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NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ
Az együttműködés és az összefogás fontosságát hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester a
kedden tartott fórumunkon az Eurocenter színháztermében. Az április 8-i választásra készülődve arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerületi ön-

kormányzatok és a főváros közösen számos fejlesztést – így például a Csillaghegyi Strand bővítését, a Szent Margit Kórház korszerűsítését,
a Békásmegyeri Piac felújítását – tudott elindítani, illetve befejezni Budán és Óbudán az elmúlt négy évben. Főpolgármester úr gondolatait kiegészítve elmondtam: az elért eredményeket közösen értük el, és azok megőrzéséért mindent meg kell tennünk. Előadásomban gazdasági
eredményeink mellett beszéltem a migráció veszélyeiről, valamint a II. és III. kerületben általam kezdeményezett beruházásokról. Nagy öröm
számomra, hogy szinte minden területen sikerült előrelépnünk: új iskolát építünk, jelentősen
nő a zöldterületek aránya, több emblematikus
épület is megújul és a közösségi és autós közlekedés feltételeit is javítani tudtuk.

GEOTERMIKUS HŐKÖZPONT LÉTESÜL
MOSONMAGYARÓVÁRON
Ha biztonságosabbá és olcsóbbá tudjuk tenni az energiaellátást Magyarországon, az hozzájárul a gazdaság további gyors ütemű növekedéséhez – jelentettem ki március 9-én a Geotherm
Hungary Kft. mosonmagyaróvári geotermikus
hőközpontjának ünnepélyes alapkőletételén. Leszögeztem: Magyarország adottságai lehetővé teszik, hogy a jelenleginél sokkal hatékonyabban
használjuk ki a rendelkezésünkre álló geotermikus energiaforrásainkat, és kiemeltem, hogy a
fejlesztés hosszú távon biztonságos, környezetbarát és gazdaságos hőenergia szolgáltatást biztosít Mosonmagyaróvár számára. Mindezekre a szempontokra tekintettel a kormány a beru-

házáshoz 2,1 milliárd forint támogatást nyújt, és
ösztönözni kívánja az energiatakarékosságot, a
hatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások felhasználását.

PÉNZÜGYILEG TUDATOS GENERÁCIÓ FELNEVELÉSE A CÉL
Folyamatosan új, egyre bonyolultabb pénzügyi
termékek jelennek meg a piacon, ezért az ezzel járó kockázatokat és a pénzügyi környezetet meg
kell érteni és megfelelően kezelni szükséges – hívtam fel a figyelmet a II. kerületi Budenz József Általános Iskolában tartott rendhagyó órán. A Magyar Államkincstár 2013 decemberében indította
el a WebKincstár szolgáltatás kiegészítő elemeként
az okostelefonon elérhető állampapír-forgalmazási
elektronikus csatornáját, a MobilKincstárt. Az alkalmazást JátéKincstár modullal egészítettek ki a
fejlesztők. A pénzügyi ismeretek világába a diákokat játékos formában bevezető applikációt mutattuk be. A Magyar Államkincstár elnökével, Mé-

száros Józseffel elmondtuk: a pénzügyi képzést be
kell vezetni az oktatásba, amelyet számos, egyéb
szemléletformáló eszközzel és tájékoztatóval lehet
kiegészíteni.

TIZENNYOLC MILLIÁRD FORINTBÓL ÚJUL MEG AZ ORFI
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fejlesztésére és korszerűsítésére mintegy
18 milliárd forintot fordít a kormány az Egészséges Budapest Program keretében – jelentettük be Menczer Erzsébet képviselőjelölttel és

MEGÚJULT A LABORC ISKOLA
Tavaly júniusban a pedagógusnapon jártam először a Vihar utcában működő Laborc iskolában,
ahol hozzáértő és lelkes tanárok sajátos nevelési
igényű gyermekek oktatását és fejlesztését látják
el magas szakmai színvonalon. A Megérted Alapítvány által fenntartott intézményben százötven
tanuló jár, és 35 pedagógus tanít. Múlt szerdán
ismét felkerestem az iskolát, ahol a nyílászárók
cseréje és tornaterem felújítása 120 millió forint
kormányzati támogatással valósult meg. Jó volt
látni, hogy mennyit változott és szépült az épület
tavaly nyár óta.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkárral
közösen tartott sajtótájékoztatón kedden. Számos fővárosi egészségügyi intézmény fejlesztésével egy időben megkezdődik az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fejlesztése és korszerűsítése is. Az intézmény több részletben újul meg: az idén 1,453 milliárd forintból
orvostechnológiai, betegbiztonsági és informatikai fejlesztés valósul meg, emellett sor kerül az
energetikai rendszer modernizálására is. Továbbá 805 millió forintos ráfordítással megkezdődik az intézet teljes körű fejlesztésének előkészítése is, melynek része lesz egy új 15 ezer négyzetméteres szárny kialakítása a Frankel Leó úton. A
beruházás várható költsége összesen 17,78 milliárd forint lesz.

A HOLLAND-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL A BAÁR-MADASBAN
Egy kép többet ér ezer szónál. A gondolat igaz- a II. kerületi Baár–Madas Gimnázium könyvtáságáról megbizonyosodhattunk március 20-án, rában tartott kiállítás-megnyitón. A tárlat a holland-magyar református kapcsolatokat mutatja
be. Kiderül, hogy a holland és magyar népet sok
szállal kötik össze az eltelt évszázadok, láthatjuk milyen mélyen gyökerezik és milyen gazdag
az a közös örökség, amelyet magunkénak tudhatunk. A kiállítás olyan módon mutatja be történelmi és hittörténeti múltunkat, hogy azzal rávilágít azokra a fontos összefüggésekre, amelyek
hatással voltak a magyar nemzet létére, és amelyek megtartották értéküket a mában is.

ORSZÁGJÁRÁS BAJÁN
Ismét több száz résztvevő előtt beszélhettem az
elmúlt nyolc évben elért eredményeinkről hétfőn
este Baján a Turisztikai Központban Zsigó Róbert országgyűlési képviselő vendégeként. Magyarország erős, gazdaságilag és társadalmilag
biztos alapokon álló ország, amelyet az elmúlt
években közösen építettünk. Nem hagyhatjuk,
hogy mindezeket elveszítsük, és ismét visszatérjünk a korábban már megtapasztalt kormányzáshoz – emlékeztettem a bajai hallgatóságot.

