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Budapest 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője

Legyen folyamatos a fejlődés
Varga Mihály 2014 áprilisa óta képviseli a
főváros 4. számú választókerületének polgárait
a Magyar Országgyűlésben. Szavaiból kiderül,
az elmúlt másfél évben nem múlt el úgy
szinte egyetlen napja sem, hogy valamilyen
formában ne kerüljön elé a választókerületben
élők problémája. Miniszteri munkája mellett
minden megkeresésre igyekszik válaszolni,
érdemben segíteni, és a program-meghívásoknak
is gyakran eleget tesz. Mint a vele készült
interjúban mondja, a választókerületi munka
fundamentuma, nélkülözhetetlen alapja a
személyes kapcsolattartás.
Nagyon sok választókerületi eseményen megjelenik.
Politikai elvárásnak kíván ezzel megfelelni?
Bízom benne, hogy mindazokat, akikkel találkoztam ezeken az eseményeken, sikerült meggyőznöm az ellenkezőjéről. A minisztériumi és a parlamenti munka mellett mindanynyiszor örömmel megyek a választókerületi programokra. Fontos szempontnak tartom azt is, hogy az itt élők joggal várják
el, ne csak a választásokat megelőző időszakban érdeklődjek
a gondjaik iránt. Ezek a találkozások sokat hozzátesznek képviselői munkámhoz, hiszem és vallom, hogy mindenkitől lehet
tanulni valamit, újabb tapasztalatokat szerezni. A II. és III. ke-

rület Budapest legszebb részeit jelenti, az itt élők tapasztalt, a
közügyek iránt érdeklődő emberek, akik szívesen osztják meg
véleményüket másokkal. Számomra mindannyiszor valódi feltöltődést jelentenek a választókerületi programok. A megszerzett tudást és információkat pedig igyekszem a miniszteri és az
országgyűlési munkámba beépíteni. Talán nem túlzás azt állítani, hogy beterjesztett törvényjavaslatainkban, kormányhatározatainkban benne van mindaz a gyakorlati tapasztalat, amelyet a személyes találkozások révén szereztem meg.
Ha gyorsmérleget kellene vonnia, hogyan értékeli az elmúlt évet? A kitűzött célok közül mit sikerült megvalósítania?
A kormány, valamint a II. és III. kerület vezetése – közös értékek mentén – összehangolt program keretei között dolgozik az
itt élőkért. Kormányzati intézkedéseink közül a családi adózás,
a növekvő foglalkoztatottság és a bővülő fogyasztás mind azt
mutatja, hogy jó irányba haladunk. Sokan emlékeznek arra,
hogy öt évvel ezelőtt Görögországgal együtt említették a befektetők Magyarországot, de napjainkban már korábbi legnagyobb kritikusaink is elismerik teljesítményünket.
Folytatás a 2. oldalon.
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Úgy vélem, a dicséret nemcsak a kormánynak jár, együtt érdemeltük ki a magyar emberekkel. A kormány tagjaként, a nemzetgazdasági tárca vezetőjeként nap mint nap azon dolgozom,
hogy gazdaságunk még inkább megerősödjön, még több embernek legyen képes munkát, biztonságos jövőképet adni. Miniszteri feladataim mellett sikerült jó néhány fontos és nagy
horderejű fejlesztést elindítani a választókerületben. Gondolok itt például a II. kerületben a volt ipari minisztérium helyén
megépülő pihenőparkra, a Gül Baba türbének és környezetének felújítására, a Klebelsberg Kastély felújítására, a III. kerületben pedig az Óbudai Egyetem Kandó-kollégiumának teljes
körű rekonstrukciójára, illetve a Meseerdő Óvoda kapacitásbővítő fejlesztésére.
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AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJE

R

endhagyó helyszínen, a Művészetek Palotájában került sor
január 3-án az Óbudai Danubia Zenekar újévi koncertjére. A zenekar Malek Andrea és Feke Pál szólistákkal együtt
szimfonikus átiratban adta elő hazánk népszerű együttesének,
a Locomotiv GT-nek klasszikus szerzeményeit. Az esten a Kodály gyermekkórust is hallhattuk. A koncert második felében
színpadra léptek az LGT-tagjai is: Somló Tamás és Karácsony
János. A rendezvény bevételéből, melyet a III. Kerületi Önkormányzat megduplázott, a kerületben működő, veleszületetten
sérült csecsemők és kisgyermekek rehabilitációját ellátó Gézengúz Alapítvány kapott támogatást.

