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NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
Hivatalosan múlt szombaton, gyakorlatban azonban február 19-én kezdődött el az április 8-i választások kampányidőszaka, reggel vehették kezükbe munkatársaim az ajánlói íveket. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik aláírásukkal már
az első napon támogatták jelöltté válásomat, hiszen délután a szükséges 500 ajánlás többszörösét tudtam leadni – elsőként Budapest 4-es számú választókerületében – a helyi választási iroda vezetőjének, Szalai Tibor jegyzőnek. Minderről

az esti kampány-nyitó fórumon is beszámoltam a
Klebelsberg Kultúrkúriában, ahol vendégemmel,
Simicskó István honvédelmi miniszterrel a választások tétjéről, a kormány eddig elért eredményeiről tájékoztattuk az érdeklődőket.

Az aláírás-gyűjtést természetesen nem hagyjuk
abba. Szeretnénk kapcsolatban maradni a választópolgárokkal, mindenki véleménye fontos számunkra. Március 15-ig gyüjtjük a támogatók
ajánlásait.

A MIGRÁCIÓ NEM MEGOLDÁS A MUNKAERŐPIACI
KIHÍVÁSOKRA
Magyarország munkaerő-piaci helyzetéről tartottam előadást a Széchenyi 2020 program foglalkoztatási projektjeiről szóló budapesti konferencián. Előadásomban elmondtam: hazánkban
– régiós és uniós összehasonlításban is – kiemelkedő mértékben emelkedett a foglalkoztatottak
száma 2010 óta. Ma 750 ezerrel több embernek
van munkája, mint amikor megkezdtük a kormányzást. A konferencián – utalva egy nemrég
megjelent németországi elemzésre – hangsúlyoztam azt is, hogy a napjainkban zajló tömeges és
ellenőrizetlen migráció nem lehet megoldás Európa munkaerő-piaci és demográfiai problémáira. Ezt jól mutatja az is, hogy a Németországba

érkezett bevándorlóknak még az ötöde sem tudott elhelyezkedni, annak ellenére sem, hogy a
német állam 2016-ban közel 22 milliárd eurót
költött integrációs célokra.

NAPELEMRENDSZERREL BŐVÜL A MEGÚJULÓ CSILLAGHEGYI
STRANDFÜRDŐ
Ismét egy olyan beruházással gazdagodhat Óbuda és Csillaghegy, amely hozzájárul ahhoz, hogy
az itt élők egyre modernebb és egyre szebb környezetben élhessenek – hangsúlyoztam múlt hét-

főn Tarlós István főpolgármesterrel tartott sajtóbejáráson a Csillaghegyi Strandfürdő építkezésén. A megújulás részeként napelemrendszer és
hőszivattyú segíti majd a létesítményben a hatékonyabb energia felhasználást. A Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. összesen hat fürdőjében több mint 840 millió forint értékben valósul meg energetikai fejlesztés. A Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében 286 millió forintból a megújuló csillaghegyi
fürdőben hőszivattyúkat építenek be fűtésre, valamint napelemeket áram előállítására és napkollektorokat a medencevizek melegítésére. A
több mint hárommilliárdos beruházással megvalósuló csillaghegyi új fürdőegység várhatóan
már az idén nyáron fogadja a vendégeket.

TÖBB MINT HÚSZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A BUDAI
IRGALMASRENDI KÓRHÁZBAN

A megújuló és kibővülő Budai Irgalmasrendi
Kórház a XXI. századi igényekhez igazodó, magas felszereltségű intézmény lesz, amely mindenben megfelel a budaiak és a fővárosiak elvárásainak – mondtam el a múlt pénteki sajtótájékoztatón. Kozma Imrével, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetőjével és
Láng Zsolt polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón arra is felhívtam a figyelmet,
hogy az egyházi kórházak fejlesztése az Egészséges Budapest Programban külön figyelmet
kap. A mostani fejlesztés során olyan új egy- szellemiségű családi központ, amely két intézség létrehozására is sor kerül, mint a keresztény mény együttműködésének eredményeként jön
létre – tájékoztattam a jelenlévőket. Mint elmondtam: a kezdeményezés nőgyógyászatiandrológiai-családtervezési központja a Budai
Irgalmasrendi Kórházban, a szülészeti és újszülött osztálya pedig a Bethesda Kórházban működik majd. A teljes beruházás csaknem 21
milliárd forintos költségeihez a kormány 12,9
milliárd forinttal járult hozzá, a fejlesztés költségeinek fennmaradó, mintegy 8 milliárd forintos összegét az Irgalmasrend saját forrásaiból
biztosítja.

A ZIPERNOWSKY ÁLTALÁNOS ISKOLA 40 ÉVE ÓBUDÁN
A Zipernowsky Károly Általános Iskola febru- pénteken tartották, az eseményen Herth Mariár 13-án ünnepelte alapításának 40. évforduló- ann igazgató meghívására vettem részt, aki egyját. Az intézmény jubileumi ünnepségét múlt kor maga is az iskola diákja volt, és az is kiderült, Bús Balázs polgármester pályakezdő tanárként volt egykor a tantestület tagja. A tavaly január óta Örökös Ökoiskola címmel kitüntetett
intézmény ünnepségén Menczer Erzsébet, a 10es választókerület országgyűlési képviselőjelöltjével együtt köszöntöttük a jubiláló közönséget,
amelynek soraiban számos, jó emlékeket őrző
egykori diák ült.

ÉRTÉKET ŐRIZ, ÉRTÉKET TEREMT
A békásmegyer-ófalui Szent József Katolikus
Óvoda, Iskola és Gimnázium múlt század eleji épülete bizony rászolgált a felújításra. Hajna
Ákos igazgató úrral a folyó munkálatokról és a
tervezett beruházásokról egyeztettünk múlt csütörtökön. A tanácskozáson részt vett Kemény
Krisztina és Rácz Andrea önkormányzati képviselő, Oláh Gábor az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának,
tanügyi igazgatója. A rendkívül családias 12 évfolyamos iskola és négycsoportos óvoda abból a
mintegy hétmilliárd forintos támogatásból újult
meg, amelyet a magyar kormány biztosított a
Szent József Iskola mellett 11 iskolát fenntartó
főhatóság részére. A Szent József Iskola (koráb-

ÓBUDAI DIÁKOK A
PARLAMENTBEN
Országgyűlési képviselői meghívásomra tettek
látogatást a Parlamentben, illetve a Tisztelt Ház
karzatán a Szent József Gimnázium és az Óbudai
Árpád Gimnázium tanulói.

ban: Mustármag Iskola) épülete is folyamatosan
megújul, tavaly nyáron készült el a gépészeti felújítás, az elektromos hálózat és a nyílászárók cseréje, ha minden jól megy, jövőre kibővül a tornaterem, és megszépül az udvar is.

