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Együttműködés viszi előre közös ügyeinket
Varga Mihály harmadik éve
képviseli a főváros II. és III.
kerületének polgárait a Magyar
Országgyűlésben. Az idei
évet összegző beszélgetés
során elmondta: három év
alatt sikerült fontos, sokszor
évtizedek óta megoldhatatlan
tűnő problémákat megoldani,
régen várt fejlesztéseket
elindítani. Nemzetgazdasági
miniszterként úgy látja, hogy
2016-ra sok területen beérett
a magyar kormány munkája:
az eredményeket a korábbi
kritikusok is elismerik, de
ami ennél is fontosabb, hogy
jelentős forrás jut a települések,
így a budapesti kerületek
elképzeléseinek megvalósítására.
Több nagyszabású beruházás is kormányzati támogatással valósul meg
a II. és a III. kerületben a közeljövőben. Minek köszönhető, hogy több
pénz jut önkormányzati és helyi fejlesztések támogatására?

A hidegkúti Frer cukrászda idén ünnepelte alapításának 20. évfordulóját. Örömmel
köszöntöttem a születésnapos vállalkozás tulajdonosait

Nemzetgazdasági miniszterként büszke vagyok arra, hogy az országot alig néhány év alatt a csőd közeli állapotból növekedési pályára sikerült állítani. Ennek az
eredménynek köszönhető az is, hogy több
forrás jut a településeknek, így a korábban
elindított fejlesztéseket újabbak követhetik a II. és a III. kerületben is. A magyar
kormány az elmúlt években sikeres gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Országgyűlési képviselői beszámoló
Alapvetően ennek a teljesítménynek, a
jó gazdálkodásnak köszönhetően a kormány a megtakarítások és a fegyelmezett
gazdálkodás – nem hitelfelvétel – révén támogatni tudja a családokat, a vállalkozásokat és a településeket is. Tavaly év végén például összesen 18 milliárd forintot
juttatott a kabinet önkormányzati fejlesztések támogatására, de számos pályázatot
indítottunk el az óvodai és bölcsődei ellátás színvonalának emelésére és különböző
infrastrukturális beruházások megvalósítására is.
Több választókerületi beruházás a végéhez közeledik. Újabb fejlesztések elindítására számíthatnak a választók?
Jövő tavasszal adjuk át a nagyközönségnek és a hidegkúti közösségnek a minden
elemében megújult Klebelsberg-kastélyt.
A bel-budaiak életminőségét javítja a hathektáros parkká bővülő Millenáris, ami várhatóan 2017 második felében készül el. A
rózsadombiak számára jó hír, hogy a magyar és a török kormány együttműködésének köszönhetően nemcsak Gül Baba türbéje, hanem a környező parkos rész és több
utca is megújul. Óbudán idén egy új óvodát avathattunk fel, és kormányzati támogatásból készült el az Árpád Gimnázium energetikai korszerűsítése is. A III. Kerületi Torna
és Vívó Egylet (TVE) létesítményének bővítése mellett szintén kormányzati forrásból
újul meg a békásmegyeri piac is. Úgy vélem, hogy 2014 óta sokat változott a választókerület, a megújulás folyamatos: a II. és
a III. kerületi önkormányzattal és a főváros-

A november 24-én aláírt bérmegállapodás kivételes alkalom volt hazánk rendszerváltás utáni történetében, 1990 óta a mostani az első kormány, amely több évre szóló, jelentős változásokat hozó egyezséget kötött a munkaadókkal és a szakszervezetekkel

Az idei év egyik legfontosabb közéleti
eseménye a kötelező kvóta elleni népszavazás volt. Október 2-án mi is elmondtuk véleményünket a szavazóhelyiségben