Biztos vagyok abban, hogyha az elmúlt egy évben a választókerületében élőkkel beszélt, hamar szóba kerültek az építkezések miatti folyamatos közlekedési problémák.
Igaza van. Hozzáteszem, mivel én is itt élek, a gyerekeim itt
járnak iskolába, innen indulok reggelente a munkahelyemre,
magam is elszenvedője vagyok a sokszor kaotikusnak tűnő állapotoknak. A budai fonódóvillamos-hálózat az egész főváros
közlekedését befolyásoló nagyberuházás, közel tizenhét milliárd forintból készül el. Várhatóan decemberben már sokkal
könnyebben juthatnak el az utasok Óbudáról Budafokra, vagy
a Kolosy térről a Széll Kálmán térre. A II. és III. kerület egyes ré-

NÖVEKEDETT A MINIMÁLBÉR ÖSSZEGE

A II. kerületben élek feleségemmel és négy gyermekemmel, akik itt dolgoznak, itt tanulnak, itt megyünk
vásárolni és itt járunk templomba. 2015. november:
együtt a család kisebbik leányom szalagavatóján.
szein élőket fokozottan érintette az építkezés, türelmükért én
is köszönettel tartozom, de ne feledkezzünk meg róla, hogy
évtizedes lemaradást kellett ezekkel a fejlesztésekkel pótolni.
Ugyanez vonatkozik a Széll Kálmán tér felújítására. Idősebb
budai polgárok az elmúlt évtizedekben már annyi koncepciót és látványtervet láttak, szinte el sem hitték, hogy végre elkészül Budapest egyik legforgalmasabb terének felújítása. Naponta kétszázezren haladnak át a csomóponton, tarthatatlanok voltak az ottani állapotok. Ezt mérte fel a kormány és a főváros jelenlegi vezetése, és teremtette meg a munkálatokhoz
szükséges közel hatmilliárd forintnyi forrást.
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nimum összege 122 ezer forint, a vállalkozási szférának
ajánlott béremelés mértéke pedig 3-4 százalék. Ebben állapodtunk meg a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel. A minimálbér és a garantált bérminimum egyaránt 3,4 százalékkal nő az elmúlt évhez képest.
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PPKSZ GYŰLÉS
HIDEGKÚTON

Választókerülete két fővárosi kerület részeiből tevődik
össze. Nehézséget jelent-e az önkormányzatokkal való
együttműködés?
Ez év októberében Az év pénzügyminisztere Közép- és Kelet-Európában elismerést vehettem át a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank éves közgyűlésének keretében a
perui fővárosban, Limában. A Euromoney című szaklap
Emerging Markets kiadványának felkérésére közgazdászok,
elemzők, pénzügyi szakemberek szavaznak a díj odaítéléséről. Úgy tekintek e díjra, mint amelyet együtt érdemeltem ki a magyar emberekkel, az ország gazdasági életében résztvevőkkel, hiszen az ország eredményét díjazták.
Ez Magyarország és a magyar gazdaságpolitika sikere.

Kifejezetten jó az együttműködésem a II. kerületet és Óbuda–Békásmegyert irányító önkormányzatokkal. Arra törekszem, hogy közösen alakítsuk ki az itt élők mindennapjait befolyásoló döntéseket. Szép példája a közös gondolkodásnak a
pesthidegkúti uszoda ügye. A településrész lakóinak régi vágya teljesülhet az önkormányzat, a kormány és a sportszövetségek összefogásával. A gazdasági tárca hagyja jóvá a 300 millió forint feletti adókedvezményt felhasználó sportberuházásokat, így örömmel írtam alá a II. kerület és a Magyar Vízilabda
Szövetség fejlesztési tervét. Jelen kiadvány terjedelme természetesen határt szab, az áttekintés nem teljes.

ÉVNYITÓ A BUDALIGETI
POLGÁRI KÖRBEN

A

Klebelsberg Kultúrkúriában a Pesthidegkúti Polgári Körök
Szövetségének idei első találkozója imádsággal és a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd szívmelengető muzsikával folytatódott, amelyet Zsigmond Szabolcs 16 éves fiatalember tárogatón adott elő. Jablonkay Gábor leköszönő és
Tory Kálmán tavaly év végén megválasztott elnök urak köszöntőjét követően Láng Zsolt polgármester úr szólt a tagsághoz.
Ezután az aktuális politikai, közösségi kérdéseket érintő közös
gondolkodás, kérdések és válaszok következtek.

