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2018. ÁPRILIS 8. – ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
Áder János köztársaság elnök múlt csütörtökön hozta nyilvánosságra döntését: az idei országgyűlési választások április 8-án lesznek. Ezzel összefüggésben arról is szeretném Önöket
tájékoztatni, hogy a Fidesz keddi országos választmányi ülésén hozott döntés értelmében Budapest 4. számú választókerületében egyéni országgyűlési jelöltként újra én mérethetem meg
magam a tavaszi voksoláson. Közös munkánk
folytatásához kérem támogatásukat!

KOMOLY UTAT TETTÜNK MEG, NE TEGYÜK KOCKÁRA
EREDMÉNYEINKET
Hivatásos riogatók mindig voltak és lesznek is,
akik jelenleg is a hamarosan bekövetkező gazdasági összeomlásról és államcsődről vizionálnak,
erre azonban rácáfol a hét éve tartó gazdasági
növekedés – hangsúlyoztam a Parlamenti Szalon
múlt pénteki rendezvényén. Gulyás Gergely frakcióvezető meghívását elfogadva, a lassan lezáruló kormányzati ciklus eredményeiről is szóltam:
hazánk lépésről lépésre küzdi le a fiskális politika problémáit, és így gazdaságunk egyre felkészültebben néz szembe a mindenkori kihívásokkal. Megkezdődött a bérfelzárkóztatás, tartósan

alacsony az államháztartási hiánycél, és hazánk
az EU-n belül az előkelő negyedik helyet foglalja el a foglalkoztatás tekintetében. A jövőről szólva fontos cél a vállalkozói kedv további ösztön-

zése, és a világszinten is helyüket megálló magyar brand-ek segítése. Beszédemben arra is felhívtam a figyelmet, hogy egy esetleges baloldali
kormányzás esetén ismételten olyan gazdasági eszközök kerülnének előtérbe, mint a privatizáció, az állam számára legalábbis Magyarországon mindig veszteséggel működő PPP-konstrukciók, illetve a hitelfelvétel.

TOVÁBB CSÖKKEN A VÁLLALKOZÁSOK ADÓJA
Erős gazdasági alapokra és sikeres vállalkozásokra támaszkodva építhetünk fejlődő társadalmat,
mondtam el múlt pénteken a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerések átadásakor. A kormány
ma már külön figyelmet tud fordítani a nagyvállalatok, valamint a hazai kis- és középvállalatok
versenyképességének megőrzésére, illetve emelésére, az induló vállalkozások támogatására. A hónap beruházója elismerésben az alumínium gépjármű alkatrész-gyártó Hydro Extrusion Hungary
Kft. és a csomagolóanyag gyártó Edelmann Hun-

gary Packaging Zrt. részesült. A hónap kis- és közepes vállalata díjat biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésével foglalkozó Opti-Cost Kft. és
az állatgyógyászati készítményeket gyártó Lavet
Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. vezetői vehették át. A hónap startup vállalata az egyedülálló játszótéri játékokat készítő MagikMe lett. A kategória másik győztese az AXS Motionsystem Kft.
Az induló vállalkozás ergonómiai kiértékelő rendszer fejlesztésével foglalkozik.

A BUDAI HÖLGYEK
CSOPORTJÁNAK LÁTOGATÁSA
A PARLAMENTBEN
Az esős időjárás sem szegte kedvét a Pados Enikő vezette Budai Hölgyek csoportjának, akik
meghívásomra múlt szombaton látogattak el
az Országházba. Az idegenvezetés befejeződése után még a Látogatóközpont állandó kiállításának megtekintésére és kellemes beszélgetésekre is maradt idő.

FARKAS GYÖRGY KIÁLLÍTÁSA AZ M GALÉRIÁBAN
Életmű-kiállítással tisztelgett Farkas György festőművész emléke és munkássága előtt a Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galériája. A tárlatot múlt csütörtökön Feledy Balázs művészettörténész nyitotta meg, aki az egykor a II. kerületben
élt művész életútját elemezve kiemelte, hogy milyen fontosnak tartotta a képzőművészeti oktatást
és a rajztanítást. A kiállítás január 29-éig látogatható a művelődési központ nyitvatartási idejében.
(1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a).

HÚSZMILLIÁRD FORINTOS FEJLESZTÉSI FORRÁSRA
PÁLYÁZHATNAK AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATOK
Az elmúlt év novemberében – annak az általam
kezdeményezett konzultációnak a keretében, amelyet az építőipari vállalatok képviselőivel folytattam – megállapodás született arról, hogy a kormány segítséget nyújt az ágazat technikai-technológiai fejlődéséhez. Ennek értelmében a kabinet
a technológiai korszerűsítéshez 20 milliárd forint
összegű forrást biztosít a szektor vállalkozásainak. A pályázati forrást elsősorban gépek, eszközök beszerzésére, de fejlesztési szoftverek vásárlására is igénybe lehet venni. Emellett az idei évtől
a nagyvállalatok támogatására a sikeresen működő Nagyvállalati Beruházási Támogatási program is megnyílik az építőipari kivitelezők előtt.
A pályázatról részletes tájékoztatás http://www.

kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/
hirek/2017-ben-is-folytatodik-a-nagyvallalatiberuhazasi-tamogatasi-program honlapon található

DEÁK ANDRÁS ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY
Immár több mint egy évtizede nincs közöttünk
barátunk, képviselőtársunk, Deák András, de emléke ma is összehoz bennünket évről évre. Múlt
szombaton 11. alkalommal rendezték meg a róla elnevezett asztalitenisz emlékversenyt, amelyre
több mint százan neveztek, kicsik és nagyok, fia-

talok és idősek ragadtak pingpongütőt a Marczibányi téri Ormai-csarnokban, összesen 104 fővel. Szigeti Antal békéscsabai plébános úrral, valamint Simicskó István honvédelmi miniszterrel és
Bagdy Gábor főpolgármester-helyettessel köszöntöttük a résztvevőket és kívántunk eredményes játékot.

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