Május 12-én én nyithattam meg a londoni tőzsdét. A gazdasági eredmények ma már
magukért beszélnek, hiszen 2013 nyarán közel egy évtized után kikerültünk a túlzottdeficit-eljárás alól, az államháztartás hiánya évek óta jóval az elvárt szint alatt van,
csökkent az államadósság, a gazdasági növekedés is folyamatosnak tekinthető, az uniós átlagot meghaladóan, három százalék körül alakul a magyar GDP. Idén a három
legnagyobb hitelminősítő; a Fitch, a Standard and Poor’s és a Moody’s is felminősítette hazánkat

sal együttműködve igyekszünk az itt élők
gondjaira megoldást találni.
A megvalósult, illetve megvalósuló
beruházások ellenére a budai egészségügyi fejlesztések elmaradása miatt
sokan mégis csalódottak.
Az elmaradás sajnálatos módon több évtizedes, ezt én is megtapasztaltam jó néhányszor, mikor II. kerületi lakosként ügyeletre
kellett menni a gyerekeinkkel a János-kórházba. A kormány Buda egészségügyi ellátását újabb fejlesztésekkel javítja: súlyponti kórház épül jól megközelíthető helyen,
Újbudán, jelentős forrást különített el a János-kórház, a Kútvölgyi-tömb és a Margit
Kórház rekonstrukciójára. Ezenkívül szintén
a kabinet támogatásának köszönhetően bővül a II. kerületi Szent Ferenc Kórház, valamint az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet. Azt is el kell azonban fogadni, hogy jelentősebb, egy-egy térség ellátását biztosító központi intézmény kialakítása csak jelentős közúti fejlesztés, így például az M0-s körgyűrű észak-budai részének
megépülése után kezdődhet csak el.
Ha néhány mondatban kellene összefoglalnia, mit mondana 2016-ról?
Az idei esztendő fontos tanulsága volt számomra, hogy az összefogás, a közös gondolkodás és az együttműködés viheti csak
előre ügyeinket. A legfontosabb közéleti esemény, a kötelező kvótáról szóló október 2-i népszavazás megmutatta, hogy
lényeges, a jövőnket meghatározó kérdésekben milyen nagy szükség van a közös
akarat kinyilvánítására. Akkor tudunk előre
haladni, ha kitűzött céljaink eléréséért ös�szefogunk.

Országgyűlési képviselői beszámoló

JANUÁR
Gazdasági miniszterként mondhatom, jó hírekkel indult a január: kedvező heyzetben vártuk az új esztendőt, az előrejelzések többsége azt
mutatta, hogy idén is az uniós átlagnál nagyobb mértékben bővül gazdaságunk. Örömömre szolgált az a
tény is, hogy több pénz marad a családoknál, a munkavállalóknál. A kormány megteheti, hogy jelentős mértékben támogassa a települések fejlesztéseit, így a főváros II. és III. kerülete számos új szolgáltatással, intézménnyel bővülhet a közel jövőben.

Sokéves hagyomány a Duna Szimfonikus Zenekar újévi
koncertje a Klebelsberg Kultúrkúriában, idén Medveczky Ádám vezényletével és Szabó Ildikó gordonkaművész
közreműködésével varázsolták el a nagyérdeműt.

NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN
MAGYARORSZÁG. Ba-

nai Péter Benővel, az NGM
államtitkárával jelentettük
be, hogy a vártnál jóval kedvezőbben alakult 2015-ben
az államháztartás hiánya.
Már nemcsak a húzóágazatoknak, hanem a bérek
emelkedésének, a foglalkoztatottság bővülésének és a
fogyasztás élénkülésének is
köszönhető a siker.

A BUDALIGETI POLGÁRI KÖRBEN

immár hagyománnyá vált, hogy az évkezdő
találkozón együtt vitatjuk meg, milyen feladatok várnak ránk, hogyan tudjuk egymás
munkáját segíteni.