Budaligeti Polgári Kör az elmúlt évekhez hasonlóan a
Máriaremetei Bazilikában szentmisével indította a 2015.
évet. A mise után a Cserkészházban elsőként Fülöp Tibor, a
polgári kör elnöke köszöntötte a lelkes tagokat és vendégeket.
Az elnök nyitókérdéseit követően további napi ügyeket érintő
kérdésekről folyt a beszélgetés, eszmecsere. A gazdasági folyamatok mellett szóba került a szakképzés átalakításának szükségessége, az örökké visszatérő politikai-kormányzati kommunikáció, a hazai termékek preferálása, valamint a médiát érintő
változások. Az est zárásaként megköszöntem a kérdéseket és
parlamenti látogatásra hívtam a kör tagjait.
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BATYUS SVÁB BÁL
ÓBUDÁN

ELKEZDŐDÖTT A SZÉLL
KÁLMÁN TÉR FELÚJÍTÁSA

A

z év elején mintegy nettó 5,3 milliárd forintos kormányzati, uniós
és fővárosi forrásból megkezdődött a Széll Kálmán tér felújítása. A
teljes rekonstrukció 2016 tavaszára fejeződhet be, amelynek eredményeképpen az elhanyagolt csomópont helyén egy új, modern arculatú, magas szolgáltatási színvonalú, sokkal rendezettebb, akadálymentes és zöld közösségi tér jön létre, Buda közlekedése pedig – a budai
fonódóvillamos-hálózat kiépítésével összehangolt átalakításoknak köszönhetően – megújul.

M

egkezdődött Óbudán a farsangi mulatságok időszaka. A
Braunhaxler Egyesületnek köszönhetően ismét megrendezésre került a hagyományos sváb batyus bál a Békásmegyeri Közösségi Házban. A „batyus bál” története sok évre nyúlik
vissza. Amikor már levágták a disznókat, a bor már a hordókban volt, a bálokra mindenki vitt magával kóstolót: enni-, in-

FERENCES PLÉBÁNIÁK
FARSANGI BÁLJA

Február

MEGNYÍLT A II. KERÜLETI
KORMÁNYABLAK

A

Ü
ELTŰ
ELTŰNTEK
ŰNTEK
A DEVIZAHITELEK
A PÉNZÜGYI RENDSZERBŐL
incs devizaalapú hitelkonstrukció Magyarországon
2015. február 1-jétől! A forintosítással – ígéretünknek megfelelően – lezártuk azt a folyamatot, amelyet 2010ben elkezdtünk. Tettük ezt oly módon, hogy eredményünkkel precedenst teremtettünk Európában – mondtam el január 31-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón. A forintosítással közel félmillió család otthonát
védtük meg a szélsőséges és előre nem kiszámítható árfolyam-változásoktól. Január 1-jétől már nem jelentkezik az árfolyamhatás a törlesztőrészletekben, mert a bankoknak már a
meghatározott árfolyam alapján kell ezeket megállapítaniuk.

nnepélyes keretek között nyitottuk meg a kormányablakot a II. kerületben, a Margit körút 47-49. szám alatt, ahol
korábban okmányiroda és kormányhivatal működött. Az átadott hivatalban a polgárok az integrált kormányzati ügyfélszolgálatokban kezelt ügytípusok mellett okmányirodai ügyeket is intézhetnek, ami összesen 265 ügytípust jelent. A kerületi intézménnyel egy időben országszerte egyszerre 26 kormányablak nyílt meg. Köszöntőmben elmondtam, hogy 2010ben a kormány elindította azt a folyamatot, melynek célja az

nivalót, süteményeket. Ezeket a finomságokat „batyuba kötve”
hozták, és kínálták barátaiknak, rokonaiknak, asztalszomszédjaiknak. A bált Menczer Erzsébet nyitotta meg, majd az est folyamán egy rövid köszöntővel üdvözöltem én is a vendégeket.
A műsor a Braunhaxler Dalkör előadásával kezdődött, amelyet
a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes műsora követett. A kellemes hangulatról Zwickli Mihály solymári sramli-zenekara gondoskodott.

z Országúti Ferences Plébánia és a Pasaréti Páduai Szent
Antal Plébánia február 7-én tartotta szokásos közös farsangi bálját a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A program
a gyermekek jelmezversenyével kezdődött, majd a folytatásban a Misztrál együttes koncertjét hallhattuk, melyet a
családi táncház követett. Természetesen idén sem maradhatott el a fiatalok által várt arcfestés, a kézműves foglalkozás és a tombola. Az esti bál a plébánosi üdvözletek, valamint Láng Zsolt Polgármester Úr és jómagam rövid köszöntőjével kezdődött. A nyitótáncot a budai egyházközösségek
házaspárjai mutatták be, amelyen keresztül megismerhettük a polonéz (lengyel) tánc szépségeit.

