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Felelősséggel és összefogással
a II. kerületért
Interjú Dr. Láng Zsolttal, a ii. kerület polgármesterével
Demokrata vagyok, így természetesnek tartom,
hogy többen is megméretik magukat egy-egy
választáson. Bízom abban, hogy a kampány kulturált és mértéktartó lesz, amelyben mindenki a
saját értékeivel kívánja meggyőzni a szavazókat.
Október 12-én majd eldől, hogy a választók kit
tartanak a legalkalmasabbnak a városrész vezetésére. A szavazás napján persze nemcsak a polgármesterről, hanem egy-egy választókerület képviselőjéről is dönteni fognak. A Fidesz–KDNP
tizennégy jelöltje felkészült, a helyi gondokat jól
ismerő, tisztességes politikus. Eddig is kiváló segítőim voltak, és hiszem, hogy közös munkánknak a jövőben is eredménye lesz.

yolc éve irányítja a II. Kerületi Önkormányzatot dr. Láng Zsolt. Október 12-én harmadik
alkalommal kéri a választók bizalmát ahhoz,
hogy megvalósíthassa újabb programját. A Fidesz–KDNP színeiben induló politikus úgy véli:
az elmúlt két ciklusban bebizonyította: nem ígér
felelőtlenül. Szinte maradéktalanul teljesítette
korábbi vállalásait, és új terveit is valóra szeretné
váltani. A II. kerületiek jobb egészségügyi ellátása
érdekében programjában szerepel például a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat korszerűsítése.
Emellett – mint mondja – az új törvényi szabályozással nemcsak a kerületek, hanem a főváros
működése is hatékonyabbá válik. Ennek jegyében
fogja szorgalmazni, hogy a kerületek, a főváros és
a kormányzat összefogásával végre rendeződjék
Buda egyik legjelentősebb egészségügyi intézménye, a Szent János Kórház sorsa.

Egyes politikusok kifogásolják, hogy az önkormányzat plakátokon hirdeti eredményeit.
Úgy vélem, a választópolgároknak joga van tudni, hogy a kerületi vezetés és a képviselőtestület
mire költötte a közpénzeket, milyen fejlesztéseket valósított meg. A döntéshozásban más pártok
képviselői is részt vettek, és a plakátokon egyetlen
pártlogó vagy politikus sem látható. Pusztán csak
a tények. Az Európai Unió által támogatott fejlesztéseknél például kötelező a tájékoztatás.

Nyolc évvel ezelőtt a „Realitás programja”,
négy éve az „Összefogás programja” címeken
foglalta össze vállalásait. Idén a „Felelősséggel
a II. kerületért” szlogennel kampányol. Nem
tart attól, hogy a versengés túl nagy hangereje
miatt a higgadt, tartalmas üzenetek nem jutnak el a választókhoz? Mi a véleménye arról,
hogy idén több szervezet indít jelöltet a polgármesteri posztért, mint korábban?

Az önkormányzati törvény egyik legjelentősebb módosítása, hogy az október 12-én
megválasztott kerületi polgármesterek egyben
a Fővárosi Közgyűlés tagjai is lesznek. Mit vár
ettől a változástól?

