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DINAMIKUSAN NŐNEK A REÁLBÉREK MAGYARORSZÁGON
A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves 2017 első tizenegy hónapjában, amelyre az elbérmegállapodásnak köszönhetően 12,8 száza- múlt másfél évtizedben nem volt példa – hanglékkal nőttek a bruttó és a nettó bérek egyaránt súlyoztam múlt pénteken a közszolgálati televízió élő műsorában. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait elemezve elmondtam: a
tíz százalék feletti reálbér-emelkedés azt jelenti, hogy tavaly átlagosan több mint egyhavi bérrel többet vittek haza a munkából élő emberek
Magyarországon. Célunk, hogy a családok minél
több pénzből gazdálkodhassanak, anyagi helyzetük javuljon, megtakarításaik pedig folyamatosan növekedjenek. Ez tovább élénkítheti a hazai
fogyasztást is, ami a magyar gazdaság növekedésére is kedvező hatással lehet.

A NÉMET AJKÚ LAKOSSÁG ELHURCOLÁSÁRA EMLÉKEZTÜNK
A Szent Péter és Pál-templomban szentmisével
majd a Fő téren, a Városháza falánál elhelyezett
emléktáblánál a Magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából idéztük fel a
„malenkij robotra” kényszerített óbudai polgárok tragédiáját január 21-én. Az eseményt a III.
kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat és
a Braunhäxler Egyesület szervezte Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház magánénekese
és a Braunhäxler Dalkör közreműködésével. A

megemlékezésen Neubrandt Istvánné, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Menczer
Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének
elnöke családjuk személyes emlékeit is felidézve
beszéltek a vészkorszakról. A III. kerületi hagyományok szerint a német kitelepítésre való emlékezés most vasárnap, 28-án 9.30 órától a Szent
József-templomban ünnepi misével, majd rövid
beszéddel és koszorúzással folytatódik. (1031 Budapest, Templom utca 18.)

ÉDES KIEGYEZÉS – RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA A FRER
CUKRÁSZDÁBAN
Vaníliaillat és porcukor-felhő fogadta a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
tanulóit múlt csütörtökön a Frer cukrászda műhelyében. A különleges és rendhagyó történelemóra a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének kezdeményezésére jöhetett létre. A
tavaly meghirdetett programban a kiegyezés 150.

évfordulója alkalmából egyrészt egy süteménykollekció megalkotására kértek fel híres magyar
cukrászokat, másrészt az édességválogatás arra is alkalmat kínált, hogy iskolákkal együttműködve a diákokhoz élményeken keresztül vigyék
közelebb a dualizmus korát. Nemzetgazdasági
miniszterként örömmel támogattam a programot, hiszen az a felsoroltak mellett a szakképzés, a jó szakmai tudás fontosságára is felhívta
a figyelmet. A II. kerület országgyűlési képviselőjeként pedig nagyon büszke vagyok arra, hogy
a Frer cukrászda fiatal mestere, Erdélyi Balázs
a hagyományokat jól ismerve alkotta újra a kiegyezéskori Blaha Lújza-szeletet. Az Öku iskola
diákjai Kukorelly Eszter tanárnő rövid történelemórája után előbb megkóstolták a kollekció süteményeit, majd Erdélyi Balázs megmutatta nekik a műhelyt is, ahol a finomságok készülnek.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA BUDÁN ÉS ÓBUDÁN
Kötelességünk, hogy kultúránkat megőrizzük.
Rajtunk áll: kiállunk-e hagyományaink, saját értékeink és látásmódunk mellett. A magyar kultúra napja köré szervezet számos II. és III. kerületi esemény bizonyítja, hogy az itt élők számára
milyen fontos a hazai irodalmi, zenei és képzőművészeti hagyományok és értékek életben tartása. A változatos programok közül múlt pénteken Ákos Arany-estjén, illetve hétfőn az Óbudai
Kulturális Központ (ÓKK) III. kerületi általános
iskolák hetedikes és nyolcadikos diákjainak rendezett műveltségi vetélkedőjén vettem részt.
A Klebelsberg Kultúrkúria színháztermében az
áhítatos csönd, a feltörő nevetés és a megrendítő pillanatok váltották egymást Ákos Egy óra
Arannyal című estjén. Az 56 perces előadás tíz
verséből szubjektív Arany-portré rajzolódott ki a

