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Csenger-Zalán Zsolt: Az egész agglomerációnak össze kell fognia

Együttmûködés kell! 

– Véleménye szerint mi a legfon
tosabb feladata az új városveze
tésnek Budaörsön? 

– A legfontosabb az, hogy 
Budaörsön egy olyan telepü-
lésközpont alakuljon ki, amely 
kovásza lehetne a budaörsi köz-
életnek, az ott kialakuló tár-
sadalmi kapcsolatoknak. Egy 
dinamikusan növekedõ város-
ról van szó, de úgy érzem, egy 
kissé szétesõ a közösség. Egy 
kisváros attól kisváros, hogy 
az emberek köszönnek egy-
másnak, összejönnek, beszél-
getnek, nemcsak aludni járnak 
haza Budapestrõl, hanem közös 
ügyeik vannak. A másik, amit 
fontosnak tartok, a közpénzek-
kel való felelõs gazdálkodás. 
Sokkal több olyan beruházást 
kellene csinálni, ami igazán 
átgondolt, és a takarékosság-
ra, takarékoskodásra törekszik. 
Ennek megfelelõen Budaörsnek 
a helyi kis- és középvállalko-
zásokat is még jobban kellene 
támogatnia. 

– Törökbálinton milyen vál
toztatásokat látna szükséges
nek? 

– Elsõsorban a kereskedelmi 

jellegû beruházásokban kellene 
gondolkodni. A lakosságszám 
olyan mértékben növekedett az 
elmúlt idõszakban, hogy továb-
bi lakóparkok építését nem sza-
bad engedélyezni. Inkább olyan 
beruházásokat célszerû támo-
gatni, amelybõl bevétele szár-
mazik az önkormányzatnak. 
Ráadásul a tanintézmények is 
bõvítésre szorulnak, mert bár 
folyik már ilyen beruházás, de 
bölcsõdei férõhelygondok még 
vannak. Emellett egy városhá-
zára is szüksége lenne a tele-
pülésnek.  

– Törökbálinton leginkább a 
tükörhegyi beruházás borzolja a 
kedélyeket.

– A tükörhegyi projekt prob-

lémája eléggé összetett. Egy a 
depó melletti ingatlanról van 
szó, ahová a beruházó eredeti-
leg irodákat tervezett. Ez bele-
illene abba a képbe, amit kívá-
natosnak tartanék: hogy olyan 
beruházások legyenek, amelyek 
bevételeket hoznak és mun-
kahelyet teremtenek. Az egy 
másik kérdés, hogy az övezeti 
besorolások rendszere olyan, 
amilyen: ahol irodát lehet épí-
teni, ott lehet lakóházat is. Azt 
hiszem, van arra lehetõség és 
mód, hogy a beruházóval meg-
egyezés szülessen. 

– Melyek azok a fejlesztések, 
amelyek igazán csak a települé
sek együttmûködésével megva
lósíthatók?

– Csapadékos nyár van mögöt-
tünk, amely a térségben is sok 
gondot okozott. A hasonló gon-
dok elkerülése érdekében nem-
csak Budaörs és Törökbálint, 
hanem a XXII. kerület és 
Biatorbágy együttmûködése is 
szükséges a záportározó kérdésé-
ben. Az egész agglomerációnak 
együtt kellene mûködnie a köz-
lekedés, a közösségi közlekedés 
és a kötött pályás közlekedés fej-
lesztésében. Szerencsés lenne, 
ha olyan önkormányzatok ala-
kulnának mindkét településen, 
amelyek szót értenek egymás-
sal. Sajnos, ez a múltban nem 
így volt. 

– Elmúlt az elsõ nagy tör
vényalkotási hajrá az Ország
gyûlésben. Most már több lehe
tõsége lesz a választókerülete 
érdekeit képviselni? 