Trombitaszó
Kedves Barátaim, a jó huszárló magától is megindul a trombitaszóra. Nem kell sarkantyúzni.
Legyen a hangom trombitaszó. Mondhatják dohogva, trombitaszóra sincs szükségünk. Hiszen
dr. Láng Zsolt és csapata immár többször bebizonyította, hogy jól végzi a munkáját, látványos
eredményeit nemcsak eddigi szavazói, hanem a kerület egész lakossága megtapasztalhatta.
Csak néhány jelentősebb ezek közül: a meghosszabbított 91-es, valamint a 291-es buszjáratok, melyeket a lakosság támogatásával „beszélt
rá” a BKK-ra, és amely nagy siker lakóink körében. Hasonló siker a Lövőház utca sétálóutcává alakítása, a mellékútvonalak folyamatos
rendbehozatala, felújítása, sorfák ültetése, mely különösen kedves a szívemnek, hiszen a mi utcánkban utoljára még a rendszerváltás előtt
sikerült elintézni néhány öreg, kiszáradt – és életveszélyes! – fa kivágását, újak ültetését. De mivel a mi utcánk többi fája is elöregedett
időközben, megnőttek a fasorba nem illő egyedek (amikor a két háború között a Pasaréti utat és a Fasort összekötő utcákat fákkal beültették, figyeltek arra, hogy minden keresztutcában egyforma fák díszelegjenek), a gondok megszaporodtak. Az Önkormányzat megtett
mindent, hogy a Pasarét e téren is visszanyerje eredeti képét. Szólnom kell az óvodák, iskolák folyamatos fejlesztéséről, a szociális és közösségi munkáról, a „Marczi”, a Millenáris sikeres működéséről. A Budai Polgárról, melyből azok is tájékozódhatnak az eredményekről,
akik az utcán behunyt szemmel járnak, amelyből a mindennapok sikerei, tennivaló mellett tájékozódhatunk az Önkormányzatban zajló
belső munkáról, s kiolvasható belőle, hogy a képviselőtestület nem reménytelen és idegőrlő csatározásokban emészti föl saját erejét. Ha
valamit kívánok neki a választás megnyerése mellett, az a Kalef (vagy más néven Széll Kálmán tér) végre megvalósult teljes rendezése.
És még több fát, kedves Zsolt! – trombitálom a füledbe. Erre kötelez a kerületünk címere is.
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A fővárosban számos olyan kérdés felvetődik,
amely a lakosság mindennapjait befolyásolja.
Gyakran körülményes a megoldásuk, mert a kétszintű önkormányzati rendszer olykor átláthatatlan felelősségi viszonyokat alakított ki. Sokkal
pragmatikusabb szemlélet jellemzi majd Budapestet, ha októbertől 23 olyan polgármester lesz
a közgyűlésben, aki kiválóan ismeri városrészét,
ugyanakkor gyönyörű világvárosunk komplex,
összetett problémáira is megoldást keres.
A Széll Kálmán tér felújítása, illetve a budai fonódó villamos-hálózat megépítése olyan
nagyszabású beruházás, amelyet önerőből, a
fővárossal való folyamatos egyeztetés nélkül
egyetlen kerület sem képes megvalósítani. A
fonódó-beruházás nagyon sok kérdést felvetett. Ön megnyugtató válaszokat tudott adni a
kerületben élőknek?
A közösségi közlekedés fejlesztése a fővárosiak közös
érdeke. Ugyanakkor minden óriás-beruházás sérthet lokális érdekeket. A fonódó villamos esetében
is számos probléma merült fel. Jogosan vetették fel
a Margit körúton, a Bem rakparton vagy a Frankel
Leó úton élők, hogy a villamos-vonalak összekapcsolása lakhatási feltételeik kárára valósul meg, és
a járulékos fejlesztések elmaradásával semminemű
előnyt nem hoz számukra a beruházás. Igyekeztünk
minden fórumon képviselni az érintettek álláspontját, és sikerült meggyőznünk tárgyalópartnereinket.
Az eredeti terveket úgy változtatták meg, hogy a
II. kerületiek sok tekintetben nyertesei lesznek a
projektnek. A beruházás miatti kellemetlenségeket
is minimalizálni fogjuk. Ott például, ahol növekszik a zajszint, a fővárossal közösen – tíz százalék
önrésszel – hangszigetelt ablakokra cseréljük a régi
nyílászárókat. De sikerült elérnünk olyan fejlesztések megvalósítását is, amelyekre a kerület költségvetéséből nem futotta volna. Így a Széll Kálmán tér
és a Zsigmond téri forgalmi csomópont rendezése
vagy a Bécsi út és környéke teljes felújítása olyan
beruházások, amelyek az ott lakók életminőségének
javítását szolgálják.
A volt Ipari Minisztérium épületének lebontásához a Margit körúton állami szervekkel kellett
szorosan együttműködnie. A területen közparkot
alakítanak ki. E jelentős forgalmú területen már
most is alig lehet parkolóhelyet találni.

A II. kerületben adták át az ország első önkormányzati fenntartású Ökumenikus Óvodáját
A Margit körúti irodaház és a volt Ganz-gyár területének rendezése jól példázza, milyen fontos a
kerületek, a főváros és az állam együttműködése.
A közös akaratnak köszönhető, hogy egy évtizedek óta húzódó probléma megoldódott. További
gondjainkra is bizonyára megoldást talál a kormány. Ilyen például a parkolás kérdése. Szándékaink szerint a Melegpörgető és az M jelű csarnok
helyén majd park létesül, alatta pedig mélygarázs
épül. Terveink között szerepel továbbá a Széna téri
buszpályaudvar kiköltöztetetése is, így szó szerint
fellélegezhet a környék. E milliárdos nagyságrendű
beruházások eredményeként hamarosan igazán élhető, XXI. századi budai városközpont létesülhet.
A II. kerület a családosok körében évek óta
az egyik legnépszerűbb városrész. A szerencsés
adottságokon kívül mi kellett ahhoz, hogy en�nyire vonzóvá váljon?
A kerületnek minden fejlesztésében egységet kell
mutatnia. Ugyanúgy foglalkozni kell az idősek
szükségleteivel, mint a gyermekes családok, a
hátrányos helyzetűek, vagy éppen a vállalkozók
érdekeivel. A folyamatos fejlődés mellett kiemelt
jelentőségűnek tartjuk, hogy kerületünk népes

A díj elmúlt 20 éves története során 2013-ban első fővárosi polgármesterként dr. Láng Zsolt vehette át
az Év polgármestere kitüntető címet