ÚJ NYELVI LABOR AZ ÓBUDAI
GIMNÁZIUMBAN. A magyar-török

A MÁLENKIJ ROBOT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK. Hetven évvel ezelőtt,
1946 januárjában a Vörös Hadsereg katonái az óbudai németek férfijait válogatás nélkül
vitték el „kis munkára”, azaz málenkij robotra. Elhurcolt honfitársainkra, a kárpótlást csak
életük alkonyán elnyerőkre emlékeztünk az óbuda–békásmegyeri városháza falán elhelyezett emléktábla előtt és a Szent Péter és Pál templomban.

kapcsolatok sokszínűségét jelzi az Óbudai Gimnáziumban megvalósult fejlesztés:
a Török Együttműködési és Koordinációs
Ügynökség (TIKA) támogatásával egy minden elemében megújult nyelvi labort avathattunk fel.
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FEBRUÁR
A hónap legfontosabb híre volt, hogy
több választókerületi fejlesztés is kormányzati támogatással valósul meg.
Láng Zsolt II. kerületi és Bús Balázs III.
kerületi polgármesterrel tartott sajtótájékoztatókon milliárdos beruházásokat jelentettünk be. Uszodára, piacfelújításra, kórházbővítésre is jut forrás a
jó gazdasági eredményeknek köszönhetően. A közösségi élet is igen élénk
volt, több farsangi és báli meghívásnak
tettem örömmel eleget.

VÁLASZTÓKERÜLETI FEJLESZTÉSEK. A kiemelkedő gazdasági eredményeknek és

a szigorú költségvetési politikának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a magyar kormány jelentős többletforrással támogassa az önkormányzatok munkáját. A II. kerületben: a
Klebelsberg-kastély felújítását újabb 450 millió forinttal, a Széher úti Szent Ferenc Kórház
új szárnyának kialakítását pedig 200 millió forinttal támogatja a kormány. A III. kerületben:
korszerűsítik az Árpád Gimnázium nyílászáróit, valamint a III. kerületi Torna és Vívó Egylet
létesítményei is új külsőt kapnak. A kormány augusztusban újabb 3,5 milliárd forintot szavazott meg Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának, így összesen 4,5 milliárdból újulhat
meg a Heltai Jenő téri piac.

CSILLAGHEGYI KOLBÁSZTÖLTÉS.
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg
a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület a helyi kolbásztöltő-fesztivált és a télűző farsangi mulatságot a III. kerületi Mátyás király utcai Művelődési Ház udvarán.

BÁLOK A II. KERÜLETBEN. A budai ferencesek a hagyományokhoz híven a Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezték farsangjukat, míg a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége a Klebelsberg Kultúrkúriába hívta a télbúcsúztatókat.

Országgyűlési képviselői beszámoló

MÁRCIUS
Sok új feladattal kellett számolnunk
a tavasz első hónapjában is. Ekkor
mutattuk be a tárca által kidolgozott
Irinyi Tervet, Magyarország újraiparosításának programját, amelyhez
a gazdasági élet minden szereplője
csatlakozni tud, és amely megteremti a hosszú távú növekedés hajtóerejét. A következő években Közép-Európában lesz az európai gazdasági növekedés központja, ezért a magyar kormány komoly figyelmet fordít a kárpát-medencei régió gazdasági fejlődésére.

SZABADIDŐ, SZERETEM 2016. Ha tavasz, akkor éves programindító sajtótájékoztató
Óbudán az Óbudai Sport Nonprofit Kft. szervezésében. Festői környezetben, a Perényi úton
található Academy Golf Budapest Clubban indítottuk útjára a III. kerület egyedülálló szabadidőprogramját, amely minden korosztálynak kínál hasznos és egészséges elfoglaltságot.

PARLAMENTI LÁTOGATÁSOK. Idén

is több száz választókerületből érkezett
vendég volt a Magyar Országgyűlés gyönyörű épületében. Márciusban többek között a békásmegyer–ófalui Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákjai, valamint a
nagycsoportos óvodások jártak ott.

A SZABADSÁG ÜNNEPE. Székelyföld nyugati kapujaként is emlegetett településen,

Székelykeresztúron emlékeztünk meg a magyar szabadságharc hőseiről március 15-én, a
független Magyarország születésnapján.

VERSMONDÓVERSENY PASARÉTEN. Az irodalom szebbé teszi az életün-

ket – a régi igazság új értelmet nyert a pasaréti Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános
Iskola és Gimnáziumban rendezett országos versmondó-verseny döntőjén, amelyet
minden évben az iskola névadója, a közeli Volkmann utca egykori lakója előtt tisztelegve szervez meg az intézmény.

