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– Ön is kivette a részét a parlamen-
ti munkából az elmúlt hetekben. 
Mit tart a legfontosabb eredmé-
nyeknek?

– Bár az Országgyûlés alakuló 
ülése óta feszített tempóban zajlik 
a munka, mégis az utóbbi napok 
eseményei kiemelkednek a sor-
ból: Schmitt Pál személyében az 
elsõ körben sikerült megválaszta-
nunk az új köztársasági elnököt, 
és hasonló fontosságú, hogy sike-
rült vezetõt találni a költségvetési 
szervek gazdálkodását ellenõrzõ 
Állami Számvevõszék (ÁSZ) élére 
is. Emellett nagyon sok, hosszú 
idõ óta betöltetlen pozíciónak a 
rendezése történt meg, konszen-
zust teremtettünk például az 
alkotmánybírók személyének kér-
désében is. 

– Érkeztek kritikák is az új jelölt-
állítási rendszerrel kapcsolatban...

– Annyi változás történt, hogy a 
választók felhatalmazásából két-
harmados többséggel rendelkezõ 
kormányoldal maga választhatja 
meg az Országgyûlés elé terjesz-
tett személyt. Bár még egyetlen 
alkotmánybírósági jelöltet sem állí-
tottunk, mégis rögtön kritizálják a 
rendszert. Pedig mindenképpen 
olyan személyt fogunk javasol-
ni, akit az ellenzék is elfogadhat. 
Erre kiváló példa az ÁSZ alelnö-
kének megválasztott Warvasovszy 
Tihamér, aki korábban MSZP–
SZDSZ támogatottsággal indult 
a székesfehérvári polgármesteri 

pozícióért. A Fidesz–KDNP meg-
teszi azokat az igazi centrum-
párti javaslatokat, amelyek a kor-
mányprogramban is megjelentek. 
Valóban háromharmadot szeret-
nénk képviselni a jelenlétünkkel 
az országgyûlésben. 

– Mennyire kérik tanácsait, 
segítségét választókerületének pol-
gárai? 

– Azt a gyakorlatot folytatom, 
hogy nyílt és mindenki számára 
hozzáférhetõ a telefonszámom és 
az e-mail-címem is. Az egyezte-
tést követõen pedig nekem nem 
fáradtság elmenni és találkozni 
a választópolgárokkal. Nagyon 
szomorú, hogy sok olyan válasz-
tói megkeresés volt, ami a mun-
kahely elvesztése vagy a család 
ellehetetlenült életkörülményei 
miatt érkezett. Ilyen esetben per-
sze, az ember megpróbál vala-
mit segíteni, de országgyûlési 
képviselõként kevés olyan 
lehetõség van, amikor az egyént 
tudjuk támogatni. A mi feladatunk 
sokkal inkább az, hogy olyan gaz-
dasági környezetet teremtsünk, 
ahol egyre több munkahely jön 
létre. Természetesen, nagyon sok 
olyan kéréssel is megkeresnek, 
ami közérdeklõdésre tarthat szá-
mot: az ingatlan-nyilvántartástól 
kezdve, a legkülönfélébb földhi-
vatali problémákkal találnak meg 
a választók. Ezekkel pedig min-
dig foglalkozni kell. Bár látszólag 
egyéni gondokról van szó, sok 

esetben közérdek ezek megnyug-
tató rendezése.

– Mennyire volt lehetõsége kifeje-
zetten Pest megye érdekében tenni 
a parlamentben?

– Több olyan téma van – példá-
ul a zsámbéki elkerülõút, a tárnoki 
iskolaügy, a BKV és az agglomerá-
ció viszonya –, amelyekben igyek-
szem jó értelemben lobbizni. Ezek 
hosszú távú feladatok. A buda-
pesti és agglomerációs közösségi 

közlekedés kérdése akkor kerül 
majd igazából napirendre, ha 
reményeink szerint a fõvárosban 
is megtörténik a rendszerváltás, 
és hozzákezdhetünk a BKV-nál 
lévõ káoszrengeteg rendbe tételé-
hez. Tarlós Istvánnal mindeneset-
re már beszélgettem ezekrõl, és 
úgy tûnik, hogy a fõvárosi tervek 
és az agglomerációs szükségletek 
nagyon egy irányba mutatnak.�
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Csenger-Zalán Zsolt: Igyekszem jó értelemben lobbizni

Konszenzus a háromharmadért
PEST MEGYE – Csenger-Zalán Zsolt, a régió 
országgyûlési képviselõjeként az országos feladatok 
mellett igyekszik Pest megye érdekeit szem elõtt tartva 
politizálni. A külügyi és a határon túli magyarok bizott-
ságának tagját az alakuló ülés óta elért eredményekrõl 
és a közeljövõ legfontosabb feladatairól kérdeztük. 

Csenger-Zalán: munkahelyteremtésre alkalmas gazdaságra van szükség 
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Rákérdeztünk

Bánsági Tamás
munkaügyi elõadó:
– Minden évben elmegyünk 
megnézni a tûzijátékot, de 
egyetértek a kezdeményezéssel. 
Úgy gondolom, ezzel is ki kell 
fejezni a szolidaritást, hiszen 
a természeti katasztrófák ren-
geteg kárt okoztak. A bajbaju-
tottaknak segíteni kell.

Szirom Andrea
ügyintézõ:
– Nagyon együttérzek a káro-
sultakkal, a magam szerény 
módján segítettem is, de meg-
gyõzõdésem, hogy nem a 
tûzijátékra fordított összegbõl 
kell megoldani a problémát. Az 
állam feladata lenne a kataszt-
rófák elleni védekezés.

Ön szerint a tûzijáték,
vagy a segítség a fontos?

Kiss Tamás
egyetemi hallgató:
– A tûzijátékra minden évben 
több százezren kíváncsiak, és 
a katasztrófa miatt nem marad-
hat el idén az ország összes 
programja. A tűzijáték turis-
tákat és bevételt is hoz. Más 
forrásból kell segíteni a bajba-
jutottaknak.

Nagy Mariann
közalkalmazott:
– Én is szeretem a tûzijátékot, 
de most minden fillérre szükség 
van, hogy a szerencsétlenül járt 
embereknek legyen otthonuk. 
Sokat beszélünk az összefogás-
ról, most tettekkel is bizonyít-
hatjuk. Reméljük, el is jut a 
pénz a károsultakhoz.


