílusára. Sok még a teendő. Szerencsére fiatal ember, aki terveivel
és intenzitásával győzi a munkát, és reményeim szerint folytatja céljai megvalósítását. Én minden esetre szívből kívánom!

Regőczy Krisztina olimpiai ezüstérmes, világbajnok műkorcsolyázó
Közel húsz éve vagyok a II. kerület lakója. A „Domboldal” kellemes lakókörnyezetet biztosít csodálatos
kilátással a fővárosra. Az utóbbi években a kerület Láng Zsolt vezetésével egyenletes, szép fejlődésen ment
keresztül, amelynek töretlen folytatását a továbbiakban is szívesen látnám.

Hargitay András olimpiai bronzérmes, világbajnok úszó
Több mint húsz évig éltem a II. kerületben. Ide köt gyermekkorom és ifjúságom megannyi emléke,
s ma is idejárok édesanyámat látogatni. Ismerve a városrész történetét, örömmel látom az elmúlt
négy év fejlődését. Dr. Láng Zsolt polgármester nem csak fejleszt, hanem olyan irányba viszi ezeket a
fejlesztéseket amelyek a jövőt szolgálják. Sportpályák, kutyafuttatók, az egészségügyi ellátás javítása...
ebben én a jó utat látom!
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A Fidesz-KDNP egyéni
képviselőjelöltjei a II. kerületben
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Tisztelt Választópolgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szavazókörök és a hozzájuk tartozó szavazóhelyiségek a tavaszi választások óta
megváltoztak. Kérjük még időben ellenőrizzék választási értesítőjükön, vagy a Helyi Választási Iroda 346-5473-as
telefonszámán, hogy melyik kerületi intézményben adhatják le szavazatukat!

1. választókerület - Ernyey László

8. választókerület - Dömök Lászlóné

1. szavazókör: Bem József tér 2. - Gondozási Központ
2. szavazókör: Medve u. 5-7. - Csik Ferenc iskola
3. szavazókör: Medve u. 5-7. - Csik Ferenc iskola
4. szavazókör: Medve u. 5-7. - Csik Ferenc iskola
5. szavazókör: Varsányi Irén u. 32. - Bölcsőde

38. szavazókör: Fillér u. 70-76. - Általános iskola
39. szavazókör: Törökvész út 48. - Móricz Zsigmond Gimnázium
40. szavazókör: Törökvész út 48. - Móricz Zsigmond Gimnázium
41. szavazókör: Fenyves u. 1. - Általános iskola
42. szavazókör: Fenyves u. 1. - Általános iskola

2. választókerület - Schanda Tamás

9. választókerület - dr. Gór Csaba

6. szavazókör: Marczibányi tér 5/a - Művelődési Központ
7. szavazókör: Marczibányi tér 5/a - Művelődési Központ
8. szavazókör: Marczibányi tér 1. - Kodály Zoltán iskola
9. szavazókör: Marczibányi tér 1. - Kodály Zoltán iskola
10. szavazókör: Fillér u. 29. - Százszorszép óvoda
11. szavazókör: Marczibányi tér 1. - Kodály Zoltán iskola

43. szavazókör: Pasaréti út 191-193. - Szabó Lőrinc iskola
44. szavazókör: Pasaréti út 191-193. - Szabó Lőrinc iskola
45. szavazókör: Pasaréti út 191-193. - Szabó Lőrinc iskola
46. szavazókör: Budenz József u. 20-22. - Budenz József iskola
47. szavazókör: Budenz József u. 20-22. - Budenz József iskola
48. szavazókör: Budenz József u. 20-22. - Budenz József iskola

3. választókerület - Kaposi Péter

10. választókerület - Dankó Virág

12. szavazókör: Kapás u. 55. - Berczik Sára Budai Táncklub
13. szavazókör: Ady Endre u. 3. - Szent Angéla Iskola
14. szavazókör: Keleti Károly u. 37. - II. Rákóczi F. Gimnázium
15. szavazókör: Keleti Károly u. 37. - II. Rákóczi F. Gimnázium
16. szavazókör: Ady Endre u. 3. - Szent Angéla Iskola

49. szavazókör: Pasaréti út 191-193. - Szabó Lőrinc iskola
50. szavazókör: Pitypang u. 17. - Általános Iskola
51. szavazókör: Pitypang u. 17. - Általános Iskola
52. szavazókör: Pitypang u. 17. - Általános Iskola
53. szavazókör: Hűvösvölgyi út 133. - Gesztenyéskert Óvoda

4. választókerület - Némethy Béla

11. választókerület - Legény Béla

17. szavazókör: Áldás u. 1. - Általános iskola
18. szavazókör: Áldás u. 1. - Általános iskola
19. szavazókör: Áldás u. 1. - Általános iskola
20. szavazókör: Törökvész út 18. - Kézműves óvoda
21. szavazókör: Törökvész út 18. - Kézműves óvoda