PÉNZÜGYEKRŐL DIÁKOKNAK. Nemzetgazdasági miniszterként és négygyerme-

kes édesapaként is vallom: ahhoz, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok korszerű tudással rendelkezzenek, elengedhetetlenül szükséges az alapvető pénzügyi fogalmak ismerete.
A II. kerületi Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 11. évfolyamos diákjait többek között a megtakarítások hasznosságáról és a kockázatok mérlegelésének fontosságáról igyekeztem meggyőzni.
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ÁPRILIS
A családok helyzetének javítását kiemelten fontosnak tartja a kormány.
Ahhoz, hogy az édesanyák könnyebben tudjanak munkát találni, jelentősen bővíteni kell a gyermekintézményekben a férőhelyek számát. A
nemzetgazdasági tárca tavaly kiírt
óvodai kapacitásbővítést szolgáló
pályázata összesen 66 településen
több mint 2000 új férőhelyet hozott
létre. A sikeres akció idén is folytatódott: 2,5 milliárd forint keretösszegű
pályázatra vártuk a települési önkormányzatok jelentkezését.

CSALÁDI EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP A KLÉBIBEN. A II. kerületi RenSAKKSZIMULTÁN

ÓBUDÁN. Az

Óbudai Széchenyi Kör és az Óbudai Kulturális Központ sakkszimultánnal tisztelgett
a „legnagyobb magyar” emléke előtt, melyet a Széchenyi Emlékév alkalmából, hagyományteremtő céllal rendeztek az Óbudai Kulturális Központban.

SOHA NEM FELEDJÜK. A solymári vasútállomáson a Buda környéki
svábok kitelepítésének emlékére emléktáblát avattunk. 1946 és 1948 között mintegy 200 ezer német nemzetiségű embert fosztottak meg Magyarországon az állampolgárságától, ingó és ingatlan vagyonától; Pesthidegkútról 1320 sváb polgárt telepítettek ki.

dőrkapitányság, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ immár negyedik alkalommal rendezte meg családi napját. A ragyogó napsütésben feleségemmel és kisebbik fiammal mi is kilátogattunk a Klebelsberg Kultúrkúria kertjébe. Samu kapitány a
háromévesek önfeledtségével vette birtokba a kiállított rendőrmotort.

ÚJ ÓVODA ÓBUDÁN. Sikeresen indult a III. kerületi
Meseerdő Óvoda is a nemzetgazdasági tárca pályázatán.
75 plusz férőhely kialakítását teszi lehetővé a 2003 óta
használaton kívüli Váradi utcai épület felújítása.
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MÁJUS
Ebben a hónapban a legfontosabb
gazdasági hír az volt, hogy a Fitch
Ratings felminősítette Magyarországot, vagyis befektetésre ajánlott kategóriába sorolta a devizában kibocsátott hosszú lejáratú szuverén magyar
adósságállomány osztályzatát. Meghozták tehát az eredményt a kormány gazdasági átalakító intézkedései, a Fitch felminősítésében ugyanis visszaköszönnek a legfontosabb területeken elért eredményeink. Ekkor
még nem tudtuk biztosan, de sejtettük, hogy a másik két nagy hitelminősítő is követni fogja a Fitch példáját.

TÖBB MINT 20 EZER LÁTOGATÓ A SZÉKELY FESZTIVÁLON. A csíksomlyói

déli harangszó nyitotta meg idén is a Székelyföld értékeit bemutató fesztivált a Millenárison. A rendezvény fővédnökeként azonban nem csak a magas látogatószám töltött el büszkeséggel. A Székely Fesztivál a világon szétszóródott székelység, valamint a külhoni magyarság élete, gondolkodása iránt érdeklődő magyarországi közönség találkozóhelye is lett.