városrész maradjon. Ezért is szívügyünk a bölcsődei és óvodai ellátás. Az elmúlt években másfélszeresére növeltük a kapacitásainkat, bővítésekkel, valamint új óvodák és bölcsődék építésével.
Azzal kívánjuk segíteni az édesanyákat, akik dolgozni szeretnének, hogy biztosítjuk őket: kiváló
intézményekben, hivatott pedagógusokra bízhatják gyermekeiket.
Folyamatosan fejlesztjük közterületeinket, parkjainkat, játszótereinket is. Immár több helyen
van wifi-elérhetőség, így például a Mechwart
ligetben, a Lövőház utcában, a Bánffy parkban.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mind a gyerekek mind a felnőttek megfelelő sportolási lehetőségekhez jussanak. A Marczibányi téri és a
Kolozsvár utcai sporttelepeken kívül igénybe vehető a Vérhalom téri a futókör, a Szabadság utcai
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont. Az
Áldás utcai műemlék épülettel szemközt fekvő
telkünkön modern multifunkcionális sportudvar épül. E fejlesztések segítenek abban, hogy a
gyerekek elszakadjanak a televízió és a számítógép
képernyőjétől, és a szüleikkel, a barátaikkal egészséges, tartalmas programokon vegyenek részt.
Sokan örülnének annak, ha uszoda épülne
Pesthidegkúton. Mit gondol erről?
2008-ban hozzáláttunk egy, az országban még
alig látott modell megvalósításához. Szakítottunk
a szokott sorrenddel, amely szerint döntés születik egy terület hasznosításáról, majd azt a lakosság ez után ismeri meg. Fordítottunk az eljáráson,
és ötletpályázatot írtunk ki a Szabadság úti sporttelep néven ismert telektömb hasznosítására. A
beérkezett pályaműveket – egy hónapon keresztül
– bárki megismerhette a helyszínen felállított információs konténerben vagy az interneten. Pesthidegkút lakossága ezt követően kinyilváníthatta
véleményét a számára legszimpatikusabbnak ítélt
koncepció-tervről. Az elsöprő többség kívánsága
az volt, hogy a területen ne épüljön lakópark, és
legyen hely sport- és rekreációs célokra is. Hangsúlyos igény volt, hogy a környéken 1923 óta
működő sportklub, a HSC utánpótlás-nevelése
megfelelő feltételekhez jusson, és valóban sokan
kívánták uszoda létesítését is. A véleményezők
ugyanakkor azt is belátták, hogy a sportcentrum
néhány eleme – elsősorban az uszoda – csak úgy
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idősek neves szakemberektől hallhatnak előadásokat. Több más olyan programunk is zajlik,
amelyet a szépkorúak örömmel és szeretettel fogadtak. A megtisztelő Idősbarát Önkormányzat
díj, amit tavaly nyertünk el, arra biztat: jó úton
járunk, érdemes rajta tovább menni.
Nyár végére megújultak a kerület orvosi rendelői.
Évről évre többen vesznek részt az ingyenes egészségügyi szűrőnapokon. Ha újraválasztják, milyen
fejlesztésekre készül az egészségügy területén?
Egyik fő célkitűzésem, hogy megújítsuk, modernizáljuk a Kapás utcai rendelőt. Együttműködésben az illetékes állami szervekkel és a környező
kerületekkel változtatni szeretnék a János Kórházban uralkodó áldatlan állapotokon. Pokorni
Zoltánnal, a XII. kerület polgármesterével és
Zombor Gáborral, az egészségügyért felelős államtitkárral már tárgyaltunk erről. A jelen igényeit kielégítő, korszerű és színvonalas ellátást
szeretnénk biztosítani a budai lakosok részére.
Azon leszünk, hogy minden olyan forrást megtaláljunk, amely ehhez hozzájárulhat.

Idén szeptemberben az önkormányzat átadta Hidegkúton, a Szabadság utcában a Pokorny József
Sport- és Szabadidőközpontot
valósítható meg, ha kompenzálni lehet a működtetéséből óhatatlanul keletkező jelentős veszteséget. A legtöbben ezért olyan koncepciótervet
támogattak, amely magában foglalja a sportpályákat és az uszodát, de olyan – a városrész szövetébe jól illeszkedő – jövedelemtermelő funkciókat
is megenged, amelyek a beruházó számára vonzóvá teszik a teljes projekt megvalósítását. A mi
feladatunk tehát az lett, hogy erre a koncepcióra
keressünk beruházó partnert. Sajnos a gazdasági
válság megnehezítette a lehetőségeket. Folyamatosan kerestük és ma is keressük a megoldást
arra, hogy – szemben más befektetői célokkal – a
pesthidegkútiak eredeti elképzelését valósítsuk
meg. Így azonnal elindultunk azon a Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton is,
amelynek segítségével a nemrég átadott műfüves
focipályák elkészülhettek. Az uszoda tervét tehát
egy pillanatra sem adtuk fel, de olyan konstrukciót kell találnunk, amely nem veszélyezteti az
önkormányzat pénzügyi stabilitását. Az igazi
kockázatot ugyanis – mint említettem – minden
számítás szerint a költséges üzemeltetés jelentené. Sok településen zártak be uszodát azért, mert
az önkormányzat képtelen volt kigazdálkodni a
fenntartásához szükséges összeget. Tudok persze olyan polgármesterjelöltről, aki azzal kampányol, hogy mindenképp’ uszodát fog építeni
Hidegkúton. Amikor erre lehetősége lett volna,
nem tette.
Nagy változás minden kerület életében, hogy
az iskolák már nem az önkormányzatok
fennhatósága alatt működnek. Hogyan élte
meg ezt a II. kerület?
Az előző parlamenti ciklusban mint országgyűlési képviselő az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság elnöki tisztségét töltöttem be.
Rálátásom nyílt arra, hogy hazánk szegényebb
településein az önkormányzatoknak olykor alig
megoldható gondot okoz az iskolák fenntartása.
A II. kerületben ugyan nem volt szükség a vál-

