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TORNATEREMMEL BŐVÜL AZ ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM
A magyar kormány 157 millió forintot biztosít 
az Óbudai Árpád Gimnázium új tornatermének 
kialakítására – erről múlt csütörtökön tájékoz-
tattuk a sajtó képviselőit Tarlós István főpolgár-
mesterrel és Tamás Ilona tankerületi igazgató-
val. Az újabb, most útjára indított fejlesztés ismét 
bebizonyította, hogy az önkormányzatokkal, a 
társadalmi szervezetekkel és a tenni akaró pol-

gárokkal való közös munka mindig eredmény-
re vezet. A nagy múltú iskola 1940-ben elkészült 
épülete az ötvenes évektől társbérletre kénysze-
rült, meg kellett válnia aulájától és egyik torna-
termétől is. Ez egy olyan, a sport terén kiemel-
kedő intézmény esetén, mint az Árpád Gimná-
zium, nagy veszteséget jelentett. Az idejáró di-
ákok, a tanárok, az iskola vezetése, a szülők, az 
öregdiákok az önkormányzattal együtt keres-
ték a megoldást. A kormány tavaly év végi dön-
tése erre az igényre mondott igent. Tarlós István 
– mint az iskola egykori diákja – személyes em-
lékeit is felidézve mondott köszönetet azért, hogy 
az iskolában a testnevelés méltóbb kereteket kap 
a jövőben. Tamás Ilona, az Észak-budapesti Tan-
kerületi Központ igazgatója elmondta, hogy a III. 
kerületben 26 intézményben mintegy 12 ezer di-
ák oktatását biztosítja az állam évente mintegy 8 
milliárd forintból.

Magyarország akkor válhat igazán sikeres-
sé, ha az élet egyre több területét szövi át a bi-
zalom légköre – hangsúlyoztam a nemzetgazda-
sági tárca versenyképességi konferenciáján hét-
főn. A tanácskozás fókuszában az a kis- és kö-
zépvállalkozási stratégia áll, amely a kormány és 
a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködé-
si és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti szak-
mai együttműködésében készül el – tájékoztat-
tam a jelenlévőket.  A Nemzeti Versenyképességi 
Tanács elnökeként különösen fontosnak tartom, 
hogy a hazai vállalkozói kör első kézből értesül-
jön az OECD-vel közösen készülő stratégia leg-
fontosabb tanulságairól és eredményéről. A bu-

dapesti tanácskozás kiemelt vendége volt Alvaro 
Pereira, a szervezet illetékes igazgatója, valamint 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke.

A LEGJOBB PÉLDÁKAT NÉZZÜK, HOGY A LEGJOBB PÉLDÁKKÁ 
VÁLHASSUNK



A NAV SZOLGÁLTATÁSAI EGYEDÜLÁLLÓAK AZ UNIÓBAN
Az adóhivatalok kormányablakba költözésével 
egyre több ember számára válik elérhetővé az 
adóügyek gyors és személyes intézésének lehe-
tősége – mondtam el Hódmezővásárhelyen Láz-
ár János miniszterrel tartott közös sajtótájékoz-
tatón. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az 
elektronikus szolgáltatásaival az Európai Unió 
adóhivatalainak az élvonalába került. Az adóhi-

vatal bővítette a kormányhivatalokban igénybe 
vehető szolgáltatásait, így már 89 adóügyet lehet 
ott intézni. A hivatal szolgáltatásai – mint pél-
dául a mentorálás, a támogató eljárás, a jövedé-
ki adóbevallási-tervezet – már most is egyedül-
állóak és példaértékűek az Unióban. Célunk az, 
hogy a NAV néhány éven belül az Unió legver-
senyképesebb adóhivatalává váljon. 

AZ UNIÓS AGRÁRTÁMOGATÁSOK CSÖKKENTÉSÉVEL NEM 
OLDÓDIK MEG A MIGRÁCIÓ PROBLÉMÁJA
Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociá-
lis ügyekért, munkavállalói készségekért és mo-
bilitásért felelős uniós biztost, valamint Günt-
her Oettingert, az Európai Bizottság költségveté-
sért felelős tagját is hivatalomban fogadtam múlt 
pénteken. A találkozókon kiemeltem, hogy Ma-
gyarország alapvető érdeke a kohéziós és agrár-
politika uniós forrásainak megőrzése, ezért a V4-
es országokkal együtt nem támogatja azok csök-
kentését, ahogyan a magyar munkavállalókat 

hátrányosan érintő kiküldetési irányelv módosí-
tását is aggályosnak tartom. A megbeszéléseken 
kiemeltem: az Egyesült Királyság kilépése okoz-
ta finanszírozási hiányt, valamint az illegális be-
vándorlás jelentette többletköltségeket nem lehet 
a kohéziós és agrártámogatások csökkentésével 
pótolni.



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

 ÓBUDA FÉNYEI ÉS KÉPEI
Nemcsak Óbuda szerelmeseinek ajánlom 
Erhardt László fotóművész kiállításának meg-
tekintését, hanem mindazoknak, akik a főváros 
egy-egy már ismert részére új szemszögből sze-
retnének rácsodálkozni. Múlt pénteken délután 
a tárlat megnyitóján a Kolosy téri Civil Ház-
ban Kelemen Viktória alpolgármesterrel és Rácz 
Andrea önkormányzati képviselővel a kiállí-
tott képeket megtekintve gratuláltunk az óbudai 
hangulatot egyedi módon megörökítő művész-
nek. A kiállítás február 16-ig látogatható hétfő-
től péntekig 10–18, szombaton pedig 10–13 óráig. 
(1036 Budapest, Kolosy tér 2. I. em.)

SVÁB BATYUS BÁL BÉKÁSMEGYEREN
 A Braunhäxler Egyesület és Óbuda-Békásmegyer 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának szerve-
zésében az idei hagyományos farsangi összejöve-
telén fővédnökeként Menczer Erzsébettel, Buda-
pest 10. választókerületének országgyűlési kép-
viselőjelöltjével együtt köszöntöttem a bálozókat. 
A Csobánka téri Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban tartott múlt szombati mulatság programját 
a Braunhäxler Dalkör és a Szigetújfalusi Német 
Tánccsoport műsora színesítette.

FARSANGI MULATSÁG A MEGGYFA IDŐSEK KLUBJÁBAN
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény ve-
zetőjének, Müller Istvánnénak a meghívásá-
ra, farsangi mulatságon vettem részt január 30-
án a Meggyfa Idősek Klubjában. Köszöntőmben 
elmondtam: a farsang lehetőséget ad arra, hogy 
olyanok bőrébe bújjunk, akik szeretnénk lenni, 
egy picit mások legyünk, mást csináljunk, mint 
amit szoktunk. A jó hangulatról Csengeri Atti-
la és Vermes Tímea gondoskodott, valamint a 
klubtagok ötletes jelmezbemutatója. 