TE-SZEDD! Az akció haÓBUDA NAPJA 2016. Valódi közössé-

gi élmény a III. kerületi önkormányzat, az
Óbudai Kulturális Központ és intézményei
által megrendezett színes forgatag, amely a
múltból táplálkozva köti csokorba a különféle tradíciókat. Az események központja a
Fő tér és a Szentlélek tér volt, de nemcsak
ott, hanem a kerület más helyszínei is kellemes együttlétet kínáltak az itt élőknek.

zánk legnagyobb önkéntes
mozgalma, amelyet hatodik
alkalommal rendeztek meg
április 28. és május 1. között. Jómagam a II. kerületi
Fidelitas tagjaival együtt vettem részt a József-hegyi kilátó környékének megtisztításában, a fiatalokkal több
zsáknyi szemetet szedtünk
össze néhány óra alatt.

ÉPÜL A HIDEGKÚTI USZODA. A kormány 300 millió forinttal járul hozzá a főváros
II. kerületében 2018-ra elkészülő uszoda megvalósításához. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a Nemzetgazdasági Minisztérium épületében adtam át Láng Zsolt polgármesternek. A kormány, az önkormányzat és a vállalkozói szféra együttműködésének köszönhetően készülhet el a régen várt sportlétesítmény.

VENDÉGSÉGBEN A BUDAI HÖLGYEKNÉL. Lelkes és kedves, a környeze-

tüket jól ismerő és szerető Budai Hölgyek
Körének vendége voltam. Pados Enikővel
beszélgetve számos közéleti témát körbejártunk, szóba került többek között a nyugdíjasok helyzete, az áfacsökkentés, a fiatalok otthonteremtésének lehetősége és a
kvótanépszavazás is.
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JÚNIUS
A 2017. évi költségvetés stabilitást
és biztonságot nyújt a magyar családoknak, valamint biztosítja a fejlődés lehetőségét a hazai vállalkozásoknak. Minderről a Parlamentben beszéltem, miután az ország�gyűlés elfogadta a jövő évi költségvetésről szóló törvényt. 2017-ben az
áfacsökkentések 55 milliárd forintot
hagynak a lakosság zsebében, míg a
családi adókedvezmény kiszélesítésével egy kétgyermekes család éves
jövedelme további 60 ezer forinttal
is emelkedhet.

A PARLAMENT JAVASLATOMAT ELFOGADVA döntött úgy, hogy a Baár–Ma-

das Református Általános Iskola és Gimnázium tornaterem-bővítésre és óvodaépítésre
630 millió forint támogatást kap 2017-ben.
Szabó István püspök úrral és Balog Zoltán
kollégámmal egyetértünk abban, hogy a patinás intézmény mellett működő Gyökössy
Endre Református Óvoda így jelentősen növelheti majd a felvett gyermekek létszámát.

FÓRUM A SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
A BIZTONSÁGOSABB ÉS KORSZERŰBB KÖZLEKEDÉSÉRT. A kormány és a te- JÖVŐJÉRŐL. Az észak-budai egészséglepülési önkormányzatok példaértékű együttműködésének bizonyítéka a 10. számú főút
Bécsi és Ürömi úti új csomópontjának átadása.

FIATALOKKAL A KÖZÉLETRŐL. A III. kerületi Fidelitas újjáalakult alapszervezetének

ügyi ellátás színvonalának emelését fontosnak tartva dr. Cserháti Péter miniszteri biztossal tájékoztattuk a kormány elképzeléseiről a hidegkúti hallgatóságot.

vendégeként az elmúlt években közösen elért gazdasági sikerekről és az előttünk álló feladatokról beszélgettünk.

HATÁRTALANUL A FELSŐOKTATÁSÉRT. Az Óbudai Egyetem pedagógusna-

pi ünnepsége 2011 óta a határon túli felsőoktatási intézményekben magyarul oktató tudósok méltatásával és elismerésével is
kiegészül.

Országgyűlési képviselői beszámoló

JÚLIUS
Nagy-Britannia unióból történő kilépése fontos figyelmeztetés volt
egész Európa számára. A Brexitről
tartott népszavazás világossá tette:
erős és szuverén nemzetgazdaságok
tehetik ismét versenyképessé Európát. A Brexit kedvezőtlen hatásait kivédendő javítani kell a bankrendszer
hatékonyságát, illetve az egyes nemzetgazdasági jellemzőket jobban figyelembe kell venni a stratégiai célok kialakításakor. A nálunk működő mintegy 3000 brit érdekeltségű
cég Magyarországon kíván maradni,
azzal viszont szembe kell néznünk,
hogy az Európai Unió harmadik legnépesebb, illetve gazdasági erejét
tekintve a második-harmadik helyen álló országának kilépése érinteni fogja az unió versenyképességét.

