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ÚJABB ISKOLAFEJLESZTÉS INDUL A II. KERÜLETBEN
Négy új tanteremmel bővül, valamint energeti-
kai szempontból is megújul a II. kerületi Szabó 
Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gim-
názium – jelentettük be Láng Zsolt polgármes-
terrel és Hajnissné Anda Éva tankerületi vezető-

vel az intézményben tartott sajtótájékoztatón. Az 
iskola energetikai felújítása uniós támogatásból 
valósul meg. A korszerűsítés részeként hőszigete-
lés kerül az épületre új külső nyílászárókat épí-
tenek be, új lesz a hőtő-fűtő rendszer is, mindezt 
napelemes rendszer telepítése egészíti ki. A zsú-
foltságot megszüntető tanterem-bővítést a kor-
mány által biztosított forrás teszi lehetővé. Láng 
Zsolt hangsúlyozta: a helyi iskolákkal és a fenn-
tartóval való együttműködés folyamatos, a fej-
lesztésekhez megadnak minden tulajdonosi tá-
mogatást. Hajnissné Anda Éva tankerületi igaz-
gató hozzátette: a Szabó Lőrinc iskola a főváros 
egyik legnépszerűbb oktatási intézménye, a meg-
újuló épület az ott végzett szakmai munkát fog-
ja erősíteni.

A kormány célja, hogy minél több vállalat és ta-
nuló vegyen részt a duális képzésben – hangsú-
lyoztam a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. 
duális képzési központjának átadóján. A vállala-
ti tanműhelyek hosszú távon is biztosíthatják a 
vállalkozások számára a munkaerő utánpótlását, 
ami a mai gazdasági környezetben egyértelmű 

versenyelőnyt jelent. Hazánknak fontos partnerei 
az olyan vállalatok, mint a győri Nemak, mert a 
világ élvonalába tartozó technikával dolgoznak, 
beruházásaikkal folyamatosan bővítik és korsze-
rűsítik a termelésüket, emellett jelentős mérték-
ben támaszkodnak a magyar beszállító vállalko-
zásokra.

KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL BŐVÜL A HAZAI DUÁLIS KÉPZÉS



SOHA TÖBBET KOMMUNIZMUST!
A kommunizmus áldozatainak emléknapja al-
kalmából vettem rész múlt pénteken Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának rendezvényén a 
Katinyi mártírok parkjában, valamint a fővárosi 
és a II. kerületi KDNP megemlékezésén a Gyors-
kocsi utcai börtönnél. A kommunizmus évei ki-

törölhetetlen nyomot hagytak a magyarokban, 
hiszen szinte minden családot érintett valami-
lyen módon. Az elmúlt évek fejlődése megmutat-
ta, hogy a magyarok minden veszélyt túlélnek, 
erős és bátor nemzet vagyunk, akik ha szükséges 
kiállnak az igazukért és szabadságukért.

AZ IDŐSEKÉRT DOLGOZNAK

KÖSZÖNET A RÁSZORULÓKÉRT VÉGZETT MUNKÁÉRT

Óbuda-Békásmegyer Idősek Tanácsának idei el-
ső ülésére február 22-én került sor a Polgármes-
teri Hivatal tanácstermében.  Bús Balázs polgár-
mester, a tanács elnöke nyitóbeszédben kiemelte: 
példaértékű az az együttműködés, amely az évek 
során kialakult a III. kerületben az idősek, az 
önkormányzat és a kormány között. Óbuda jel-
mondata a „Közösséget építünk”, s ez meg is va-
lósul az együttműködésben. Köszöntőmben el-
mondtam, a pénzügyi és gazdasági feladatok el-
látása mellett tagja vagyok a kormány mellett 
működő Idősügyi Tanácsnak, és szívesen veszek 

részt az önkormányzat által a kerületben élő idő-
seknek szervezett rendezvényeken.

A segítségnyújtás, a rehabilitáció reményt nyújt a 
teljes emberi élethez. A közös munka, az együtt 
megbeszélt problémák, kirándulások, kapcsola-
tok a sérült embereknek is megadják az átlagpol-
gár életét. Ezt a munkát köszöntem meg az Óbu-
dai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ-
ban a február 22-i látogatásom során, Janurikné 
Csonka Erika intézményvezetőnek és odaadó 
munkatársainak. 



POLGÁRI EST IDÉN ELŐSZÖR

JÓ ÚTON HALADUNK

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

Tavaly ősszel azzal a szándékkal indítottam út-
jára a Polgári esték rendezvénysorozatot a Kle-
belsberg Kastélyban, hogy egy-egy meghívott 
előadó témafelvetését körbejárhassuk, hogy be-
szélgethessünk kötetlenebb körben egymást job-
ban megismerve. Az idei első alkalommal, hét-
főn, Kovács Zoltán kormányszóvívő volt a ven-
dégünk. A meghívást nem is időzíthettük 
volna frappánsabban, hiszen az előző napi hód-
mezővásárhelyi polgármester-választás ered-
ményei foglalkoztattak mindenkit. Kovács Zol-
tán véleménye is abban erősített meg bennünket, 
hogy óriási tétje van az április 8-i voksolásnak. 

Könnyen elveszíthetjük eddig elért eredményein-
ket, ha nem védjük meg őket szavazatunkkal. 

A Keresztény Nemzeti Kör vendége voltam Bé-
kásmegyer-Ófaluban múlt szombaton. A Szent 

József Házban egy rövidebb előadás keretében 
mutattam be az elmúlt években végzett mun-
kámat. Elmondtam, hogy a 2010-ben rendkívül 
rossz helyzetben vettük át a magyar gazdasá-
got, ehhez képest ma már ellenfeleink is elisme-
rik, hogy jó úton haladunk, a munkanélküliség 
alacsony szintre esett vissza, a bérek és fogyasz-
tás folyamatosan emelkedik, az államháztartás 
pedig biztos alapokon nyugszik. Ezek a sikerek 
tették lehetővé, hogy az országban egyre több 
helyi kezdeményezés mellé tudott a kormány 
odaállni. 

Ahogy arról múlt heti hírlevelemben beszámol-
tam, múlt hétfőn a jelöltállításhoz szükséges 
ajánlások többszörösét adtam le a Helyi Válasz-
tási Irodán. Azóta hivatalosan is jelölt lettem – 
olvasható a választási bizottság határozatában. 

Az aláírásgyűjtést azonban egészen március 15-
éig folytatjuk, mert szeretnénk minél több állam-
polgár véleményét meghallgatni. A múlt hétvé-
gén szombaton a Fény utcai piacon és a Komjá-
di uszoda melletti úgynevezett MDF-piacon és 
Óbudán is találkozhattam a környéken élőkkel. 


