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A képviselői munkát csak szívvel-lélekkel
lehet végezni
Varga Mihály negyedik éve képviseli a főváros 4-es számú választókerületében élőket az Országgyűlésben. Felelősségteljes munkának tartja, olyannak,
amelyet csak teljes odaadással
lehet végezni. Beszélgetésünk
során többször vesz hosszútávfutó múltjából hasonlatokat.
Mint mondja: már gyerekként
sem hitt a gyors sikerekben, otthon azt tanulta meg, hogy a kitartó, szorgalmas munka mindig meghozza az eredményt,
a legtávolibbnak tűnő célt is el
lehet érni, ha következetesen,
napról napra építkezve elvégezzük a feladatainkat.
– A magyar gazdaság helyzete 2010-ben
igen kilátástalannak volt, csőd közeli állapotba került a gazdaság, az államháztartás hiánya az egekben, a családokat és a
költségvetést is gúzsba kötötte a devizahitelek magas aránya. Úgy vélem, hogy ebből a helyzetből – hozzáteszem, külső segítség nélkül – csak úgy lehet kiutat találni, hogy sorrendbe állítottuk a feladatokat, és évről évre haladtunk azok megoldásával. Tisztában vagyok azzal, hogy ez
az időszak az ország lakói számára is nehéz volt. Az áldozat nem volt hiábavaló,
hiszen mára elmondhatjuk: megerősödött
annyira a gazdaságunk, hogy annak hatását a mindennapokban is érezhetjük.
Folytatás a 2. oldalon.
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Országgyűlési képviselőként hasonlóan nehéz feladatra vállalkozott...
A választópolgárok képviseletét a törvényhozásban más természetű, de hasonlóan
nagy figyelmet és kitartást igénylő munkának érzem: nagyon fontos, hogy folyamatosan személyesen jelen legyek a választókerületemben annak érdekében, hogy az itt
élők valós problémáira adjunk választ. Óriási segítség, hogy a főváros II. és III. kerületi polgárainak közéleti érdeklődése, a napi
történések iránti fogékonysága, ismerete
meghaladja az átlagos mértéket. Természetesen ez azt is jelenti, hogy személyes találkozásaink során olyan ötletek, olyan problémák merülnek fel, amelyek a helyi közösség számára fontosak, de az országos ügyeket is előrevihetik.
Nemzetgazdasági miniszterként és a
kormánypárt egyik legismertebb tagjaként fontos Önnek, hogy meggyőzze mindazokat, akikkel nem azonosak
a nézetei?
Tudomásul kell vennem, hogy megválasztott országgyűlési képviselőként végzett
munkámat – amikor az egész közösség számára fontos célokat sikerül elérni – sokan
a pártpolitika nézőpontjából ítélik meg.
Mindez azonban nem gátol meg abban,
hogy az itt élők gondjait szem előtt tartva
dolgozzam, aminek már komoly eredményei is megmutatkoznak. Ilyen a Klebelsberg-kastély, ami a teljes pusztulástól menekült meg vagy a Ganz-gyár revitalizációja, aminek eredményeként egy szennyezett ipari környezet helyén 2,5 hektáros –
világviszonylatban is egyedi – zöld felület
jön létre. Hasonlóan büszke vagyok arra,
hogy a III. kerületben kormánytámogatással készülhetett el 25 ezer négyzetméteren a Mészkő park. Sok kritikusunk elfelejti,
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azdaságunk szempontjából az
előző esztendő sok tekintetben a fordulat éve volt. A nemzeti
kormány legfőbb célkitűzését sikerült megvalósítanunk: a csőd közeli helyzetből térségünk megbecsült
országa lettünk ismét. Eredményeink hangsúlyozása mellett látnunk
kell az újabb feladatokat is, jelenleg legfontosabb törekvésünk, hogy
Magyarország gyorsabb ütemben
hozza be lemaradását, és az életszínvonal tekintetében is előrelépjen. Idei intézkedéseink legtöbbje
ezt a célt szolgálta.