FOLYTATÓDIK A MILLENÁRIS BŐVÍTÉSE. Júniusban a mélygarázs építését előké-

szítő munkákkal folytatódott a Millenáris bővítése. Új szakaszába lépett a budai park építése, elkészültek a közel 2,5 hektáros pihenőpark látványtervei, és megindult az engedélyezési eljárás. A korszerű, elsősorban rekreációs célokat szolgáló közösségi tér több mint
háromszáz lombos fával, dús zöld növényzettel, padokkal, izgalmas játszótérrel és jelentős
vízfelülettel várja majd a kikapcsolódni vágyókat.

OTTHONUNK OTT VAN, AHOL
SZÍVÜNK OTTHONRA LELT. 305 évvel ezelőtt, 1711. július 5-én tizenegy, zömében a Rajna-vidékről elindult német család
írta alá azt a szerződést, amelynek értelmében Pesthidegkúton települtek le, és segítettek újjáépíteni a török uralom utáni elnéptelenedett és kifosztott Magyarországot. Ezekre a bátor emberekre emlékeztünk közösen,
magyarok és németek az ófalui Sarlós Boldogasszony Templom kertjében.

ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA ELLEN. Az idei esz-

ITTHON VOLTUNK, VAGYUNK, LESZÜNK EURÓPÁBAN! Az immár 27. tus-

ványosi találkozó mottója soha nem volt ilyen időszerű – hangzott el a tusnádfürdői szabadegyetem szimpóziumán. Erdély és az anyaország hovatartozása számunkra soha nem
volt kérdés, ahogy kulturális és történelmi hagyományaink, úgy gazdaságunk is szerves része a kontinensnek. Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladatának a belső források minél jobb kihasználását tartom, a gazdaságunkat ugyanis csak így tudjuk folyamatos
növekedési pályára állítani.

tendő legjelentősebb közéleti eseménye a
kötelező kvótáról meghirdetett népszavazás
volt. A nyár és az ősz folyamán számos rendezvényen és fórumon beszélgettünk a választókkal a migránshelyzet okozta veszélyekről, annak jövőbeli hatásáról. Az egyik első alkalommal Gyürk András, hazánk Európai Parlamenti képviselője a II. kerületi Fidesz-csoport rendhagyó gyűlésén mondta el véleményét a Tamás Alajos Közösségi Házban.
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AUGUSZTUS
Aki közelebbről ismer, tudja, elkötelezett híve vagyok annak hogy hazánkban is magasabb fokozatra kapcsoljon az elektromobilitás. Már eddig is számos módon támogattuk az
elektromos járművek elterjedését:
Budapesten több budai vonalon is
elektromos buszok járnak, a flotta
megvásárlásához szükséges forrást
a kormány biztosította. Augusztusban a nemzetgazdasági tárca pályázatot írt ki önkormányzatok részére
e-töltőállomások létesítésére, majd
a kormány arról is döntött, hogy
elektromos hajtású személyautók és
kishaszon-gépjárművek beszerzéséhez anyagi segítséget is nyújt.

ÚJ ÓVODA ÓBUDÁN. Új épülettel
gazdagodott az Óbudai Meseerdő Óvoda,
amelyet Bús Balázs polgármesterrel és Kelemen Viktória alpolgármesterrel avattunk fel.
A Pöttömház épülete kormánytámogatással
készült el 75-tel bővítve az óvodai férőhelyek számát.

A MESTERSÉGEK DICSÉRETE. A Budai Várban idén rendezték meg a 30. Mesterségek
Ünnepét. A négynapos rendezvényre, a hazai népművészek mellett, tizenegy országból érkeztek hagyományőrző kézműves mesterek.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁSRA EMLÉKEZTÜNK. Államalapító királyunk, az 1083-ban
szentté avatott I. István neve ma is egyet jelent a magyarsággal és Európához való tartozásunkkal – erről is beszéltem nemzeti ünnepünk alkalmából Kolozsváron, a hetedik alkalommal megrendezett Magyar Napok záró gáláján.