nagy balladáktól a kevésbé ismert verseken át a
derűsebb költeményekig.
*
Nagy örömömre szolgált, és mindenféle előítéletre rácáfolt, hogy a San Marco utcai ÓKK színházterme hétfőn délután teljesen megtelt olyan
III. kerületi diákokkal, akik a játékos vetélkedőn
műveltségüket, tudásukat kívánták összemérni.

Tizenhat háromfős csapat vett részt a versenyen,
a jelképes dobogó legfelső fokára az Első Óbudai
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Reformerek csapata állhatott, melynek tagjai:
Csákvári Dániel, Osztovits Dénes és Bodor László. Szívből gratulálok minden diáknak, köszönet
a pedagógusoknak a felkészítésért, és a rendezőknek a kiváló szervezésért!

A MAGYAR-AUSZTRÁL KAPCSOLATOK ÉLÉNKÍTÉSÉRŐL
TÁRGYALTUNK

A meglévő gazdasági kapcsolataink az elmúlt tunk arra, hogy ennek üteme a következő időévekben folyamatosan erősödtek, és jó esélyt lá- szakban tovább gyorsulhat – minderről Steven Ciobóval, Ausztrália kereskedelemért, turizmusért és beruházásokért felelős miniszterével
egyeztettünk múlt pénteken. A találkozón kiemeltem, a kapcsolatok bővítésében az egészségügy, a biotechnológia, valamint a járműipar és
elektronika területén működő innovatív magyar
cégek mellett fontos szerep juthat az Ausztráliában élő magyar diaszpórának is, amely a kontinensnyi ország társadalmának megbecsült és
fontos része.

ÚJÉVI KAMARAKONCERT
Az Óbudai Danubia Zenekar újévi kamarakoncerttel örvendeztette meg a III. kerületi nyugdíjasokat. A bécsi újévi koncertek hangulatát idéző színvonalas műsort örömmel hallgattuk meg
január 18-án az Óbudai Kulturális Központban.
Köszöntőmben azt kívántam az időseknek; az újévben is legyenek céljaik, és váljon valóra mindaz, amit szeretnének.

JÓÍZŰ HAGYOMÁNY
A Tanú című film híres mondta: Dezsőnek meg
kell halnia – többször is elhangzott múlt szombaton a Rozmaring étteremben, az óbudai Fidesz hagyományos disznóvágásán. A vidám összejövetelen közösen – természetesen szakszerű böllérek irányításával – dolgoztuk fel a jól megtermett hízót. A
finomságokat is együtt fogyasztottuk el, a disznótor orjalevessel, kolbásszal, hurkával, pálinkakóstolóval, népzenével és sok-sok beszélgetéssel telt. A
fergeteges hangulatot a Magos zenekar biztosította,
melynek köszönhetően a tánc sem maradt el.

CÍMLAPON
A Magyar Demokrata című újság vezető szerkesztője, Bándy Péter készített velem interjút
a lap eheti számába. Beszélgetésünk során sok
fontos témát jártunk körbe, azt például, hogy a
válságból való kilábalás után milyen új feladatok előtt áll a magyar gazdaság, hogy „Made

in Hungary”-nek újra azt kell jelentenie világszerte, hogy jó színvonalú a termék, amelyre
ráütötték, bízni lehet benne. A választókerület is szóba került, de a tapasztalati tényeknek
ellentmondó ellenzéki jóslatokról is beszélgettünk.