DISZNÓTOR A
ROZMARINGBAN

FARSANG
PESTHIDEGKÚTON

A

államigazgatás átalakítása annak érdekében, hogy javítsa az állam és az emberek kapcsolatát, egyszerűsítse és hatékonyabbá
tegye az ügyintézést.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK

A

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a II. és a III.
kerületben is megemlékezéseket tartottak. Óbudán a
Katinyi mártírok emlékművénél Bús Balázs polgármester
beszédében az elmúlt 25 évről szólva arra figyelmeztetett,
hogy a kommunizmus zsákutcájába vezető nyomokat el kell
tüntetni a közéletből. A II. kerületben a KDNP szervezésében, a Gyorskocsi utcai börtönnél emlékeztünk.

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége az idén 13. alkalommal rendezte meg farsangi bálját a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A hagyományoknak megfelelően a hívogató tárogatómuzsikát és a köszöntőket követően a HÖLPP
(Húsz Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár) műsorát tekintettük meg, majd táncbemutató, irodalmi műsor, és asztali áldás következett. A vacsora és a nyitótánc után sok érdekes program közül választhatott a szép számban megjelent
társaság: többek között a Színházteremben táncművészek
segítségével tanulhattunk táncolni, a Barbakánban játékbarlangot szerveztek, míg a Télikertben citera kísérte a hajnalig tartó programot.

A

III. kerületi Fidesz-csoportunk a minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő disznótoros napját tartotta a Rozmaring Étterem rendezvénysátrában. A tagságon kívül
meghívást kaptak azok is, akik a 2014-es év három választási
kampányában támogatták a munkánkat. Sokan már kora hajnalban gyülekeztek, s aktívan részt vettek az előkészületekben.
Idén sem maradt el a házisütemény-verseny, ahogy a Balázsnapi köszöntés sem. A kora délutánig tartó összejövetelen kellemes és komoly beszélgetések részese voltam, ezúton is köszönöm a sok ötletet és véleményt.
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MEGÚJUL A II. KERÜLETI
GÜL BABA TÜRBÉJE ÉS
KÖRNYEZETE

A KDNP ORSZÁGOS
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÜLÉSÉN
VETTEM RÉSZT

M

emjén Zsolt elnök úr meghívására a Kereszténydemokrata Néppártt
Országos Választmányának ülésen vettem részt a Dunamelléki Református Egyházkerület székházának dísztermében Budapesten. Ezúton is köszönöm, hogy a Barankovics Alapítvány megtisztelt figyelmével az eseményen, és mostantól én is a Barankovics Emlékérem tulajdonosa lehetek. Hithű reformátusként, volt presbiterként, felelős politikusként, és négygyermekes családapaként vallom, az ember csak meghatározó értékrend szerint élhet és dolgozhat. Az elismerések, címek és díjak természete olyan, hogy elvárást is rejtenek magukban a jövőre nézve. A Barankovics Alapítvány céljai közel állnak hozzám, hiszen magam
is azon vagyok, hogy a keresztény szellemiséghez hűen támogassam a
keresztény közösségek életét, tegyek a társadalom megerősítéséért és a
közösségi együttélés megszilárdításáért.

agyar-török kormánymegállapodás született, mely a II.
kerületben található Gül Baba síremlékének és annak
közvetlen környezetének megújításáról rendelkezik. A több
milliárd forintos átfogó beruházás kapcsán február végén sajtótájékoztatót tartottunk a helyszínen Láng Zsolt polgármester úrral és Fürjes Balázs kormánybiztos úrral. Beszédemben
elmondtam, hogy a magyar kormány már a felújításról szóló megállapodás megkötését megelőzően, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a
Gül Baba türbe rekonstrukcióját. A történelmi eseményekhez kapcsolódó emlékeinket, ránk hagyományozott értékeit

Március
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„SZABADIDŐ SZERETEM!
ÚJRATÖLTVE”

T

avaszköszöntő teljesítménytúrával rajtolt a nyolc állomásból álló “Szabadidő, szeretem! Újratöltve” elnevezésű ingyenes óbudai sportrendezvény-sorozat, melynek
sajtótájékoztatóját a Spider Falmászó Klubban tartottuk.
2015-ben a legnépszerűbb események két alkalommal kerülnek megrendezésre, így az Óbudai Futófesztivál is, melyen jómagam idén, tavaly, tavalyelőtt is rajthoz álltam, s
igazán fantasztikus élmény volt a sporttársakkal együtt teljesíteni a távot.

gondoznunk és ápolnunk kell, megóvásuk üzenetet hordoz.
Ahogyan Törökországban megőrizték és gondozzák nemzeti hőseink, Kossuth Lajos, Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc
emlékét, úgy Magyarországon is tisztelettel kezeljük az oszmán-török korból ránk maradt épületeket.