BARÁTOK KÖZT. A KereszténydemokA TEMPLOMKERTI ESTÉK tizedik évada idén nyáron is nagyszerű előadásokkal szó- rata Néppárt II. kerületi szervezetének nyárakoztatta a nagyérdeműt. Köszönettel tartozunk Bődey Sándornak, hogy 2006-ban útjára
indította; az önkormányzatnak, hogy támogatja; Schmitt Pálné Makray Katalinnak, Bődey
Katalinnak és Bercsi Katalinnak, hogy fáradhatatlanul szervezik a programokat.

ri összejövetelén a közügyek mellett alkalmunk volt beszélgetni a családról, a régen
várt focisikerekről, az olimpiai esélyekről.

Országgyűlési képviselői beszámoló

SZEPTEMBER
Minden családban, ahol iskolás
gyermekek vannak, izgalommal telnek az első őszi napok, hiszen a biztos családi háttér mellett az iskolai
környezet van legnagyobb hatással
gyermekeinkre. Ezért fontos, hogy a
korábbi és a jövőben folytatódó pedagógus béremelések, a javuló iskolai körülmények is mutassák a kormány megbecsülését minden pedagógussal szemben.

NEMZETKÖZI SZINTEN IS PÉLDAÉRTÉKŰ az az együttműködés, amelynek ered-

ményeként megújulhat Gül Baba türbéje és annak környezete a török és a magyar kormány
közös vállalkozásaként.

AZ ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUMBAN több mint ötszáz ablakot cseréltek ki.

A 75 éves épület igencsak elhasználódott
nyílászáróinak korszerűsítését a kormány 95
millió forinttal támogatta, amelyet az Óbuda-Békásmegyeri önkormányzat további 75
millió forinttal egészített ki, így egyéb fejlesztések is megvalósulhattak.

TANÉVNYITÓ BÉKÁSMEGYEREN. A
békásmegyeri Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitóján sok száz gyermek gyűlt össze.

A JÖVŐT CSAK A MÚLT IGAZSÁGAIRA LEHET ÉPÍTENI. A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága emléktáblát állított
Menczer Gusztáv tiszteletére a Frankel Leó
út 6. szám alatt, egykori lakóhelyén.

A BÉKÁSMEGYERI PIAC FEJLESZTÉSÉT összességében 4,5 milliárd forinttal támo- JERZY POPIEŁUSZKÓRA EMLÉgatja a kormány. A piac gazdasági-kereskedelmi célú rekonstrukciójához korábban már 1 KEZTÜNK. A Szentendrei úton találhamilliárd forinttal járult hozzá a kabinet, ebből az összegből részben a tervezési, valamint
az előkészítési munkák készülhettek el. A most bejelentett 3,5 milliárd forintból a kivitelezés indulhat el.

tó Kövi Szűz Mária plébánia szomszédságában avattuk fel a lengyel mártír atya emlékhelyét.
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OKTÓBER
Sorsunkról és jövőnkről döntöttünk
október 2-án a migránskérdésben
kiírt népszavazáson, és elmondhatjuk, ilyen egységet ritkán tud nemzetünk felmutatni, hiszen 3,3 millió
magyar állampolgár voksolt nemmel a Brüsszel által kötelezően előírt kényszerbetelepítésre. Választókerületünkben az országos átlagot meghaladta a részvétel, és több
mint 26 ezren utasították el a menekültkvóta magyarországi bevezetését. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki támogatásáról biztosította a
kormányt, valamint a Fidesz-KDNP
pártszövetséget a hazánk szuverenitásáért vívott harcban.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA csak egy alkalom a sok közül arra, hogy kifejezhessük azt

a nagyrabecsülést, elismerést és tiszteletet, amelyet az idősebbek iránt az év minden napján érzünk. Láng Zsolt polgármester úr meghívását elfogadva dunai hajókiránduláson, Bús
Balázzsal pedig az Óbudai Kulturális Központban köszönthettem választókerületünk szépkorú polgárait.

