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ÚJ ISKOLA A II. KERÜLETBEN
Új iskolaépület létesül Budapest II. kerületé-
ben, amelynek kialakítására a kormány 3,6 mil-
liárd forintot fordít – erről Hajnissné Anda Éva 
tankerületi igazgatóval és Láng Zsolt polgár-
mesterrel tájékoztattuk a sajtó képviselőit múlt 
pénteken. A tervek szerint a 2019/20-as tan-
évet már a Völgy utca 20-22. alatti új épületben 
– a sajtótájékoztató helyszínén - kezdhetik meg a 

pesthidegkúti Gyermekek Háza Alternatív Ala-
pozó Programban résztvevő gyerekek és peda-
gógusok. Az új, mintegy 4500 négyzetméteres is-
kolaépület lehetővé teszi az intézmény pedagógi-
ai programjának szélesítését, gimnáziumi tago-
zattal való bővítését, ami nagyon sok II. kerületi 
család kívánsága volt.

A most induló beruházáshoz a Gyermekek Há-
za Alapozó Programot vezető Kókayné Lányi 
Marietta és munkatársai az elmúlt 27 évben 
végzett magas színvonalú munkájukkal elnyer-
ték a kormány, a II. kerületi önkormányzat és a 
szülők támogatását is. A jelenleg a Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és Gimnázium tagozata-
ként működő Gyermekek Háza olyan alternatív 
oktatási programot kínál, amely igazodik a gye-
rekek egyéni sajátosságaihoz, differenciáltan, a 
tanulók egyéni lehetőségeihez igazítja az okta-
tást, és befogadó tanulási környezete révén meg 
tudja valósítani a sajátos nevelési igényű tanu-
lók integrációját is. Az új iskolaépület létreho-
zásához a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
biztosítja a Völgy utcában található, tíz éve üre-
sen álló irodaépületet, az állam felelős gazda-
ként ily módon óvja a közvagyont, amelyet egy 
fontos cél, az oktatás fejlesztésének szolgálatába 
állít.
Láng Zsolt II. kerületi polgármester elmond-
ta: az önkormányzat továbbra is mindent meg-
tesz azért, hogy a helyi iskolák hagyományosan 
jó szakmai színvonala megmaradjon. A kerület 
az új iskola koncepciótervének, valamint az en-
gedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak  
elkészítését és finanszírozását vállalta. 

A hazai szakképzés súlyát és szerepét, annak jö-
vőjét szem előtt tartva hívta ünnepi ebédre Áder 
János köztársasági elnök a Sándor-palotába a ta-
valy októberi WordSkills verseny magyar indu-
lóit január 19-én. A szakmák világversenyén 
résztvevő 57 ország között 19 versenyszám-
ban indult 20 magyar versenyző, a fiatalok egy 
bronzérem mellett 9 versenyszámban kiválósági 
érmet szereztek.

ÁLLAMFŐI KÖSZÖNET A SZAKMÁK KIVÁLÓSÁGAINAK



MAGYARORSZÁG AKTÍV SZEREPLŐJE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSNAK
Budapest idén már másodszor adott otthont 
a közép-kelet-európai országok csúcstalálko-
zójának, a Regionális Digitális Konferenciá-
nak. A rendezvény sikerét egy kicsit a magamé-
nak is érzem, mivel egy évvel ezelőtt – tekintet-
tel a digitalizációban rejlő gazdasági lehetőségek-
re – Magyarország kezdeményezte a konferencia 
létrejöttét. Nyitóelőadásomban elmondtam: Ma-
gyarország magasabb ütemű gazdasági növeke-
désének kulcsa a digitális átalakulásban, és ami 
lényegében ezzel egyenértékű, versenyképessé-
günk javításában van. Ebben a tekintetben is jó 
helyzetben vagyunk, mivel a nemzetközi felmé-
rések szerint Magyarország a világ negyedik leg-
gyorsabb 4G/LTE hálózatával rendelkezik. A há-
lózatok elérhetősége tekintetében pedig három 
helyezést javítva immár a hatodikak vagyunk a 

világranglistán. Ebben a folyamatban a követke-
ző fontos lépcsőfok az 5G technológia bevezetése 
lesz, amely hatalmas lehetőségeket nyithat meg a 
gazdaság valamennyi területén. A kormány célja 
ezért, hogy Magyarországon, a világon az elsők 
között vezessük be ezt az új technológiát. 

A NÉMET VÁLLALATOK EGYRE JOBBAN BÍZNAK A MAGYAR 
GAZDASÁGBAN
Németország hazánk legfontosabb gazdasági 
partnere – jelentettem ki a Német-Magyar Ipa-
ri és Kereskedelmi Kamara évnyitó estjén múlt 

csütörtökön. Köszöntőmben kiemeltem: a szer-
vezet és tagjai minden fontos területen hozzájá-
rulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez, ahogyan 
részt vesznek abban a szakmai munkában is, 
amely gazdaságpolitikánk kialakítását célozza. 
A közös munka eredményeként említhetjük töb-
bek között a szakképzési együttműködési megál-
lapodás megkötését, a Kamara éves konjunktú-
rajelentésének közös értékelését, a DUIHK Mun-
kacsoportjaival való szakmai konzultációt, a 
Versenyképességi Tanácsban végzett közös mun-
kát és nem utolsó sorban a szakképzési díjak át-
adását.