RENDHAGYÓ TANÓRA A CSIK
FERENC ISKOLÁBAN ÉS
AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMBAN

GYŰJTÉS
KÁRPÁTALJAI
MAGYAROK SZÁMÁRA

M
A

II. kerületi Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Óbudai Gimnázium tizedikeseinek tartottam
rendhagyó tanórát az Európai Pénz7 program keretében márciusban. Beszéltem a pénzügyi döntések egész életünkre kiható fontosságáról. Igyekeztem elmagyarázni a diákoknak: mi a
jövedelem és a bevétel közötti különbség, mit jelent a költségvetés egy családnak és mit az államnak, és hangsúlyoztam a tudatos pénzügyi gondolkodás fontosságát.

ADOMÁNYÁTADÁS A MARGIT KÓRHÁZNAK

M

enczer Erzsébet választókerületi elnök asszonnyal együtt
adtuk át dr. Badacsonyi Szabolcsnak, a Szent Margit Kórház főigazgatójának az Óbudai Polgári Bál tombolabevételét. A kórház az összegyűlt 200 ezer forintot laparoszkópiás torony vásárlásához fogja felhasználni. Az adományátadás után
főigazgató úr és a kórházi vezetők társaságában kisebb sétát is
tettünk az intézményben, az azt követő megbeszélésen pedig
aktuális egészségpolitikai témákat beszéltünk meg.

JÓTÉKONYSÁGI EST
A REMETEKERTVÁROSI
SZENTLÉLEK TEMPLOM
JAVÁRA

G

ulyás Gergely országgyűlési képviselő, Lajos Tamás
producer és barátaik gyűjtést szerveztek egy II. kerületi helyszínen, hogy támogassuk az egyre nehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarságot. Örömmel
vettem részt és támogattam magam is a kezdeményezést.
Fontosnak tartom, hogy ne csak hivatalos, hanem civil
kapcsolatokon keresztül is segítsünk. Az összejövetel bevételét a szervezők a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek juttatták el.

ága Zoltán hegedűművész adott jótékonysági koncertet
április 25-én a Remetekertvárosi Szentlélek Templom javára. A hangverseny első részében Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes és Muskát András énekművész lépett fel. Az
1942-ben felszentelt Szentlélek Templom felett sem múlt el
nyomtalanul az idő. Ahogyan a gyülekezet lelkésze, Pap Tamás
atya elmondta, már 1937-ben is országos közadakozásból épült
meg a templom, és ahogyan akkor, most is nagy szükség van az
összefogásra. Sajnos már hosszú évek óta nem szól az orgona,
és felújításra szorul a tetőzet is. A jótékonysági esten köszönetemet fejeztem ki mindazoknak, akik e nemes kezdeményezés
mellé álltak, a híveknek, a segítő szándékú lokálpatriótáknak és
a művészeknek. Elmondtam, hogy fontosnak tartom ezeket az
ügyeket, mert általuk nemcsak a hit és közös hagyományaink
megőrzésének célja, hanem a magyarok egymás iránt érzett felelőssége is kifejezésre jut.
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Május

5 ÉVES A PESTHIDEGKÚTI
MENTŐÁLLOMÁS

KIRÁNDULÁS
MAKKOSMÁRIÁN

A

II. kerületi Fidesz-csoport kirándulást szervezett Budakeszire, Makkosmáriára. Túráztunk, bográcsoztunk, illetve a helyszínen található kegytemplomot is meg lehetett
tekinteni. A tagtársaktól, segítőktől fontos ügyekről hallottam
ezúttal is, érdekes beszélgetések, együtt gondolkodások részese lehettem.

Székely Majális
a Millenárison

S

zékelyföld kulturális és gasztronómiai értékeit vonultatta fel a Budapesten először megrendezett Székely Majális május 1-3. között. A rendezvény fővédnökeként arról
is beszéltem, hogy bennünket, magyarokat nemcsak a kultúra, a művészet vagy az oktatás kapcsol össze, hanem nagyon fontos gazdasági csatornák is. A szervezőkkel együtt
azt kívántuk elérni, hogy Székelyföld bemutatkozhasson a
fővárosnak, és azok a budapestiek, akik még nem jártak
arra, rácsodálkozhassanak, milyen gasztronómiai, kulturális és művészeti kincsek vannak Székelyföldön.

