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KÖZÖSEN ÉPÍTJÜK: ÚJ PARKOK A III. KERÜLETBEN
A kormány múlt év végi döntése alapján ÓbudaBékásmegyer önkormányzata 470 millió forintos
támogatást kap, amelyet parkfejlesztésre fordíthat, a III. kerület a forrásból két parkot újít meg
– jelentettük be múlt kedden Bús Balázs polgármesterrel a Kolosy téri Civilházban tartott sajtótájékoztatón. 240 millió forintból megújul a
Szépvölgyi úti park, 230 millió forintból pedig

1848-as emlék- és pihenőpark létesül a Lékai bíboros téren. Olyan valódi közösségi tér alakul ki
mindkét helyen, amelyet az itt élők és az ide látogatók is örömmel vehetnek igénybe. A Szépvölgyi útnál (a HÉV-megálló és a Lajos utca közötti parkban) átépítik a burkolatokat, megújítják a
zöldfelületet, parkolóhelyeket, kerékpártárolókat alakítanak ki, valamint a beomlott légópince problémája is megoldódhat. Beszédemben elmondtam: a kormány döntéseit mindig az a
szándék vezérli, hogy a települési tervek szükség szerint megvalósuljanak, ezért ha a gazdasági
teljesítmény lehetővé teszi, olyan döntéseket hoznak, amelyek segítik a településeket. Bús Balázs
arról beszélt, hogy az önkormányzat egyedülálló
módon közösségi tervezéssel valósítja meg a fejlesztéseket, ami ugyan hosszabb időt vesz igénybe, de az itt élők bevonásával a helybeliek támogatását valóban élvező fejlesztések valósulhatnak
meg.

FELNŐTTKÉPZÉS A SZENT MARGIT KÓRHÁZBAN
Az országban elsőként vállalkozott a Szent Margit Kórház arra, hogy OKJ-s végzettséget nyújtó,
iskolarendszeren kívüli képzési programokat indít, azaz saját Képzési Központot hoz létre egyetemi háttér nélkül. Magyarország az elmúlt időszakban olyan gazdasági eredményeket ért el,
amelyek lehetővé teszik, hogy az oktatás és az
egészségügy területén is jelentős fejlesztéseket támogathat a kormány, mondtam el a képzési központot bemutató sajtótájékoztatón február 6-án,
melyet Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért fe- igazgatóval és Nádori Judittal a képzési központ
lelős államtitkárral, dr. Badacsonyi Szabolcs fő- igazgatójával együtt tartottunk.

KÖZEL KÉTMILLIÁRD FORINTOS TÁMOGATÁS JÁSZBERÉNYBEN
A legfontosabb feladatunk, hogy olyan módon
emeljük a gazdaság versenyképességét, hogy
az elérje a kis- és középvállalkozásokat is – jelentettem ki a Ferro-Press Fémipari Szolgáltató Kft. kapacitásbővítő fejlesztésének bejelentésekor Jászberényben. Emlékeztettem a jelenlévőket, hogy a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program az egyik igen jó eszköz ahhoz, hogy
a kormány hozzájáruljon a hazai nagyvállalatok fejlődéséhez. A program eredményes, hiszen
2015-ös indulása óta 2017-ig a kormány ebből a
forrásból 37 milliárd forint támogatást nyújtott,
ami közel 70 cég 92 milliárd forint értékű fejlesztését segítette megvalósítani. A Ferro-Press Kft.
fejlesztését értékelve elmondtam: a vállalat beruházása, amely technológiakorszerűsítést tesz le-

hetővé tökéletesen illeszkedik a beruházás ösztönzési program céljaihoz. Az 1,8 milliárd forint
értékű kapacitásbővítést 490 millió forinttal segíti a kormány.

LELKES MUNKÁVAL ÉPÍTETTÉK
A pasaréti református gyülekezet temploma 80 – lelkes munkájára és a gyülekezet tartalmas,
éve, 1938 óta áll a pasaréti Torockó téren. Er- nyolc évtizedes múltjára emlékeztünk múlt vare, a nagy elődök – Joó Sándor és Cseri Kálmán sárnap este. Horváth Géza nagytiszteletű úr köszöntőjét követően visszaemlékezések során
idézték fel a gyülekezet életében fontos szerepet
játszó lelkipásztorokat, gondnokokat, méltatták többek között a női bibliaórák jelentőségét,
a gyermekmisszós tevékenységet és az ifjúsági
bibliakörök felvilágosító szerepét. Az emlékező istentiszteleten – mint volt presbiter – feleségemmel együtt örömmel vettem részt, az ünnepi alkalmon a II. kerületi önkormányzatot Láng
Zsolt polgármester és a testület több tagja képviselte.