toztatásra, de be kellett látnunk, hogy az országos
rendszert igazságosabbá kell tenni. El kell azonban mondanom: kerületi iskoláinkat továbbra is
a magunkénak érezzük, és – mint működtetők
- mindent megteszünk azért, hogy az itt élő gyerekek magas színvonalú oktatási intézményekben tanulhassanak. Tanintézeteink továbbra is
kiváló szakmai és emberi kapcsolatot ápolnak az
önkormányzattal.
A kerületben egyre több program indul az
idősebb korosztályok számára. Az egyik legnépszerűbb közülük az Internet kortalanul.
Bizonyára mindannyiunk életében vannak felnőttek, akiktől gyermekkorunkban sokat kaptunk, akik valami olyat tettek hozzá életünkhöz,
ami azóta is elkísér. Jó érzés, ha mi is adhatunk
valamit azoknak, akik oly sok mindenre megtanítottak bennünket. Ezt tartjuk szem előtt, amikor az időskorúakat számára tervezünk, és ebben
a szellemben hoztuk létre az Idősügyi Tanácsot,
amelynek elnöke lettem.
Az „Internet kortalanul” programnak valóban
rendkívül nagy a sikere. Remélem, hasonlóan
kedvező fogadtatásra talál új kezdeményezésünk,
a Nyugdíjas Akadémia is, amelynek keretében az

Milyen tervekkel készül még az új polgármesteri időszakra?
Mindenekelőtt szeretném befejezni az elmúlt
ciklusban elindított, de teljes mértékben még
meg nem valósult kezdeményezéseinket. Ilyen az
átfogó út- és járdafelújítási program, amelyet a
tavalyi esztendőben kezdtünk meg. A közbiztonság további növelését célozza a kerületi térfigyelő
rendszer folyamatos bővítése és a rendőrséggel
folytatott sokirányú közös munka. A köztisztaság
fokozására és a közterületek ápolására, szépítésére is indítottunk programokat, de e téren még
sok munkára van szükség. Vannak természetesen
új terveim is. Ezeket – ahogyan az előző két választás előtt is tettem – részletesen bemutatom.
Fontosnak tartom, hogy a választási kampányban
elhangzó ígéretek konkrétak és számon kérhetőek
legyenek. Tetszetős hívószavak helyett az egyértelmű vállalások híve vagyok. Előző két programom időarányos végrehajtásáról 2006-os polgármesterré választásom minden eddigi évfordulóján
beszámoltam. Bízom benne, hogy a választópolgárok bizalmából a következő években is folytathatom ezt a hagyományt.

A „Felelősséggel a II. kerületért” címet
viselő munkaprogram a következő oldalakon olvasható.

Névjegy
Dr. Láng Zsolt, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi polgármestere. 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, amelynek 2001 óta
elnöke. 1998-ban és 2002-ben egyéni körzetből jutott az önkormányzat képviselő-testületébe. 2010
májusától a Fidesz–KDNP listáról bejutott parlamenti képviselője, 2011 novemberétől a II. kerület egyéni országgyűlési képviselője. 2006-ban és 2010-ben a II. kerület polgármesterévé választották. Nős, egy gyermek édesapja.
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Beszámoló az elmúlt négy hónap
kormányzati intézkedéseiről
Varga Mihályt 2014 tavaszán választották meg a II. kerületet is magába foglaló Budapest
4-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjévé. Alábbiakban Magyarország
nemzetgazdasági minisztere beszámol azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek az
elmúlt hónapokban történtek.
A bíztató gazdasági eredményeknek köszönhetően az elmúlt hónapokban is számos olyan döntést hozhatott a kabinet, amely kedvező hatást gyakorol az emberek életére.
Folytatni tudtuk a rezsicsökkentést. 2013 elején 10 százalékkal, novemberben 11,1 százalékkal
lett kisebb a villanyszámla, idén szeptembertől pedig további 5,7 százalékkal lett olcsóbb az
áram. A kormány célja, hogy amíg nem érjük el, hogy az Európai Unión belül Magyarországon legyenek legalacsonyabbak a rezsiköltségek, addig nem állunk meg ezen az úton.
Az egy éve indult pedagógus életpályamodellnek megfelelően idén szeptemberben is emelkedtek a pedagógus bérek. Több mint 720 ezer kisdiák kapott térítés nélkül tankönyveket. Ez a
segítség a gyermekek 60 százalékát, köztük az első és második osztályosokat, valamint a nagycsaládban, illetve szociálisan rászoruló családban nevelkedő gyerekeket érinti.
A nyári vakáció idején csaknem 55 ezer gyerek üdült a balatoni Erzsébet táborok valamelyikében jelképes összegért. A diákmunka-program támogatására szánt évi 1,3 milliárd forintos büdzsét nemrégiben 200 millióval toldottuk meg,
hogy minél több fiatal járulhasson hozzá saját tanulmányainak, nyaralásának költségeihez, tehermentesítve ezzel szüleit. Az idei tanévtől a
nemzetgazdasági minisztérium háttérintézménye vette át a szakképző iskolák működtetését, hogy képzési rendszerünk szorosabban kötődjön
a gazdaság valós igényeihez. Szeretnénk visszaadni a kétkezi munka becsületét. Az a célunk, hogy a mintegy 500 szakiskolában olyan szakembereket képezzünk, akik piacképes szakmájukkal könnyen álláshoz jutnak a magyar gazdaságban.
A kormányprogram alappillére a munkahelyteremtés, melynek egyik fontos eleme a közmunkaprogram, de egy sor más intézkedés is a foglalkoztattak létszámának növelését célozza. 41%-kal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt négy évben, ami a munkahelyteremtéssel
éppúgy összefügg, mint a gyermekvállalás ösztönzésével. A fiatal nők munkavállalásának fő akadálya eddig a bölcsődei férőhelyek hiánya
volt. Szintén az édesanyák újbóli munkába állását segíti, hogy aki GYES-ről a munka világába visszatérő kismamát foglalkoztat, több évig
adómentességben, illetve kedvezményben részesül. Mindezeknek, valamint a GYED extrának köszönhetően 37 százalékkal nőtt azoknak az
édesanyáknak a száma, akik kisgyermek mellett dolgoznak. A bölcsődeépítés tehát hozzájárult a nők foglalkoztatottságának javulásához, 22
éve nem dolgoztak annyian, mint most.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője

Néhány adat a tényszerűség kedvéért
A 2014-es választási kampányban egyes polgármesterjelöltek nem pontosan emlékeznek a korábbi
kerületi beruházásokra, és olyan fejlesztéseket is magukénak tekintenek, amelyek az első Orbán-kormányhoz, illetve az 1998–2002 közötti polgári kerületvezetéshez köthetők.

Klebelsberg Kuno Művelődési Központ

Lajos utcai szociális bérlakások

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Testületi döntés dátuma:

Testületi döntés dátuma:

Testületi döntés dátuma:

Bencze B. György, polgármester - Fidesz

Bencze B. György, polgármester - Fidesz

Bencze B. György, polgármester - Fidesz

Az építkezés kezdete:

Az első Orbán-kormány által
2001. decemberében megítélt állami
támogatás összege: 165,5 millió forint

A 2,1 milliárd forintos beruházási

2000. november

2002. szeptember

Bencze B. György, polgármester - Fidesz
Az első Orbán-kormány által

2000. szeptemberében megítélt állami
támogatás összege: 337,5 millió forint

2000. szeptember

2002. július

hitelfelvételt 2005. májusában aláírta:
Horváth Csaba, polgármester - MSZP
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Felelősséggel a II. kerületért
Feladatok és fejlesztések a következő öt évben

A tiszta és rendezett
II. kerületért

Tisztelt Választópolgárok!
Immár harmadik alkalommal kérem támogatásukat a II. kerület polgármesteri feladatkörének betöltésére. Az elmúlt nyolc esztendőben
stabil gazdálkodási alapot teremtettünk, amelyen – a rendelkezésre
álló keretek között – biztonsággal, növekvő ütemben folytatható városrészünk fejlesztése. Mind 2006-ban, mind 2010-ben azt tartottam a
legfontosabbnak, hogy amit vállalok, egyértelmű és számon kérhető
legyen. Most sincs ez másképp. A következőkben ismertetem elgondolásaimat arról, amit az előttünk álló öt évben meg szeretnék valósítani.
Az a törekvésem, hogy terveim megfeleljenek a valós igényeknek, és
betarthatóak legyenek. Nem csatlakozom az idei választási kampány
hangzatos, ám megvalósíthatatlan ígéreteihez, amelyek a rövid távú
politikai haszonszerzés érdekében kockára tennék városrészünk jövőjét.
Felelős munkával továbbra is azért szeretnék dolgozni, hogy kerületünk
fejlődésének íve még hosszú ideig töretlen maradjon.

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.

Körforgalmú csomóponttá alakítjuk,
és ezzel biztonságosabbá tesszük a Szépvölgyi út – Zöldmáli út – Zöldmáli lejtő találkozását.
Biztonságosabbá tesszük a Rómer Flóris
utca – Szemlőhegy utca kereszteződését.

A környéket érintő forgalomtechnikai átalakítások fényében ismételten kezdeményezzük a fővárosnál a Szépvölgyi út és a
budai alsó rakpart közlekedési kapcsolatának kialakítását.
Folytatjuk átfogó útfelújítási és járdaépítési programunkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a közintézmények megközelítését szolgáló útvonalakra.
P+R parkolót alakítunk ki a megépülő
Hűvösvölgyi Szolgáltatóház szomszédságában, és további hasonló célú fejlesztéseket szorgalmazunk a fővárosnál.
Helyrehozzuk a felújításra szoruló kerékpárutakat, és – a környéket jól ismerő kerékpáros szervezetek bevonásával –
új nyomvonalakat jelölünk ki.

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 mind tehetünk
környezetünk védelméért.
A szelektív hulladékok 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 hulladékok kihelyezését szankcionálni tudjuk.

Negyedévente szervezünk veszélyeshulladék-gyűjtési akciókat. Azon polgáraink számára, akik a háztartásukban
keletkezett elektronikai vagy vegyi hulladékot nem tudják a gyűjtőpontokra
eljuttatni, biztosítjuk azok lakásukról
történő elszállítását.
Folytatjuk a kerületi faállomány-kataszter feltöltését a magántulajdonú területeken álló fák adataival.
Kibővítjük „Fogadj örökbe egy közterületet” elnevezésű programunkat. A kerületi intézmények és a civil szervezetek mellett
bárki másnak is lehetősége lesz egy általa
választott közterület, vagy közterület-rész
felügyeletére, gondozására. A résztvevők
évről-évre jutalomra pályázhatnak.
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Bővítjük a korábban kialakított kutyafuttatók felszerelését, a Szabadság úti sporttelep mellett pedig ügyességi parkot alakítunk ki a négylábúak számára.