II. KERÜLET NAPJA

R

égi álmuk valósult meg a pesthidegkútiaknak 2010-ben, amikor megépült a Hunyadi utca–Máriaremetei út találkozásánál
a Mentőállomás. Az idén ötéves állomás dolgozói családi napot,
gyerekprogramokat, mentő- és rendőrautó-bemutatót tartottak.

A

Millenárison tartották meg a II. kerület napját. A tikkasztó hőség ellenére sok százan vettek részt a rendezvényen,
amelyre családommal látogattunk el. Megtisztelő felkérésnek
tettem eleget akkor, amikor Budai Péter sztárséffel és Láng
Zsolt polgármester úrral közösen az elkészült ételeket zsűriztük. Az Ízek utcájában a ruszin és más nemzetiségek ételeivel ismerkedtem meg. A jó hangulatú estét a Benkó Dixieland
Band koncertje zárta, a zenekar már 50 éve töretlen lendülettel szórakoztatja közönségét.

CIVIL ÉS NEMZETISÉGI NAP
A III. KERÜLETBEN

NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A
M

ájus 31-én a Békásmegyeri Közösségi Házban és szomszédságában rendezték meg a VIII. Civil és Nemzetiségi Napot, ahol nemcsak a felnőttekre gondoltak a szervezők, a
gyereknap alkalmából ingyenes játékok várták a kicsiket.

A REFORMÁTUS SZALON
ESTJÉN VETTEM RÉSZT
Pillért, alapot építeni a jövő számára mindig nemes feladat.
Az egyház fontos építő szerepet tölt be a legtöbb polgár
életében. Ezért is fogadtam el Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony meghívását a Református Polgári
Szalon rendezvényére. A Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében tartott eseményen Nagytiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke mondott köszöntő beszédet.

ÓBUDAI FITT CSALÁDI PERCEK

K

ozma Zsuzsanna fitneszedző évek óta
tart zenés tornafoglalkozásokat a III. kerület
óvodáiban, s szervezi az
Óbudai Fitt Családi Percek programot, amely
idén már hetedik alkalommal rendezték meg
a III. kerületi TVE pályán,
a Rádl árok és Kalap utca
találkozásánál.

trianoni békediktátum aláírása (1920. június 4.) évfordulójának emléknapján sokan gyűltünk össze a csillaghegyi Országzászlónál. Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának szervezésében színpadi produkciókkal és
családi programokkal várták az érdeklődőket.

JUBILEUMI SZENTMISE
MÁRIAREMETÉN

A

máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában jubileumi
szentmisén köszöntöttük 40 évvel ezelőtti pappá szentelésük alkalmából Erdő Péter bíborost, Esztergom-Budapest főegyházmegyei érseket és Esterházy László c. prépostot, esperes-plébánost. Esterházy atya munkájával 1998
óta járul hozzá ahhoz, hogy a máriaremetei kegyhely külső megjelenése és közösségének lelki élete méltó legyen
múltjához.
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MEGÚJUL A BÉCSI ÚTI
KANDÓ KOLLÉGIUM

KERÜLETI TANÉVNYITÓK

Ö

römmel fogadtam el a meghívást a II. kerületi
Máriaremete-Hidegkút Ökumenikus Általános Iskola, valamint a III. kerületi Csillaghegyi Általános Iskola tanévnyitójára. Mint a körzet képviselője, s mint négygyermekes családapa is vallom, hogy olyan országot kell teremtenünk gyermekeinknek, ahol nyugodtan tanulhatnak, boldogulhatnak és megtalálják jövőjüket. Gyermekeinket nem

A

z Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kálmán Kollégiumát
2007 szeptemberében zárták be, azóta férőhelyek bérlésével gondoskodnak a hallgatók elhelyezéséről. Az egyetemen július másodikán tartott sajtótájékoztatón mint a körzet
országgyűlési képviselője is örömmel jelentettem be, a kormány döntött arról, hogy 1,6 milliárd forintot biztosít a kollégium felújítására, a rekonstrukció befejezésére.

SVÁB BÁL A
II. KERÜLETBEN
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Forma 1-es Magyar
Nagydíj

S

R

endkívül izgalmas verseny végén Sebastian Vettelnek adhattam át a győztesnek járó kupát a jubileumi, 30. Forma
1-es Magyar Nagydíjon július 26-án. A kormány célja, hogy továbbra is itt tartsa a „száguldó cirkuszt”, hiszen a befektetett
pénz többszörösét hozza vissza minden évben.