ÖTVENHAT 60. ÉVFORDULÓJÁRA

GYŐZTEK A NEMEK, GYŐZÖTT
MAGYARORSZÁG. Október 2-án este

a II. kerületi eredményeket a Keleti Károly
utcai Fidesz-irodában, a III. kerületieket pedig a Rozmaring étteremben vártuk a két
önkormányzat vezetőivel, képviselőivel és
a lelkes támogatókkal.

emlékeztünk a II. kerületben táncszínházi előadással, a III. kerületben pedig kiállítás-megnyitóval. Az Óbudai Múzeum hatvan évvel ezelőtti eseményeket feldolgozó
időszaki tárlata a forradalom óbudai helyszíneit és hőseit, így például a fiatalokból
álló csillaghegyi csoportot, valamint a megtorlás kegyetlenségét mutatja be. A Klebelsberg Kultúrkúriában a Duna Művészegyüttes Gloria Victis című táncszínházi bemutatója átélhetővé tette a forradalom katarzisát.

MEGTISZTELTETÉS VOLT SZÁMOMRA, hogy az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc kitörésének napját, ezt a nekünk, magyaroknak oly fontos évfordulót Ka-

CSALÁDI NAP. A Geli Lakberendezé- nadában ünnepelhettem. Abban az országban, amely barátsággal és jó szívvel fogadta be
si Áruház rendezte hidegkúti tökfesztiválon
kisfiammal mi is résztvettünk.

csaknem 40 ezer, a kommunista diktatúra elől menekülő honfitársunkat, és azóta is értéknek tartja jelenlétüket.

Országgyűlési képviselői beszámoló

NOVEMBER
Novemberben emlékezhettünk az
1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 60. évfordulójára.
Irodalommal és verssel, megemlékezéssel tisztelegtünk hősi honfitársaink előtt. Azonban más ünnepi alkalmakon is volt lehetőségem részt
venni, akár a Klebelsberg-hét záró
eseményére és díjátadójára, vagy a
kitelepített németek emlékévének
lezárására gondolok.

MEGEMLÉKEZÉS HŐSEINKRE. A Történelmi Vitézi Rend és a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet meghívására vettem részt november 4-én, a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartott megemlékezésen.

KLEBELSBERG-DÍJJAL TÜNTETTÉK
KI JÓKAI ANNÁT. Idén több mint száz- LÁTOGATÁS A HŰVÖSVÖLGYI GYERMEKOTTHONBAN. Nem mindegy,
hetven hidegkúti polgár javaslatára Jókai
Anna Kossuth-nagydíjas írónő vehette át az
elismerést a II. kerületi önkormányzattól.

hogy a nehéz sorsba és körülmények közé született gyermekekről hogyan gondoskodunk,
a velük foglalkozó szakemberek munkáját mennyire becsüljük meg – erről is tájékozódtam
az intézményben.

IRODALMI ELŐADÁSON VETTEM
RÉSZT a Pesthidegkúti református gyüle-

LEZÁRULT A NÉMETORSZÁGBA KITELEPÍTETT CIVIL ÁLDOZATOK EM- kezet meghívására, ahol az 1956-os forradaLÉKÉVE. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal, Óbuda-Békásmegyer önkormányzat- lom alig ismert irodalmáról adott elő a nétal és a Braunhaxler Egyesülettel az ünnepi rendezvényen rájuk emlékeztünk a Békásmegyeri Közösségi Házban.

pes hallgatóságnak Takaró Mihály irodalomtörténész.
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Kedves Budai és Óbudai Polgárok!
Advent heteiben vagyunk, hamarosan karácsony, és új esztendőt köszöntünk.
Ebben az időszakban számot vethetünk, sikerült-e megvalósítani elképzeléseinket, elérni kitűzött céljainkat. Bízom benne, hogy választókerületünk
közössége eredményes és szép esztendőként emlékszik majd 2016-ra.

Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog, sikerekben gazdag
új évet kívánok!
Varga Mihály

Kedves budai és óbudai polgárok!
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánok!
Varga Mihály
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