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

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

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.
Azokon a területeken, ahol a gépi takarítás nem kellően hatékony, élőerős utcasepréssel javítjuk a köztisztaságot.
Folytatni kívánjuk az illegális reklámtáblák elleni küzdelmet.

Az egészséges
II. kerületért
Az egészség megőrzése, és a megfelelő színvonalú betegellátás biztosítása
egyike legfontosabb feladatainknak. Az
elmúlt években indított – sikeresnek bizonyuló – programok bővítésével még
többet kívánunk ezen a téren elérni.
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.

Növeljük – elsősorban járőrszolgálatot
teljesítő munkatársakkal – Városrendészeti Irodánk állományát, hogy csökkenteni lehessen a betörések és autólopások számát.
A tulajdonunkban álló háziorvosi rendelők felújítását követően megfelelőbb
helyszínre költöztetjük a Lipótmezei
úti háziorvosi rendelést. Megállapodást kötöttünk a Budapesti Szent Ferenc
Kórházzal, hogy a hamarosan megépülő
új, korszerű épületrészükben helyet biztosítanak az ellátásnak.
Tovább bővítjük nagy sikerű, díjtalan
szűrőnapjaink vizsgálati palettáját,
hogy minél több lappangó betegséget lehessen időben diagnosztizálni.

A korábbiaknál intenzívebb közvilágítás-fejlesztési programmal tesszük biztonságosabbá közterületeinket.

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

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

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.

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

A gondoskodó
II. kerületért
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 nyolc esztendővel ezelőtt megkezdett munkát.
Tovább bővítjük óvodai és iskolai férőhelyeinket, hogy minden kisgyermek hozzájusson a lakóhelyéhez minél közelebb eső,
magas színvonalú, térítésmentes ellátáshoz.
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Megkezdjük időseket ellátó gondozási
központjaink ütemezett felújítását és
korszerűsítését. Lehetőséget teremtünk
új szolgáltatások bevezetésére is.

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

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

A fejlődő II. kerületért

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

2006 óta az önkormányzati feladatellátás minden területén komoly eredményeket értünk el. Városrészünk
jövőjét azonban csak a folyamatos fejlődés biztosíthatja.

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

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

Tovább növeljük a népszerű Kerület
Kártya elfogadó helyeinek számát.
Újabb helyszíneken biztosítjuk az ingyenes közterületi wifi elérhetőségét.

Tovább bővítjük a Kerület Kártya Plusz
igénylői körét és kedvezményeit.
Folytatjuk játszótér-fejlesztési programunkat arra törekedve, hogy minden korcsoport megtalálja kedvelt játszóeszközeit.
Kezdeményezzük az illetékeseknél a Széna téri buszvégállomás áthelyezését,
hogy élhetőbb környezetet teremtsünk a
környék lakói számára.
Tovább visszük a Szabadság úti sporttelep lakossági együttműködéssel kimunkált fejlesztési koncepcióját, és minden
lehetséges eszközzel segítjük az uszoda
mielőbbi megépülését.
Újabb gyalogátkelőhelyeket alakítunk ki
a biztonságosabb gyalogos-közlekedésért.

Kibővített kínálattal folytatjuk szülők és
idősek számára szervezett térítésmentes előadássorozatainkat.

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

Tisztelt Választók!
A fentiekben összegeztem programom
legfőbb vállalásait. Ahogyan a korábbi
években, úgy most is minden meghatározó területet érinteni kívántam. A
tervszerű munka során azonban – és
talán ebben rejlik az önkormányzati tevékenység lényege – készen kell
állni váratlan helyzetek megoldására,
nyitottnak kell lenni a jogos lakossági igények, a jó kezdeményezések
befogadására. Programom tehát közel sem ölelheti fel a következő öt év
valamennyi – esetenként előre nem
látható – tennivalóját, de megjelölheti
azt az irányt, amelynek mentén a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeivel együtt haladni szeretnék.
Dr. Láng Zsolt
polgármesterjelölt
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Mit gondol a kerületről,
hogy látja annak jelenét és jövőjét?
Varga MIhály nemzetgazdasági miniszter,
Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője
A II. kerület önkormányzata évek óta kiegyensúlyozott és felelős gazdálkodást folytat, ami alapja lakóhelyünk stabil és biztonságos fejlődésének. Ebben a munkában meghatározó szerepe van Láng Zsolt polgármesternek. Megszépült környezetünk, komoly beruházások valósultak meg, mindez adósság és hitelek
nélkül. Képviselőként és helyi lakosként ezért támogatom Láng Zsoltot és csapatát.