54. szavazókör: Hűvösvölgyi út 12/b - Budagyöngye Bölcsőde
55. szavazókör: Hűvösvölgyi út 12/b - Budagyöngye Bölcsőde
56. szavazókör: Budenz József 20-22. - Budenz József iskola
57. szavazókör: Budakeszi út 51. - Magyar Filmlabor Kft.
58. szavazókör: Hűvösvölgyi út 133. - Gesztenyéskert Óvoda

5. választókerület - Riczkó Andrea

12. választókerület - dr. Csabai Péter

22. szavazókör: Lajos u. 1-5. - Than Károly Gimnázium
23. szavazókör: Lajos u. 1-5. - Than Károly Gimnázium
24. szavazókör: Lajos u. 1-5. - Than Károly Gimnázium
25. szavazókör: Ürömi u. 64. - Újlaki Általános Iskola
26. szavazókör: Ürömi u. 64. - Újlaki Általános Iskola

59. szavazókör: Máriaremetei út 71. - Remetekertvárosi iskola
60. szavazókör: Kossuth Lajos u. 17 - Waldorf iskola
61. szavazókör: Kossuth Lajos u. 17 - Waldorf iskola
62. szavazókör: Máriaremetei út 71. - Remetekertvárosi iskola
63. szavazókör: Kútföldi út 1. - Közösségi helyiség

6. választókerület - Gárdos Pál

13. választókerület - Bándy Péter

27. szavazókör: Ürömi u. 64. - Újlaki Általános Iskola
28. szavazókör: Törökvész út 67. - Általános iskola
29. szavazókör: Pitypang u. 17. - Általános iskola
30. szavazókör: Törökvész út 67. - Általános iskola
31. szavazókör: Pitypang u. 17. - Általános iskola

64. szavazókör: Kossuth Lajos u. 17 - Waldorf iskola
65. szavazókör: Szabadság út 23. - Klebelsberg iskola
66. szavazókör: Szabadság út 23. - Klebelsberg iskola
67. szavazókör: Máriaremetei út 185. - Óvoda
68. szavazókör: Máriaremetei út 185. - Óvoda

7. választókerület - Lánszki Regő
32. szavazókör: Felvinci út 6-8. - Káldor Miklós Kollégium
33. szavazókör: Fillér u. 70-76. - Általános iskola
34. szavazókör: Fillér u. 70-76. - Általános iskola
35. szavazókör: Érmelléki út 12. - Óvoda
36. szavazókör: Pasaréti út 41. - Bölcsőde
37. szavazókör: Pasaréti út 41. - Bölcsőde

14. vk - Skublicsné Manninger Alexandra
69. szavazókör: József Attila útja 68. - Vendéglő
70. szavazókör: Hímes u. 3. - Cserkészház
71. szavazókör: Templom u. 2-10. - Klebelsberg Kultúrkúria
72. szavazókör: Templom u. 2-10. - Klebelsberg Kultúrkúria
73. szavazókör: Templom u. 2-10. - Klebelsberg Kultúrkúria
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A Fidesz-KDNP kormány
első 100 napjának eredményei
Beszélgetés Dr. Balsai István
országgyűlési képviselővel

loghitelek korlátozása. A pedagógusok és a szülők által régóta
sürgetett, a közoktatást érintő döntések meghozatala mellett
gazdasági akciócsomag elfogadására is sor került. Megkezdődtek a bürokrácia leépítését szolgáló lépések is, kiemelném ezek
közül az önkormányzatok számára eddig sok nehézséget okozó
közbeszerzési törvény egyszerűsítését.
Az önkormányzatok reformjának kérdésében milyen lépések történtek, és mely feladatok állnak még előttünk?
Az önkormányzatok reformja mindenekelőtt a megyéket, és a
tervezett járásokat érinti. Budapesten fennmarad a kétszintű
önkormányzati rendszer, de növelni szeretnénk annak hatékonyságát. A kerületek és a főváros közötti megfelelő együttműködéssel látványos javulás érhető el, főleg ha erre a megfelelő jogszabályi háttér is rendelkezésre áll. Az önkormányzati
képviselők számának csökkentése pedig az első lépés a közélet
racionalizálása felé. A kormány elindult annak irányába, hogy
a közigazgatást modernné, hatékonnyá és az állampolgárok
számára könnyen használhatóvá alakítsa.
Ön régóta jó kapcsolatban van Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével. Mi a véleménye az elmúlt négy évben
végzett munkájáról?
Dr. Láng Zsolt imponáló teljesítményt nyújtott annak ellenére, hogy az önkormányzatok „szűk esztendejeit” élhettük meg.
A leváltott korábbi kormánypártok döntései évről-évre csökkentették a kerületek finanszírozását, miközben egyre több feladattal látták el őket. Láng Zsolt ennek ellenére megvalósította
azon ígéreteit, amelyeket négy évvel ezelőtti választási programjában tett. Kiváló gazdálkodással a finanszírozási nehézségek közepette is meg tudta tartani a kerület költségvetésének
egyensúlyát.
Vezetése alatt a kerület nem vett fel hitelt, mégsem
kellett egyetlen intézmény működését sem megszüntetni
vagy korlátozni.

