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TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL DÖNTÖTT A KORMÁNY
A kormány szerdai ülését követően Orbán Vik- vezményeket jelentett be. A kemény és hos�tor újabb a családokat és az időseket segítő ked- szú télre tekintettel minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából, a kormányfő azt
is közölte, a kedvezményt megkapják a távfűtést
használók is. A másik jó hír az időseket érinti: a
kormány az idősügyi tanács javaslatára döntött
arról, hogy – immár harmadjára – tízezer forintos Erzsébet-utalványt küld a nyugdíjasoknak. A
plusz juttatásokra a 4 százalékos gazdasági növekedés és a jó gazdasági eredmények adnak erre lehetőséget. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: „tiszteletet érdemelnek. Örülök, hogy megtaláltuk a módját, hogy ezt kifejezhessük”.

ÚJ ÓVODA ÉPÜL A MÁSODIK KERÜLETBEN
Pesthidegkút egyik elavult óvodaépületének kiváltását teszi lehetővé az a 400 millió forintos
uniós forrás, amellyel a magyar kormány a II.
kerületi önkormányzatot támogatja – tájékoztattam a sajtó képviselőit múlt csütörtökön. Láng
Zsolt II. kerületi polgármesterrel elmondtuk: a
kormány egyik legfontosabb szándéka, hogy minél nagyobb mértékben járuljon hozzá a családok élethelyzetének javításához, a gyermekvállaláshoz és a gyermeknevelés költségeihez. Új

helyre költözhet várhatóan 2019 nyarán a Községház Utcai Óvoda Hidegkúti úti tagintézménye – jelentettem ki. Hozzátettem: a zöldmezős
beruházás eredményeként modern, tágas és otthonos környezet épül a gyermekek számára, a
fejlesztés révén a férőhelyek száma a mai 77-ről
100-ra emelkedik. Az összesen több mint 630
millió forintos beruházás megvalósításához a II.
kerületi önkormányzat 400 millió forint uniós
támogatást nyert el a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból.

BESZÁLLÍTÓI PROGRAM SEGÍTI A HAZAI VÁLLALKOZÁSOKAT
A kormány célja, hogy minél több magyar kisés középvállalkozás előtt nyissa meg a gyorsabb ütemű fejlődés, a magas minőségű termékek előállítása és az ipar 4.0 technológiák alkalmazása felé vezető utat – hangsúlyoztam a tököli
Instrum Kft. Beszállítói Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásának bejelentésekor hétfőn. A program olyan fejlesztéseket támogat, amelyek megteremtik a lehetőségét annak, hogy a magyar kis- és középvállalkozások
beszállítóként csatlakozzanak a nagy értékláncokhoz, illetve azon vállalkozások, amelyek már
most is beszállítóként működnek, magasabb
szintre lépjenek.
2017 végéig a program keretében 6 nagyvállalathoz kapcsolódó 50 magyar beszállító kis- és középvállalkozás nyújtott be támogatási kérelmet.
Kitűzött céljaink szempontjából fontos tény,

hogy a megvalósítani tervezett projektek mintegy 75 százaléka fejleszti az érintett vállalkozás
Ipar 4.0 képességét. Az Instrum Kft. 70 millió
forintos iparfejlesztési beruházását 47 millió
forinttal támogatja a kormány, valamint beszállítóként rendelkezik a Knorr-Bremse nagyvállalat,
mint integrátor támogatásával is.

A JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREK JELENTIK A GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉS ALAPJÁT

A szakmák presztízsének visszaállításáról, a vő szakképzése – a szakképzés jövője elnevezésű
szakmunkások megbecsüléséről, a biztosabb konferencián, amelyet idén második alkalommal
megélhetést nyújtó bérekről, is szó esett A Jö- rendeztek meg a Karcagon.
A jól képzett szakemberek nemcsak biztos megélhetést találnak hazánkban, hanem rájuk építve
tudjuk a gazdaság növekedését magasabb szintre
emelni. Fontos eredménynek tartom, hogy megszüntettük a szakképzés zsákutca jellegét és a
hangsúlyt az olyan készségek megszerzésére helyeztük, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakképzésben végzettek a gyors technológiai változások
közepette is meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon.

SZÜLŐI BÁL
Az Óbudai Gimnázium Szülői Munkaközössége
és a tantestület immár ötödik alkalommal rendezte meg a szülői bált. A szépszámú és lelkes
közönséget Menczer Erzsébettel és Tarlós István
főpolgármesterrel köszöntöttük. A jó hangulatú
estén az ének- és táncbemutatót játék és tombola
egészítette ki.

LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!
Az elmúlt egy esztendőben nemcsak Arany János életműve előtt tiszteleghettünk, hanem a
születésének 135. és halálának 50. évfordulója
alkalmából Kodály Zoltán Kossuth-díjas zene-

szerzőre, a II. kerület posztumusz díszpolgárára is emlékezhettünk. Az emlékév ideje alatt számos program hívta fel a figyelmet a XX. századi magyar zenetörténet jeles alakjára. A II. kerületben múlt szombaton a Pasaréti Páduai Szent
Antal Plébánia és a Pasaréti Ferences Alapítvány
szervezésében egy különleges koncert zárta az
emlékévet. A Szent Antal Kórus és a Sinfonietta
Hungarica zenekar előadásában gyönyörű zsoltárokat és a Budapest 50. születésnapjára komponált Psalmus Hungaricust hallgathattunk meg
Déri András és Kovács János vezényletével. Köszönet illet minden fellépőt, mély átéléssel és
rendkívüli érzékenységgel előadott művek méltó
módon idézték meg Kodály Zoltán alakját.

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
A választások előtti utolsó összejövetelét tartotta a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) hétfőn. Április 8-ára készülve – az
est vendégeként – számos érdeklődő tag előtt elmondtam: történelmi jelentőségű választás előtt
állunk. Ahhoz, hogy eddigi, közösen elért eredményeinket meg tudjuk őrizni, minden szavazatra szükség van. Ne hagyjuk, hogy a rémhírterjesztés és a suttogó propaganda kedvünket szegje, hanem eddigi munkánkra büszkén, emelt fővel mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat.

MÁRCIUS 15-E, A MAGYAR SZABADSÁG ÜNNEPE
A jövő hét az ünnep jegyében telik. Arra kérem Választókerületünkben:
a Tisztelt Olvasókat, ha tehetik jöjjenek el, és ün- • március 13-án 18 órától a Csillaghegyi Jézus
nepeljünk és emlékezzünk együtt az 1848-as forSzíve Plébánián (1039 Budapest, Lehel utca 14.)
radalom alkalmából rendezett eseményeken.
• március 14-én 17 órától a Gábor Áron-emlékműnél (Gábor Áron utca és Szilágyi Erzsébet
fasor sarka)
• március 15-én 10 órától a pesthidegkút-ófalui
plébániánál (1028 Templom köz 1.) tartunk
megemlékezést.
Kérem Önöket vegyenek részt a kormány tevékenysége mellett kiálló Békemeneten (amely
március 15-én 12 órától indul a Bem térről), és
tartsanak velünk a központi ünnepségre a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor beszél 14 órától.