hogy olyan problémákat sikerült felszámolni az utóbbi években a választókerületben
is, amelyekhez korábban hozzá sem mertek nyúlni.
A napokban fontos bejelentéseket tett
az egészségügyért felelős miniszterrel.
Utalnom kell arra, hogy mikor átvettük az
ország irányítását, egyrészt meg kellett erősíteni a gazdaságot, másrészt fontossági sorrendet kellett felállítanunk. A főváros, de
különösen Közép-Buda egészségügyi ellátásának megoldatlansága évtizedes probléma, amelyhez olyan plusz erőforrások bevonására van szükség, amelyet mostanra
tudtunk előteremteni. Az Egészséges Budapest Program keretében a II. és III. kerületben több tízmilliárdos beruházások indulnak el: jut pénz a két legnagyobb intézmény, a Szent János és a Szent Margit Kórház megújulására, az Irgalmasrendi Kór-

MEGÚJULT AZ ÓBUDAI KÓS KÁROLY PARÓKIA. A legendás erdélyi építész
művészetét idéző montázs díszíti az óbudai református templom parókiájának tűzfalát január óta. Az Árpád híd felé néző tűzfal a festménnyel méltó részévé vált a Kós Károly által
tervezett épületnek. Csaholczi László lelkész kezdeményezésére a kormány, illetve a fővárosi és III. kerületi önkormányzat támogatásával Veszeli Lajos festőművész monumentális
montázst készített a hőszigetelt, új vakolattal ellátott tűzfalra.

DEÁK ANDRÁS ASZTALITENISZ
EMLÉKVERSENY. Sporttal és közössé-

ház és az Országos Reuma- és Fizikoterápiás Intézet bővítésére, valamint egy teljesen új egészségügyi szakrendelő megépítésére a II. kerületben. Köszönöm az itt élők
türelmét, hiszen magam is tisztában vagyok
vele, hogy nagy lemaradást kell bepótolni.
Ahhoz hogy ennyi mindent elérjen,
sok mindenről kellett lemondania az
elmúlt négy-öt évben?
Természetesen bizonyos lemondással is jár
a munkám: számba kellett vennem, hogy
melyek azok a területek, ahol időt nyerhetek. Azt semmiképp sem szerettem volna,
hogy a családom lássa kárát mindennek.
A gyerekeim életében a fontos pillanatok
részese kívánok lenni, a két nagylány már
egyetemista, fiaim azonban abban a korban vannak – Misi 16 éves, Samu pedig 4
–, amikor különösen nagy szükségük van az
apjukra. Feleségemmel rendszeres színház
látogatók vagyunk, a mozgással, alkalmi futásokkal sem hagytam fel.

gi együttléttel idéztük fel – immár tizedik
alkalommal – a 2007-ben elhunyt kereszténydemokrata politikus alakját. A Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz-csarnokban rendezett versenyre közel százan
neveztek.

ÚJÉVI HANGVERSENY. Az Óbudai Danubia Zenekar a tőle megszokott magas színvonalon játszott a III. kerületi önkormányzat rendezvényén. Az együttes művészeti vezetője, Hámori Máté évtizedes szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült augusztus 20-án.

A III. KERÜLETI ÓHEGY EGYESÜLET minden évben
megrendezi a régi idők hagyományait idéző disznóvágását a Toronya utcai Táborhegyi Népházban.

A BUDALIGETI POLGÁRI KÖR évnyitó összejövetelére a
Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tagjai is meghívást kaptak. Közösen értékeltünk, közösen terveztünk.
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ekord alacsonyra csökkent a
munkanélküliség Magyarországon – gazdasági szempontból ez
volt a hónap híre. A tendencia tovább folytatódott, a tavaly év végi
4,4 százalékról 2017 novemberéig 4 százalékra csökkent az álláskeresők aránya. A 2010-es kormányváltás óta már közel 750 ezerrel
több embernek van munkája. Ez a
tény pedig azt jelenti, hogy a magyar gazdaság folyamatosan növekszik, a hatéves bérmegállapodás és
adócsökkentési program újabb lendületet adott a munkaerőpiacnak,
tovább ösztönözve a foglalkoztatást.