BOSCO SZENT JÁNOS A FIATALOKÉRT DOLGOZOTT
A Szalézi Közösség tartományfőnökének, Áb-
rahám Bélának a meghívását elfogadva vettem 
részt az Óbudai Szaléziak Don Bosco Szent János 
ünnepi szentmiséjén a Bécsi úti Segítő Szűz Má-
ria Kápolnában. A Szaléziak fő célja a fiatalokon 
való segítés, missziójukat a világ 130 országában 
folytatják. Magyarországon elsősorban Kazinc-
barcikán és Óbudán vannak jelen. II. János Pál 
pápa Don Boscót halálának századik évforduló-
ján, 1988-ban a „fiatalság atyjának és tanítójá-
nak” nevezte. 



SENKI NEM TEHET EGY NEMZETISÉGET KOLLEKTÍVEN 
BŰNÖSSÉ
A békásmegyer-ófalui Szent József-templom-
nál, a vasárnapi szentmise után emlékeztünk ar-
ra, hogy 1946. január 19-én hagyta el Magyar-

országot az első vonatszerelvény, amely elüldö-
zött német honfitársainkat vitte Németország-
ba. Békásmegyerről 575 családot, 2281 embert 
kényszerítettek arra, hogy elhagyják otthonu-
kat. Beszédemben elmondtam, hogy senki nem 
vádolhat kollektív bűnösséggel egy nemzetet, 
egy nemzetiséget, amelyik kormány ebben részt 
vesz, az az egyik legnagyobb bűnt követi el, mi-
vel saját polgáraira támad. Köszönetet mondtam 
a III. kerületi önkormányzatnak, a békásmegye-
ri Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a 
Braunhäxler Egyesületnek a közösség összetartá-
sáért és az emlékezet megőrzéséért végzett mun-
kájáért.

VERSENYKÉPESSÉGÜNKET A MUNKAERŐPIAC ÁTALAKÍTÁSÁVAL 
IS NÖVELHETJÜK
A magyar gazdaság ma gyökeresen más helyzet-
ben van, mint 2010-ben, a válságból való kilába-
lás után 2013-tól a folyamatos növekedés jellem-
zi - jelentettem ki a Nemzetközi Vállalatok Ma-
gyarországi Társaságának közgyűlésén, múlt 
szerdán. A fő cél most a versenyképesség javítá-
sa. Ennek fontos eleme volt a hatéves bérmegál-
lapodás, amely a jelentős béremelés mellett szá-
mottevő járulékcsökkentést is tartalmazott. Be-
szédemben elmondtam: többek között ennek ha-
tására is indult meg a szakképzett munkaerő 
visszaáramlása Nyugat-Európából. Hozzátettem, 
a munkaerőhiányra természetesen ez még nem 
jelent megoldást, az előrelépést a munkanélkü-

liek és a közfoglalkoztatottak versenyszférában 
elhelyezkedésének segítése, valamint a nők és a 
nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeinek bőví-
tése jelentheti.

ÖKUMENIKUS BÁL ÓBUDÁN
Immáron harmadik alkalommal rendezték meg 
múlt szombaton az Óbudai Ökumenikus Bált, 
melyen fővédnökként vehettem részt Bajzáth 
Ferenc atya meghívására az Óbudai Kulturális 
Központban. Ferenc atyával és Bús Balázs pol-
gármesterrel a szabad akarat és az eleve elrende-
lés tanáról osztottuk meg véleményünket. A jó 
hangulatról a latin dallamokat játszó Brazil ze-
nekar gondoskodott, a táncteremben egy talpa-
latnyi hely sem maradt.



VÉGET ÉRT AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Idén is nagy érdeklődés mellett szervezték meg 
a budai és óbudai gyülekezetek az ökumenikus 

imahetet. Nagy öröm volt látni, hogy sokan, ha 
csak egy-egy alkalom erejéig is, de fontosnak 
tartották kinyilvánítani a közösségükhöz, egy-
házukhoz való tartozást csendes imával, beszél-
getéssel. Peshidegkúton az evangélikus temp-
lomban hívőkkel, valamint Láng Zsolt polgár-
mesterrel, Makra Krisztina önkormányzati 
képviselővel és Ernyey László egyházügyi ta-
nácsnokkal magam is részese lehettem ennek 
az élménynek a városrész imahetet záró esemé-
nyén. Köszönet a Máriaremetei Werner kórus-
nak, valamint az evangélikus gyülekezet kóru-
sának a szolgálatért.

XVII. DEZSŐ – TOR A TÁBORHEGYEN
Az Óbuda–Hegyvidék Egyesület meghívását el-
fogadva vettem részt a Táborhegyi Népházban 
múlt szombaton tartott disznótoron Rácz And-
rea önkormányzati képviselővel. XVII. Dezső 
volt az áldozatul esett főszereplő. A vácrátóti La-
ci böllér vidám természetével, szójátékaival szó-

rakoztatott bennünket a nap folyamán. A toros 
vacsoránál velünk volt a Mazács Zsuzsa vezette 
szentendrei KoMaKo együttes, temperamentu-
mos muzsikájukkal táncra is perdítették a jólla-
kott, vidám dalolókat.  

TISZTELET AZ ÁLDOZATOK 
EMLÉKE ELŐTT
A holokauszt nemzetközi emléknapja alkal-
mából koszorút helyezetem el Raoul Wallen-
berg Szilágyi Erzsébet fasori emlékművénél. Az 
ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította janu-
ár 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává, 
1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-
Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci ha-
láltábor.