Augusztus

óvnunk kell a nehézségektől, hanem olyan biztos tudást,
időtálló értékeket és kötődést kell adnunk nekik, amelyek
birtokában képesek azokat legyőzni. Nem kis feladat ez
szülőknek és tanároknak.

zeptember vége óta új otthonnak örülhetnek a pesthidegkúti
Sarepta lakói, melynek avatásán magam is részt vettem.
Ünnepi istentisztelet keretében mintegy 500 érdeklődő helyi lakos, családtag és számos meghívott vendég jelenlétében
Fabiny Tamás evangélikus püspök megáldotta az új épületet,
és átadta annak kulcsát Sztojanovics András tiszteletes úrnak.
Az új helyen 50 sérült lakó elhelyezése oldódik meg. Az építkezés közel 1,2 milliárd forintba került, amelyet szinte teljes
egészében adományokból és az egyház saját megtakarításaiból fedeztek. Az épület környezetbarát technológiával épült,
az energiaellátást a tetőszinten elhelyezkedő napkollektorok,
illetve napelemes rendszer biztosítja.

ÚJ KÉPVISELŐI IRODA A III. KERÜLETBEN ÉS HIDEGKÚTON

I

dén is kiváló hangulatú bált rendezett a II. kerületi Német
Önkormányzat a Klebelsberg Kultúrkúriában. A helyi svábok
hagyományt teremtettek azzal, hogy a Hidegkútra való betelepítésük évfordulója alkalmából ünnepelnek, emlékeznek, ahová a külföldre szakadt rokonok és barátok is örömmel térhetnek haza. A késő estig tartó bált követően másnap koszorúzással, szentmisével és nemzetiségi kórusok találkozójával emlékeztek a hidegkúti svábok betelepítésének 304. évfordulójára.

ÚJ OTTHONT KAPTAK
A BUDAI EVANGÉLIKUS
SZERETETOTTHON LAKÓI

M

inden képviselő életében fontos pillanat, amikor egy, a
választópolgárokkal való személyes kapcsolattartásra és
-építésre kiválóan használható irodát, közösségi helyszínt ad-

MEGTISZTELŐ KAZAH
E
ELISMERÉSBEN
R
RÉSZESÜLTEM
azahsztán Magyarország stratégiai partnere, a két ország közötti együttműködési lehetőségek köre meglehetőően széles – mondtam el a Kazahsztán budapesti nagyköveetségén rendezett ünnepségen. A magyar-kazah kapcsolatook és a kun-kipcsák hagyományok őrzésében végzett munkáért
á elismerésben részesültem többedmagammal együtt. A
kitüntetéseket Szapár Iszákovtól, a Kazah Jótékonysági Alapítvány
í
elnökétől vehettük át. Este díszelőadásra került sor a
Kllebelsberg Kultúrkúriában, ahol a Kok Turkiler instrumentáliss türk zenét játszó kazah együttes koncertjét hallgattuk meg.

hat át. Örömmel nyitottam meg szeptemberben a III. kerületi Bécsi út 77-79. szám és Pesthidegkúton, a Máriaremetei út
118. szám alatti új képviselői irodámat.
VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁK NYITVATARTÁSI IDEJE
Pesthidegkúti iroda
(II. ker. Máriaremetei út 118.)
Hétfő: 15:00-18:00
Szerda: 17:00-20:00
Péntek: 9:00-13:00

III. kerületi iroda
(III. ker. Bécsi út 77-79.)
Hétfő, Kedd, Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: 12:00-18:00
Péntek: 10:00-16:00
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ÜNNEPSÉGEK AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN

I

dén is nagy szeretettel és örömmel köszöntöttük a II-III. kerületi nyugdíjasokat október 1-jén, az Idősek Világnapján. A II. kerületi önkormányzat szervezésében az idősek dunai hajókiránduláson vehettek részt, a III. kerületi önkormányzat gálaműsorra hívta

szépkorú polgárait, a zsúfolásig – aznap délután kétszer is – megtelt Óbudai Kulturális Központ színháztermébe. Köszöntőimben
elmondtam: töretlenül hiszek abban, hogy az előttünk járók iránti
tisztelet nélkül nem lehetünk sikeresek és boldogok.