MEGÚJUL A CSILLAGHEGYI STRAND. Tizenegy medencével hétezer négyzetméteren nyílik meg jövő nyáron a III. kerületiek kedvenc fürdője. Tarlós István főpolgármesterrel és Szőke Lászlóval, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatójával helyeztük el a hárommilliárd forintos beruházás alapkövét.

tavaszán kezdtük el
az elektromos személyi jövedelemadó-rendszer kidolgozását, és közel két év kitartó munkájára tehettünk pontot márciusban. A magánszemélyek helyett immár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
készíti elő a bevallási tervezeteket,
ezzel új korszak kezdődött a bevallások történetében. A rendszer jól
vizsgázott, az adóhivatal 3,8 millió
magánszemélynek küldött bevallási
tervezetet, és elmondható, hogy az
átállás az elektronikus rendszerre
gyorsan és zökkenőmentesen történt meg.

MÁRCIUS IDUSÁN méltósággal ünnepeltek a budai és óbudai közösségek. Csillaghegyen a Jézus Szíve-kápolnában tartott megemlékezésen felemelő élmény volt az ünneplőkkel együtt énekelni a legszebb Kossuth-nótákat.

A REFORMÁCIÓ 500 rendezvénysorozat a II. kerületben a
MEGÚJUL AZ ÓBUDAI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUM. Márciusban jelentettük be Balog Zoltánnal, az emberi erőKITELEPÍTETT HONFITÁRSAINKRA EMLÉKEZTÜNK. Főhajtással és koszorúzással idéztük
BÁLOK A FARSANG JEGYÉBEN. A télűző vidám összejövetelek közösségeink fontos ünnepei. A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége idén 15. alkalommal rendezte meg farsangi bálját, ahol az eddigi főszervezőnek, Korényi Zoltánnak Dankó Virág II. kerületi alpolgármesterrel közösen karmesteri pálcával
köszöntük meg lelkes közösségszervező munkáját.

források miniszterével, hogy a kormány 2,5 milliárd forinttal támogatja az ELTE kollégiumának teljes körű rekonstrukcióját.

Reformáció Emlékbizottság fotópályázatának legszebb képeinek
kiállításával vette kezdetét. A tárlat lenyűgöző alkotásai is rávilágítottak arra, hogy nekünk, magyaroknak különösen sokat adott
a reformáció.

fel az óbudai és békásmegyeri németek elhurcolását a Szent József-templomnál. Tisztelet mindazoknak, akiknek életét megtörte, családját szétszakította
és szenvedésre ítélte egy torz politikai döntés.

MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJ BUDAI VÁLLALKOZÁSOKNAK. AuA KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK Gyorskocsi utcai emléktáblájánál Láng Zsolt II. kerületi polgármesterrel és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettessel.

NEM LEHET ELÉG KORÁN ELKEZDENI a pénzügyi alapismeretek elsajátítását. A
Pénz7 keretében idén a Marczibányi téri Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakiskola végzőseinek tartottam órát a legfontosabb témákról és fogalmakról.

guszt József, a Fény utcai Auguszt cukrászda cukrászmestere, Tóbiás György, a Tóbiás Optika Kft. és Gelencsér László, a hidegkúti Geli Kft. vezetője részesült a rangos elismerésben.
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Országgyűlés idén tavaszszal 163 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett fogadta el azt
az általam is jegyzett indítványt,
amely nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánította. A magyar
gazdaság jó helyzete tette lehetővé, hogy a keresztény hívők számára kiemelt napon ne kelljen dolgozni. Az értékek és az érdekek találkozásának köszönhetően idén először az április 14-ére eső nagypéntek munkaszüneti nap lett.

agasabb fokozatba kapcsolt a
magyar gazdaság – a kiugróan jó első negyedéves adatok nemcsak a független elemzőket, de még
a gazdasági tárca szakértőit is meglepték. Három éve nem látott mértékben, 4,1 százalékkal bővült gazdaságunk teljesítménye. Ebben
nagy szerepet játszott az ipar előretörése, valamint a családi otthon
teremtési kedvezmény bevezetése miatt megugrott építkezésszám,
a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően emelkedő fizetések pedig a fogyasztást ösztönözték.

