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LÁTÓHATÁRON A TELJES FOGLALKOZTATOTTSÁG 
Soha nem mért mélységbe, 3,8 százalékra süly-
lyedt a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy 
szinte minden magyar embernek, aki képes és 
akar dolgozni, van munkája – hangsúlyoztam 
múlt csütörtökön a Központi Statisztikai Hiva-
tal legfrissebb adatait kommentálva. Korszakha-
tárhoz érkeztünk a foglalkoztatásban: a kormány 

növekedést támogató politikája, a gazdaság fo-
lyamatos erősödése és egészséges szerkezete a 
munkaerőpiacon is fordulatot eredményezett. 
A foglalkoztatás dinamikus növekedésének kö-
szönhetően a 2010-es kormányváltás óta mint-
egy 750 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. A 
növekedés döntően a hazai versenyszférában kö-
vetkezett be, ahol 570 ezer fővel nőtt a létszám. 
Egyértelmű siker az is, hogy csak az elmúlt egy 
évben a hazai elsődleges munkaerőpiacon 85 
ezerrel dolgoztak többen, miközben a közfoglal-
koztatottak száma 37 ezerrel, a külföldön dolgo-
zók száma 11 ezerrel csökkent. 
A témában nyilatkoztam a TV2 Mokka című 
műsorának hétfő reggeli adásában, a beszélge-
tés az alábbi linken nézhető meg: https://tv2.
hu/musoraink/mokka/252719_varga-mihaly-
latohataron-belul-van-a-teljes-foglalkoztatottsag.
html

ÚJABB 5 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTHETNEK A KKV-K
A Nemzetgazdasági Minisztérium január 6-ától 
újabb, 5 milliárd forint keretösszegű pályáza-
tot hirdetett a mikro-, kis-és középvállalkozá-
sok (kkv) munkahelyteremtő és -megőrző beru-
házásainak elősegítésére: a támogatási összegből 
csaknem 600 kkv-nál több ezer új munkahely jö-
het létre és még több őrizhető meg – tudósítot-
tam az MTI-t múlt pénteken. A pályázat célja a 
kkv-szektor fejlesztésén túl a helyi gazdaságok 
megerősítése, a területi különbségek csökkentése 
és a hátrányos térségek felzárkóztatása. A mun-
kaerő-piaci program pályázati időszaka 2018. ja-
nuár 6-tól nyílt meg, és február 9-én zárul le. A 
pályázaton való részvétellel, a pályázat feltétele-
ivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás 

helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért 
felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást. Továb-
bi részletek a www.kormany.hu oldalon találha-
tóak.



DUNA-SZENTELÉS VÍZKERESZTKOR
A budai görögkatolikus egyházközség meghí-
vására vettem részt a vízkeresztkor, múlt héten 
szombaton Kocsis Fülöp püspök, Hajdúdoro-
gi főegyházmegye érsek-metropolitája celebrál-
ta ünnepi szentmisén a II. kerületben, a Fő utcai 
plébánián. A szertartást követően a templom kö-

zössége együtt vonult ki a Duna-part Batthyány 
téri szakaszára, ahol Kocsis Fülöp az évszázados 
hagyományoknak megfelelően megáldotta a fo-
lyó vizét, amely egyszerre jelenti mindannyiunk 
számára az életet és a megtisztulást.  

ÚJÉV A ZENE JEGYÉBEN

ÉVINDÍTÓ ÖSSZEJÖVETEL BUDALIGETEN

Az Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata és az 
Óbudai Társaskör által szervezett újévi koncer-
tek hangulata még az éppen csak elmúlt ünne-
pek hangulatát is felidézte, de alkalmat adott ar-
ra is, hogy előretekintsünk az idei esztendőre. Ja-
nuár 4-én a Budapest Music Centerben e gon-
dolat jegyében köszöntöttem a meghívottakat 
Az Óbudai Társaskörben a Kék Duna Koncert-
Szalonzenekar műsora múlt vasárnap délután pe-
dig mindannyiukban megerősítette az ókori – 
Hipokratésznek tulajdonított – mondás igazát, 
hogy „az élet rövid, a művészet örök.” 

Már hagyomány, hogy a Budaligeti Polgári Kör 
januári első vendége lehetek. Felelősen gondol-
kodó, a közügyek iránt érdeklődő, hazánk előre-
jutásáért tevékenykedő civil szervezet rendezvé-
nyén a menekültválság veszélyeiről, hazánk gaz-
dasági helyzetéről, a közelgő parlamenti válasz-
tásokról is szó esett. Számos kérdés és felvetés 
merült fel a kötetlen beszélgetés során aktuálpo-
litikai és helyi témákban, amelyek megerősítettek 
abban, hogy az ilyen és ehhez hasonló összejöve-
telek milyen fontosak és hasznosak.



VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁK NYITVATARTÁSI IDEJE
Pesthidegkúti iroda 
(II. ker. Máriaremetei út 118.)
Hétfő: 15–18 óráig
Szerda: 17–20 óráig
Péntek: 9–13 óráig
Telefon: 06 20 355-8199

III. kerületi iroda 
(III. ker. Bécsi út 77-79.)
Hétfő, kedd, szerda: 10–16 óráig
Csütörtök: 12–18 óráig
Péntek: 10–16 óráig
Telefon: 06 20 200-0017

SIKERRE ÍTÉLVE – SZAVAZZUNK A MILLENÁRISRA!
A reklámszakemberekből álló Highlights of 
Hungary csapata minden évben összegyűjti ha-
zánk legsikeresebb, illetve legígéretesebb alkotá-
sait, projektjeit. A kurátorok ajánlásait követő-
en a közönség szavazhat arról, hogy melyik jelö-
lést tartja a leginkább eredetinek, vagy ahogyan 
sokan mondják a legmenőbbnek. Tavaly például 
egy tenyérnyi térkép, korábban pedig az On the 
spot tévéműsort végzett az első helyen. Büszkék 
lehetünk rá, hogy az idei 54 jelölt között ott van 
a Millenáris-Széllkapu projekt is, olyanok mel-
lett, mint a Reform500 Kálvin téri köztéri ins-
talláció vagy a pannonhalmi művészeti feszti-

vál. A projektet jelölő Bagi László kurátor a kö-
vetkező szavakkal ajánlja a közönség figyelmé-
be a II. kerületi fejlesztést: „az már önmagában 
bátorságra vall, hogy egy üres telken 2,5 hek-
táros új közpark jön létre Bevásárlóközpont 3. 
és Bevásárlóközpont 4. helyett, ez nem így szo-
kott lenni. (…) Jó irány Budapest fejlődésében, 
ami szembemegy a magasabbat-nagyobbra tren-
dekkel.” Szavazni a legjobb projektre, köztük 
a Millenáris Széllkapura, január 25-ig a www.
highlightsofhungary.hu/portfolio/millenaris-
szellkapu  oldalon lehet. Hajrá, Millenáris! Haj-
rá, II. kerület!


