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SZABADSÁGUNKÉRT MINDEN KORBAN MEG KELL 
KÜZDENÜNK
 A legszebb, legörömtelibb és ma is cselekvés-
re hívó ünnepünk a márciusi forradalom napja, 
mert 1848 Magyarország jövőjéről szólt. Válasz-
tókerületünkben méltó módon és több helyszí-
nen ünnepeltünk: kedden a Csillaghegyi Polgá-
ri Kör megemlékezésén, a Jézus Szíve templom-
ban, majd a Zsámboki-keresztnél tisztelegtünk 
a szabadságharc hősei előtt. Szerda délután Gu-
lyás Gergely frakcióvezetővel és Láng Zsolt pol-
gármesterrel – a II. kerületi önkormányzat ren-
dezvényén – a Gábor Áron-emlékműnél idéztük 
fel 1848 máig érvényes igazságát és példáját. Csü-
törtökön pedig Pesthidegkúton az ófalui temp-

lom falán elhelyezett emléktáblánál Csabai Pé-
terrel, a városrészi önkormányzat elöljárójával 
a 170 évvel ezelőtti március 15-e legszebb pilla-
natait felidézve  arról beszéltünk, hogy nemze-
tünknek sokszor kellett erőt meríteni a forrada-
lom győzelméből, elődeink töretlen hitéből, hogy 
Magyarország fejlődésének mindenkor a nemze-
ti az önrendelkezés az alapja.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik eljöttek a Civil Összefogás Fórum békeme-
netére és központi ünnepségre, hogy hitet tettek 
közös munkák sikerében.



PÉNZÜGYEKRŐL FELELŐSEN

KÉTMILLIÁRD FORINTOS FEJLESZTÉS INDUL JÓZSEFVÁROSBAN

Régóta vallom, hogy a pénzügyi ismeretek alap-
jait már az iskolában el kell sajátítani, hiszen élet-
helyzetünket jelentős mértékben befolyásolhatja 
egy-egy rosszul előkészített vagy végig nem gon-
dolt döntés. Ezért is csatlakoztam már indulása-
kor, 2015-ben ahhoz a Pénz7 programsorozat-
hoz, amelynek célja, hogy minél több diák figyel-
mét hívja fel a pénzügyi ismeretek hasznosságára. 
Az elmúlt években több órát tartottam a választó-
kerületben, így a Csik Ferenc, a Klebelsberg isko-
lában, az Óbudai és az Addetur Gimnáziumban. 
Idén a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai-
val beszélgethettünk a megtakarítások különbö-
ző formáiról, a kockázatok mérlegelésének fontos-
ságáról vagy éppen egy vállalkozás beindításának 

feltételeiről. A Pénz7 programjai iránt évről évre 
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik országszer-
te: idén már több mint 1200 iskola több mint 200 
ezer diákja mintegy 15 ezer rendhagyó tanóra ke-
retében vett részt a programban.

Komplex szociális városrehabilitáció valósul meg 
a következő években az Orczy negyedben mint-

egy kétmilliárd forintból. A támogatási megálla-
podást múlt szerdán írtam alá Kocsis Máté VIII. 
kerületi polgármesterrel. Az Orczy negyed 2018 
és 2021 között újul meg, a kerületi városmegújí-
tó munkát pedig 2024-ig szeretnék befejezni. Jó-
zsefváros az elkövetkező években még szebb, 
biztonságosabb és jobb hely lesz. Az Orczy ne-
gyed rehabilitációja arra fókuszál, hogy a város-
részben emelkedjen a munkahelyek száma, ja-
vuljanak a lakhatási körülmények és a közbiz-
tonság, emellett a városkép is megfeleljen a mo-
dern európai nagyvárosinak. 

A Fidesz-KDNP Szövetség helyi képviselőjelöltje-
inek meghívására, a kormányzatban dolgozó po-
litikustársaimmal együtt országjáró fórumokon 
gondolkodunk együtt a meghívóinkkal és ven-
dégeikkel az eddigi eredmények és a migráció té-

makörében. Az elmúlt hetekben Pápán Kovács 
Zoltán, míg Tabon Witzmann Mihály volt a há-
zigazdája a telt ház előtt tartott lakossági fóru-
moknak.

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!



KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL ÚJULT MEG A II. KERÜLETI SZENT 
ERZSÉBET IDŐSOTTHON

GŐZERŐVEL FOLYIK A MUNKA A BÉKÁSMEGYERI PIAC 
ÉPÍTKEZÉSÉN

ISKOLATEREMTŐ BÜFÉPROGRAM ÓBUDÁN

 A kormány mindig is nagyon fontosnak tartot-
ta, elismerte és támogatta azt a szolgálatot, ame-
lyet az egyházak, a szerzetesrendek vállaltak fel az 

idősgondozásban, az oktatásban, az egészségügy 
és a gyermekvédelem területén – emeltem ki az 
Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális 
Otthonának jubileumi ünnepségén március 8-án. 
Gulyás Gergely országgyűlési képviselővel, vala-
mint Láng Zsolt polgármesterrel köszöntöttük az 
otthon lakót. A katolikus egyház fenntartásában 
lévő intézményt 1992-ben alapították, jelenleg kö-
zel száz időskorút látnak el. A kormány az épület 
energetikai és gépészeti megújítására 2016-ban és 
2017-ben összesen 187 millió forintot juttatott. Az 
ünnepségen búcsúzott el Kontra Éva intézmény-
vezető, aki nagy hozzáértéssel, figyelemmel és sze-
retettel irányította az otthont indulása óta.

Bús Balázs polgármesterrel és Menczer Erzsébettel 
együtt tettünk bejárást hétfőn a Heltai Jenő téren. 
Az új Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér építkezé-
se 2017-ben kezdődött, jelenleg az új piac-csarnok 
szerkezeti elemeit építi a kivitelező. A 4,8 milliárd 
forintos kormányzati támogatással megvalósuló 
beruházás során a tervek szerint még ebben az év-
ben átadják az új vásárcsarnokot a korábbi parko-
ló és vállalkozói piac helyén, jövőre pedig elkészül a 
jelenlegi csarnok helyén az új közösségi tér. 

Konferenciával és kiállítással köszöntötték a 
szervezők a III. kerületi egészséges iskolabüfé 
programot, amelyet Bús Balázs polgármester in-
dított útjára 2008-ban. A Vendéglátóipari Múze-
umban múlt csütörtökön tartott rendezvényen 
ismét bebizonyosodott, hogy más települések 

számára is példaértékű lehet a program, amely 
a kerületi egészségügyi és oktatási intézmények 
együttműködésével valósul meg. A büfék kínála-
tának javítása nemcsak a büfések, hanem a prog-
ramot irányító Iskolabüfé Munkacsoport mun-
kájának köszönhető. 



„ÉLJEN MINDEN BÁJOS, SZÉP NŐ!”

SZÖVETSÉGBEN AZ ERŐ
A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerüle-
ti szervezetének elnöke, Hecsei Pálnak a meg-
hívását elfogadva vettem részt és tartottam elő-
adást a csoport tagjainak  március 6-án az óbu-
dai Selyemgombolyítóban. Az országos ügyek és 
a nemzeti sorskérdések mellett az eddigi kerületi 
fejlesztéseket is megvitattuk.

A nőnap alkalmából tulipánnal és egy doboz vi-
rágmaggal köszöntöttük múlt csütörtökön a bu-

dai és óbudai hölgyeket. Adjanak nekünk továb-
bi bátorítást, inspirációt, nyugalmat és szeretetet 
a mindennapokban!