– Azt hiszem, hogy ezzel rög-
tön a költségvetés vitájánál meg 
kell próbálkozni. Ennek során 
az egyik legfontosabb, hogy 
azokat a prioritásokat keresz-
tülvigyük, amelyek ennek a 
térségnek, a választókerületem-
nek, az egyes településeknek az 
érdeke. Közlekedésfejlesztésrõl, 
különbözõ csomópontok 
kiépítésérõl beszélek, ame-
lyek megyei, illetve országos 
fenntartású utakon találhatók, 
és egy részük különösen bal-
esetveszélyes. Bár most a költ-
ségvetés az elsõ számú prio-
ritás, el kell kezdeni támogatni 
azokat az uniós és országos 
pályázatokat, amelyekre nagy 
szükség van annak érdekében, 
hogy a Pest megyei települések 
jelentõs módon elõrelépjenek.
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PEST MEGYE – A hely-
hatósági választásokkal 
lezárult egy újabb feje-
zet a magyar politika 
történetében. Csenger-
Zalán Zsoltot, Budaörs és 
Törökbálint országgyûlési 
képviselõjét arról kérdez-
tük, hogy mit vár az új 
önkormányzatoktól.

Csenger-Zalán Zsolt: Törökbálintnak városházára lenne szüksége!

A Heti Válasz szerkesztõsége 
hatodik éve rangsorolja a hazai 
felsõoktatási intézményeket. 
– A Felsõoktatási Rangsor 2010 
címû kiadvány komoly segítsé-
get nyújthat a pályaválasztóknak, 
hiszen számos szempont alapján 
vizsgálja, mutatja be a hazai egye-
temeket, fõiskolákat – mondja 
Devich Márton, a kiadvány felelõs 
szerkesztõje. – A Central European 
Management Intelligence (CEMI) 
céggel közösen készített kiad-
ványban nagy hangsúlyt kap a 
munkaközvetítõk, fejvadász 
cégek véleménye, valamint azoké 
a foglalkoztatóké, nagyvállala-
toké is, amelyek a felsõoktatási 
intézmények végzõseit késõbb 
alkalmazzák. A felmérést végzõ 
CEMI igyekezett olyan értékelé-
si szempontrendszert és mód-
szertant felállítani, amellyel a 
legpontosabb képet lehet alkotni 
az intézményekben folyó oktatói 
tevékenységrõl. Devich Márton 
elmondta, hogy a listákon több 
érdekes változás is történt az elõzõ 
évekhez képest. – A Debreceni 
Egyetem kommunikációs képzé-
se 2008-ban még csak a hete-
dik helyen állt a listán, tavaly 
sikerült feljutniuk a második 
helyre. Az informatikusképzés 
területén mindig nagy a vetélke-
dés, legutóbb a Szegedi Egyetem 
megelõzte a harmadik helyezett 
ELTE-t. A tanár-diák mutatónak 

köszönhetõen a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemnek sikerült a 
jogi képzést kínáló intézmények 
listáján jelentõsen elõrelépnie, 
és ezzel megszerezte a harmadik 
helyet. 

A kiadványban szereplõ egyet-
len magyar egyetem sem került 
rá azonban arra az elmúlt hetek-
ben nyilvánosságra hozott rang-
listára, amely az ötszáz legjobb 
felsõoktatási intézményt rangso-
rolta nemzetközi viszonylatban. 

–  Sajnos annak a külföldi rang-
listának nem ismerem a mód-
szertanát, az összeállítás szem-
pontjait, de elképzelhetõnek 
tartom, hogy nem tudtak 
elegendõ adatot összegyûjteni a 
hazai intézményekrõl, és ezért 
nincsenek rajta magyar egye-
temek a listán. Úgy gondolom, 
hogy a legjobb hazai egyete-
mek fel tudják venni bármelyik 
európai campusszal a versenyt 
a szakemberképzésben! 

Ismét rangsorolták az egyetemeket 

A legjobb felsõoktatási 
intézmények 2009-ben
Gépészmérnökképzés: BME 
Idegenforgalmi képzés: BGF 
Informatikusképzés: BME 
Jogi képzés: ELTE 
Kommunikációs képzés: ELTE 
Közgazdasági képzés: BCE 
Orvosi képzés: DOTE 

A Budapesti Mûszaki Egyetem vezeti a ranglistát 