A HŐSEINKRE
EMLÉKEZTÜNK

A

z ünnep előestéjén a III. kerületi Szent Péter és Pál
templom kertjében, az önkormányzat szervezésében,
koszorúzással emlékeztünk. A csillaghegyi Jézus Szíve
templom ünnepi szentmiséje után, a zsámboki keresztnél,
gyertyagyújtáson vettem részt. Október 23-án ismét ’56os hőseink előtt hajtottunk fejet, mind a II. kerületi Széna téren, mind pedig az akkori események emblematikus
helyszínén, a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete
előtt. Széna téri beszédemben kiemeltem: megszentelt
helyen állunk, ahol minden szót, minden gondolatot és kifejezést felerősít a történelmi múlt. Más értéke van mindannak, amit mondunk, mert jelen van azoknak a hősöknek az emlékezete, akik harcukkal, a jövőbe vetett hitükkel és halálukkal örökre jelképpé tették a Széna teret. A
Szabadság napján a magyarok tabukat, szobrokat és egy
olyan rendszert döntöttek meg, amely saját hatalmát csakis félelemmel, gyűlölettel és erőszakkal volt képes fenntartani.

MEGÚJULT SPORTPÁLYA
ÉS MOBILKÖNYVTÁR A
KLEBELSBERG ISKOLÁBAN

A

pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium megújult sportpályáját és könyvtárát tekintettük meg
október 1-jén Láng Zsolt polgármester úrral, Rósa Viktor iskolaigazgató úrral és Csabai Péterrel, a Pesthidegkúti Városrészi

NÉMET-MAGYAR
É
GAZDASÁGI TÁRGYALÁSOK
BERLINBEN
étoldalú egyeztetéseket folytattam Berlinben német
kollégáimmal, Sigmar Gabriel alkancellárral, gazdasági és energetikai miniszterrel a ma is jelentősnek tartott gazdasági együttműködések további erősítéséről,
és a versenyképesség megőrzéséről. Wolfgang Schäuble
pénzügyminiszterrel egyetértettünk abban, hogy az európai versenyképesség javításának forrása a szorosabb
együttműködés lehet Németország és a Visegrádi Négyek között. Németország gazdasági stratégiai partnerként tekint a régióra, amelyben kiemelt szerepe van Magyarországnak. Hasonlóképpen vélekedtünk Oroszország gazdasági szerepének megítélésében is. Nem értünk teljesen egyet a bevándorlás kérdésében, azonban az mindkettőnk számára világos, hogy európai szintű megoldásra van szükség, de minden uniós megoldás
előfeltétele a beáramlás kontrollálása.

ÚJ SZOLGÁLTATÓHÁZ
A HŰVÖSVÖLGYBEN

A

z első kapavágást követően 13 hónappal elkészült a Hidegkút kapuja program egy újabb eleme, a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház. A rövidebb nevén – Hüvinek – elnevezett épület
számos magas minőséget képviselő kisebb üzletnek, szolgáltatónak, új postahivatalnak és okmányirodának ad helyet. A beruházás helyszíne a megújuló hidegkúti városrészi központban,
közvetlenül a Hűvösvölgyi BKV-végállomás mellett található.

A KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL BŐVÜL AZ ÓBUDAI
MESEERDŐ ÓVODA
Önkormányzat elöljárójával. A felújítás eredményeként egy teljesen új, 800 m² alapterületű focipályájának örülhetnek a diákok. A rossz állapotú műfű helyére gumiburkolat került, és
megoldották a terület csapadékvíz-elvezetését is. Az új – hét
konténer összeépítésével kialakított – mobilkönyvtár is bemutatkozott. Az új könyvtárra örvendetes okból volt szükség, hiszen az iskola tanulói létszáma folyamatosan bővül, és a korábbi könyvtárhelyiségből tantermet alakítottak ki.
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November

Október
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E

gy 2004 óta üresen álló épület felújítására 63,6 millió forintot nyert a főváros III. kerületi önkormányzata
a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán. A magyar
kormány kiemelt célként kezeli a gyermekek esélyegyenlőségének és a korai nevelés megfelelő feltételeinek megteremtését. A Meseerdő Óvoda újabb telephellyel bővülhet, így a jelenleg üresen álló – valaha szintén óvodai feladatot ellátó – Váradi utca 9. alatti épület 75 kisgyermek
fogadására lesz alkalmas.
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Az első villamos már elindult…
November 22-én éjjel indult el először Óbudáról Budán át a budai fonódóvillamos első
próbajárata. Bízom benne, hogy a hamarosan menetrend szerint közlekedő szerelvények
mindannyiunk megelégedésére szolgálnak. A választókerületünket érintő nagyberuházások közül az első – ígéretünknek megfelelően – elkészült. Jövőre újabbakkal folytatjuk.

Kedves budai és óbudai polgárok!
Engedjék meg, hogy talán kicsit formabontó módon,
a fenti képpel kívánjak áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt!
Varga Mihály
Képviselői Beszámoló
Felelős kiadó: Varga Mihály országgyűlési képviselő
Nyomta és kötötte: Pauker Nyomda
Felelős vezető: Vértes Gábor ügyvezető