Dr. Frajka Félix ferences paptanár,
a Tövis utcai Kapisztrán Szent János-Templom
egykori templomigazgatója,
a II. Kerületért Emlékérem kitüntetettje
Közel negyven éve lakom a II kerületben. Érdeklődéssel figyelem, hogyan
fejlődik, szépül és gazdagodik. Különösen az utóbbi években. Ennek a dinamikus fejlődésnek a motorja dr. Láng Zsolt polgármester úr. Róla, polgármesteri tevékenységéről csak szuperlatívuszokkal lehet írni. Hiszen az Úr bőségesen megajándékozta talentumokkal és azokat bölcsen
kamatoztatja a II kerület lakói javára. Számunkra ő az „Istentől küldött ember”. Szereti, nagyon szereti a II kerületet és lakóit. Jól ismeri
a kerület minden gondját, baját és örömét, és mindent megtesz a közösségéért. Együtt él velünk, és mindenütt jelen van, ahol kisebb
vagy nagyobb közösségek ünnepelnek. Örömet, optimizmust sugározva ünnepel velünk. Neki és kiváló munkatársainak köszönhetjük,
hogy már oly sok éve béke honol a kerületben, hogy jól érzik magukat az itt lakók. Ezért hálás köszönetet mondunk a Polgármester Úrnak. Szeretnénk a jövőben is Vele,
a „csodadolgokra” képes polgármester úrral együtt „tenni a jót” a II. kerületért.

Schmittné Makray Katalin
olimpikon, a Templomkerti Estek háziasszonya

Láng Zsolt az elmúlt nyolc év alatt bizonyította, hogy rászolgált az Őt választó II. kerületi polgárok bizalmára. Erre az időszakra a
nyugodt, folyamatos fejlődés, a kiszámíthatóság és a kerületi emberekkel való párbeszéd volt jellemző. Az utóbbi négy évben mint országgyűlési képviselő és mint a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának elnöke is készen állt megnövekedett feladatainak ellátására. Munkájának alapja a magasfokú szakmai tudás, a nagy tapasztalat és az embertársai iránt érzett alázat volt. Örömet és
büszkeséget okozott nekünk – az Őt támogató kerületi polgároknak – hogy a Kerület 2010-ben Családbarát, 2013-ban pedig Idősbarát
Önkormányzat-díjat kapott és hogy Zsoltot a legmagasabb elismerésként tavaly az Év Polgármesterének választották Magyarországon.
Az elmúlt évek közös munkája alapján – többek között mint a máriaremetei Templomkerti Esték fővédnökét – dr. Láng Zsoltot olyan
embernek ismertem meg, aki változatlanul képes a közösség szolgálatára, ezért jó szívvel, szeretettel ajánlom ismét a kerületi választópolgárok figyelmébe.

Mécs Károly Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész, kiváló művész

Nem mondom meg, hány éve élek, lakom a második kerületben. Maradjunk abban, hogy sok... Fiatalságom elteltével próbálom a változásokat mozaikszerűen felidézni. Volt idő, mikor a háború utáni romok eltakarítása lett az elsőrendű feladat. Aztán épült ez-az, bontottak műemléket, építettek rémes hasáb-házakat a dombtetőre. Na és bevásárló-központokat. Itt-ott elzártak utcákat, ezért-azért...
Feltűnik, hogy az utóbbi évtizedben sok lakosságbarát intézmény létesült. Lett Millenáris Park és Központ, Színházak, Klebelsberg
Kúria, Pulzus Egészség Központ, Lövőház sétálóutca, Bánffy-park, meg sok más, a közelmúltban átadott létesítmény. Dr. Láng Zsolt
polgármester már két cikluson keresztül bizonyította vezetői rátermettségét. Olyan pezsgő kulturális életet hozott létre, amely - korra
és nemre való tekintet nélkül - egységesebbé kovácsolta a kerület értelmiségét. Az általa vezetett önkormányzat féltő gondossággal
szervezi a hagyományok védelmét, körültekintéssel, szeretettel ünnepli évről évre az arra érdemeseket, és választ – a lakosság véleménye
alapján – díszpolgárokat. Dr. Láng Zsolt nem kerüli a problémákat, hanem igyekszik megoldani azokat, több esetben maga mellé állítva akár más meggyőződésű képviselőtársait is. Igy teremt lehetőséget a kiegyenlítődésre és a progresszióra. Nem kevés hivatali elfoglaltsága mellett érzékenyen, segítően
reagál az egyéni vagy kisközösségi problémákra. Bizakodó, jó hangulatú a városrészünk, és ez nem kis mértékben az ő érdeme. Most, hogy országgyűlési munkáját nem
folytatja, még több energiát fordíthat kerületére a legfelsőbb döntésekben is jártas, gyakorlott polgármesterként.

Sebestyén Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázó

Férjemmel a II. Kerületben élek, és műkorcsolya iskolám is már második éve a Marczibányi téri Sportcentrumban működik. Fontos volt
az oktatói munkám szempontjából, hogy olyan helyen nyithassam meg egyesületemet, ahol mind a környéken élőknek, mind a kerület
vezetőinek fontos a gyerekek egészségre és sportra nevelése. Látva lakókörnyezetemben az iskolák, a játszóterek és a sportlétesítmények
fejlesztéseit, ideális választásnak tűnt a II. Kerület. Nem is csalódtam. Dr. Láng Zsolt polgármester úrban és kollégáiban olyan embereket ismertem meg, akiknek valóban fontos, hogy városrészük fejlesztése az itt élő emberek életének megkönnyítését, jobbítását és a
gyermekek fejlődését szolgálja.