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ KONCERT HIDEGKÚTON
Brahms és Liszt Ferenc egy-egy műve is szerepelt
a Klebelsberg Kultúrkúria idei – kicsit megkésett – újévi koncertjének repertoárján múlt szerdán. A hagyományokhoz híven a Duna Szimfonikus Zenekart idén is Medveczky Ádám Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas
karmester vezényelte. Zongorán a fiatal Kocsis
Krisztián játszott hatalmas virtuozitással és a
műveket értő lelkesedéssel.

TÉLŰZŐ MULATSÁG ÓBUDÁN ÉS CSILLAGHEGYEN
Időutazáson vettem részt az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai idősek
klubjában tartott farsangon február 8-án, ahol a
tagok a ‚70-’80-as évek zenei csillagainak jelmezében varázsoltak fergeteges hangulatot. Nevet-

ve ismertünk rá Tom Jones-ra, Frank Sinatrára
vagy Tina Turnerre, de nem különben élethűen
adták elő a fellépők az ABBA, a Boney M ma is
népszerű slágereit.
*
Idén 11. alkalommal rendezte meg szombaton a
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület a kolbásztöl-

téssel egybekötött téltemető farsangi mulatságot a Csillaghegyi Közösségi Ház udvarán. Zsűriztük a finomabbnál finomabb kolbászokat
Menczer Erzsébet országgyűlési képviselőjelölttel és Debreczeny István főszervezővel. A koccintás és a vidám örömteli beszélgetések után
kiosztottuk a díjakat, ahol a fődíjat a legvékonyabb, de legízletesebb kolbászkészítő vehette át,
az Icecream Blues Band Török Péter vezetésével.
Most sem maradt el a nagy sikernek örvendő lovas felvonulás, a Göncöl néptáncegyüttes bemutatója valamint az esti dőreégetés.

BÁLOK A FARSANG JEGYÉBEN
Elődeink hagyományait folytatva a sokszor borongós hosszú téli napokba mulatságokkal viszünk vidámságot. Választókerületünk közösségei sem tettek máshogy az elmúlt hetekben, jómagam is több bálra kaptam meghívást, igyekeztem ezeknek eleget tenni. Múlt szombaton este
előbb a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének bálján a Kultúrkúriában, majd a Pasaréti Ferences Plébániák farsangi összejövetelén köszöntöttem a résztvevőket Láng Zsolt polgármesterrel együtt. Késő estére is jutott mulatság:
még éppen időben érkeztem a Táborhegyi Nép-

házba, ahol Rácz Andrea önkormányzati képviselővel a jelmezversenyt zsűriztem és díjaztam.

Tisztelt II. és III. kerületi Választópolgárok!
Sorsdöntő választás előtt állunk: április 8-án arról kell döntenünk, hogy az elmúlt években
elért eredményeinket, együtt kiharcolt szabadságunkat, közösen megteremtett biztonságunkat megőrizzük-e. Arról is döntenünk kell, hogy a II. és III. kerület számos elindult és megvalósult fejlesztése folytatódhat-e és megmaradhat-e.
Február 19-étől van lehetőség arra, hogy aláírásával támogassa képviselőjelöltségemet.
Munkatársaim a következő napokban felkeresik Önt.
Választási Irodáinkban is leadhatja aláírását:
• II. kerületi Fidesz-iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b, tel.: 06 1 212-5030
• II. kerületi Képviselői Iroda: 1028 Budapest, Máriaremetei út 118., tel.: 06 20 355-8199
• III. kerületi Képviselői Iroda: 1036 Budapest, Bécsi út 77-79., tel.: 06 20 200-0017
További, a választással kapcsolatos információk: https://www.facebook.com/Bp4vk
Számítok Önökre, támogatásukat előre is köszönöm!
Varga Mihály

Kedves Olvasó!
Tisztelettel meghívom 2018. február 19-én, hétfőn 18:30 órakor kezdődő
rendezvényemre, a Klebelsberg Kultúrkúriába
(Budapest II. ker. Templom u. 2.-10.).
Az este meghívott vendége dr. Simicskó István honvédelmi miniszter,
a XI. kerület országgyűlési képviselője.