H

ogyan értékeli a kormány első száz napos tevékenységét? Mely eredményeket tartja a legfontosabbnak?

Egyértelműen sikeresnek tartom a mögöttünk álló 100 nap
eredményeit. Az országgyűlés több mint 50 olyan törvényt alkotott, amellyel bizonyította, hogy el lehet szakadni az előző
nyolc év téves kormányzati ideológiájától. Látszatintézkedések
és megszorító csomagok helyett fontos alkotmányos döntéseket hozott parlamentünk, új jogszabályok születtek a szociális
biztonság és stabilitás megteremtése érdekében. Olyan, az
állampolgárokat védelmező intézkedéseket hoztunk, mint, a
lakásárverési moratórium bevezetése vagy a devizaalapú jelzá-

A megfelelő működés biztosítása mellett számos nagy jelentőségű beruházásra is teremtett lehetőséget, mint például a Hidegkúti Mentőállomás, a Rét utcai Egészségház, a bel-budai
városközpont, a Kolozsvári Tamás utcai Sportcentrum vagy
éppen a néhány héttel ezelőtt átadott Mozgásszervi Rehabilitációs Központ. Oktatási, nevelési intézmények újultak meg és
váltak még több gyermek befogadására alkalmassá, játszóterek
épültek, parkok újultak meg, és még sorolhatnám. Komoly elismerés volt az is, hogy az idei évben a kerület elnyerte a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől a Családbarát Önkormányzat Díjat. Mindezt a teljesítményt még értékesebbé teszi, hogy
a polgármester konszenzuskereső személyisége biztosította,
hogy kulturált, a II. kerülethez illő politikai légkör uralkodott
az önkormányzat képviselő-testületében. Úgy vélem, mindan�nyian, akik csak itt élünk azt kívánhatjuk, hogy kerületünk
továbbra is ezen az úton haladjon!
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A Fidelitast a rendszerváltás után eszmélő nemzeti szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodású
diákok hozták létre 1996-ban.
A több mint 10 éves múltra visszatekintő II. kerületi alapszervezet eddig is aktívan képviselte generációjának
érdekeit, mind a kerületi önkormányzatban, mind pedig a fővárosi közgyűlésben. Emellett arra törekszünk, hogy
a politika iránt érdeklődő fiatalok ne csak Magyarország, de saját lakóhelyünk, a II. kerület közéletét is tudatosan
szemléljék, alkossanak véleményt. A szakmai beszélgetések és filmvetítések mellett gyakran kirándulunk és számos
közös programot szervezünk a mára baráti társasággá érett csapattal.
Korosztályunkat az elmúlt négy évben ketten is képviselték a II. Kerületi Önkormányzat képviselőtestületében. Idén, Dr. Láng Zsolt polgármester-jelölt úr Lánszki Regőt, csoportunk egyik alelnökét kérte fel, hogy
ismét induljon el egyéni képviselőjelöltként, és - amennyiben elnyeri a választópolgárok bizalmát - segítse munkáját
újabb négy évig a testületben. Számunkra az elmúlt évek kimagaslóan jó együttműködése és a közös gondolkodás
a garancia, hogy amennyiben továbbra is Dr. Láng Zsolt és a Fidesz-KDNP képviselői irányítják városrészünket,
úgy a következő önkormányzati ciklus is eredményes lesz mind a II. kerület, mind pedig a Fidesz és a Fidelitas
számára.
Amennyiben Te is szeretnél egy lendületes, fiatalos közösség része lenni és tenni a II. kerület ügyeiért, akkor keress meg minket az alábbi elérhetőségek egyikén!
						

Baráti üdvözlettel,

						
						
						
						

Tibai Tibor, a II. kerületi Fidelitas elnöke
web:
http://2kerulet.fidelitas.hu
tel:
06 20 3937772
e-mail: tibor.tibai@bp.fidelitas.hu
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
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rendezvényünkre, melyet 2010. szeptember 30-án 18 órakor
a Marczibányi téri Művelődési Központban tartunk.
Az eseményen dr. Láng Zsolt beszélgetőtársa
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes lesz.
Moderátor: Ókovács Szilveszter
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kiadja a Dombok Budai Polgári Egyesület

1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b

Felelős kiadó: Jankovics Marcell elnök

f o r d ulós!

Fotó: Budai Polgár archívum