Szikora Róbert a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett
EMeRTon-díjas énekes, az R-GO alapítója

Ajánlom magamat, szoktam mondani, de most az egyszer – magam helyett – hadd ajánljam Láng Zsoltot…
Na, nem focistának, énekesnek vagy valami fajta celebnek, inkább polgármesternek – azaz továbbra is polgármesternek. Világlátása, fiatalos lendülete, új tervei és eddig végzett munkája okán. Koncertjeim után Ausztráliától Gyergyóig, New Yorktól Bősárkányig, Londontól
a II. kerületig számtalan polgármesterrel találkoztam és koccintgattam, de – őszintén szólva – senki sem gyakorolt olyan hatást rám, mint
Zsolt. Nyílt a tekintete, közvetlen, karizmatikus személyiség. Az ilyen személyekről szokták mondani: olyan „finom ember”. Négy évtizede vagyok a kerület lakója, és kijelentem: Zsolt, én Rád szavazok. És erre is bíztatok mindenkit a lakóhelyemen!
Ui: Zsolt, büszke vagyok az Általad megszépített kerületemre!
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Az elmúlt évek legfontosabb
kerületi fejlesztései
Útfelújítások

Völgy utcai Ökumenikus Óvoda
kialakítása 660 millió Ft

Járdafelújítások

320 millió Ft
Az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodáját nyitotta meg a kerület a teljes körűen felújított épületben. A 300 gyermek befogadását lehetővé tevő intézményt önkormányzatunk önerőből újíttatta fel.

A kerület egyik legnépszerűbb gyermekintézményében 2013 őszétől nemcsak több kicsit fogadnak, de a szolgáltatások is kibővültek: korai fejlesztésre, valamint gyermekfelügyelet igénybevételére is van lehetőség.

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

Hidegkúti Rendészeti Központ
65 millió Ft

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

csomópont

kialakítása 200 millió Ft

Fillér utcai iskola felújítása
1,23 milliárd Ft

Kelemen László utcai híd
kiszélesítése 190 millió Ft

130 millió Ft
A térség egyik legfontosabb fejlesztése valósult meg a Máriaremetei úti állomás elkészültével. Az életmentés feltételei jelentősen javultak a beruházásnak köszönhetően,
amely önkormányzatunk közreműködése
nélkül nem valósulhatott volna meg. Ingyen
biztosítottuk a telket, és százmillió forinttal
járultunk hozzá az építés és a berendezés
költségeihez.

Bolyai Utcai Óvoda felújítása
és átalakítása 230 millió Ft

Szeptember végére elkészül a kiszélesített
Kelemen László utcai híd és az új közlekedési
csomópont.
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Bel-budai városrészközpont
rehabilitációja 1,4 milliárd Ft

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

Budaligeten kiépült

Virág Árok Óvoda
épületeinek felújítása
300 millió Ft

csatornahálózat
600 millió Ft

Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthonának
új épülete
186 millió Ft
Megújuló Hidegkúti Városközpont
210 millió Ft

Gyermekek Háza felújítása
170 millió Ft

Szeptember végén elkészült a Hidegkúti Városközpont felújításának II. üteme. A Bánffy György
Emlékpark 2010-es átadását követően megnyílt
egy új élelmiszer áruház, letették a Hűvösvölgyi
Szolgáltatóház alapkövét és hamarosan elkészül
az új közlekedési csomópont is.

Az ország első mobil bölcsődéje 60 gyermek befogadására alkalmas. Az önkormányzat költségvetésében jelentős tételt foglal el az óvodai- és
bölcsődei férőhelyek számának növelése.

Kapy út–Törökvész út–Csatárka út–
134 millió Ft

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

A Henger utcai Mozgásszervi
Központ kialakítása 72 millió Ft
a bel-budai városrészen,

Retek–Dékán u. csomópont
átépítése 18 millió Ft

Budagyöngye
A tíz kezelőhelyiség mellett gyógytornaterem
és masszázsszoba várja a betegeket. Az egészségügyi szolgáltatások új elemekkel is bővültek:
gyógymasszázst végeznek, és elindult a Parkinson-torna. A gyógyászati berendezések közül
többek között az állítható magasságú kezelőágy,
a vállmozgató készülék, a rekeszes galvánkád és
a mágnes-terápiás ágy jelent újdonságot. A berendezések mindegyike a gyorsabb gyógyulást
segíti elő. A kerekesszékkel közlekedők számára az épületet akadálymentesítettük. A központ
naponta átlagosan 200 beteget lát el, az elmúlt 4
évben közel 500 ezer alkalommal vették igénybe
kerületi lakosok a szolgáltatásokat.

Klebelsberg iskola komplex
akadálymentesítése 105 millió Ft

361 millió Ft

A jelentős gépjárműforgalmat, tömeg- és gyalogos közlekedést lebonyolító kereszteződésben
régóta szükség volt egy korszerűbb, biztonságosabb megoldásra. Az ötágú kereszteződésben
állandóak voltak a torlódások, mivel a nagy kiterjedésű, lámpával vezérelt csomópont áteresztő-képessége rendkívül szűkösnek bizonyult és
gyakran történtek balesetek.

Vérhalom téri futópálya

Labanc Utcai Óvoda
felújítása 192 millió Ft
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A Fidesz–KDNP egyéni
képviselőjelöltjei a II. kerületben
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