ÓBUDA NAPJÁN a kerület számos közössége, civil szervezete olyan programokat szervez, ahol a résztvevők megélhetik az együvé tartozás élményét. Csillaghegyen a Mátyás király úti sokadalomban a Cserfalvi cukrászda által felajánlott tortát közösen fogyasztottuk
el a megjelentekkel.

ÜNNEP A BOLYAI UTCAI GYERMEKOTTHONBAN. Húsvét alkalmából óriás
csokoládétojással leptük meg az intézmény óvodásait és kisiskolásait Némethy Béla önkormányzati képviselővel.

AK ADÁLYMENTESÍTETT
BUSZT vásárolSPORTOS ÓBUDA. Az áprilisi Óbudai
Futófesztivál több futamát a pünkösfürdői
gáton Rédli András olimpiai bronzérmes és
világbajnok párbajtőrvívóval indítottuk el.
A III. kerületi önkormányzat „Szabadidő,
szeretem!” rendezvénysorozata idén is több
ezer óbudainak nyújtott ingyenes sportolási lehetőséget.

AZ ELEKTROMOS AUTÓKÉ A JÖVŐ. Az Óbudai Egyetem kormánytámogatással vásárolt elektromos autót. Az e-járművek használata mellett nemcsak környezetvédelmi érvek szólnak, a nemzetgazdaság számára is kitörési
pont lehet az elektromos autók gyártásába való bekapcsolódás.

hatott a pesthidegkúti Egallitás Alapítvány kormánytámogatással. A Len
utcai mozgássérült
lakótelepen élőknek nagy segítség a
speciális jármű.

A PESTHIDEGKÚTI SVÁBOK kitelepítésének 71. évfordulójára emlékeztünk
az ófalui templomnál a II. Kerületi Német
Önkormányzattal.

BOZSIK JÓZSEF NYOMDOKAIN. Az egészséges életmódra nevelést, a játék és a
futball megszerettetését tűzte ki céljául a Mészöly Focisuli SE. Az egyesület csillaghegyi telepén megrendezett Bozsik Fesztiválon Zurbó Sándor sportigazgató meghívására vettem részt.

KERESZTÚTJÁRÁS A KISCELLI-DOMBON.
Az egyik legszebb nagyheti hagyomány Óbudán a
német és magyar nyelvű zarándoklat, amely mindannyiszor a kiscelli Kálvária-stációknál ér véget.

AZ INTERNET KORTALANUL a II. kerület egyik legnépszerűbb idősek számára szervezett programja. Az idei tanévzárón Láng Zsolt polgármesterrel közösen gratuláltunk a
tanfolyamot elvégzett örökifjú diákoknak.

SZENT FLÓRIÁN ÜNNEPE minden évben alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik biztonságunkra vigyáznak, a veszélyektől óvnak bennünket. Idén a II. kerületi Ruszti úton működő Budavár-Rózsadomb Polgárőr Egyesület tűzoltóihoz látogattam el
május 4-én.
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nyári hónapok több szempontból fontos előrelépést jelentettek a II. és a III. kerület fejlődésében. Régen várt beruházások fejeződtek be, és újabbak bejelentése
sem maradt el. Ahhoz, hogy a kormány jelentős mértékben tudjon
hozzájárulni a települések fejlesztéseihez, erőt kellett gyűjtenie a gazdaságnak. Nagy öröm számomra,
hogy nemcsak önkormányzati elképzeléseket tudunk támogatni, hanem jelentős forrás jut egészségügyi és oktatási beruházásokra is.

A MEGÚJULT KLEBELSBERG-KASTÉLYT a II. kerület napján, június 21-én
adtuk át Orbán Viktor miniszterelnökkel a
helyi közösségnek. Elsősorban a pesthidegkútiak összefogásának, kitartásának és rendületlen hitének köszönhető, hogy Klebelsberg Kuno otthona megmenekült a pusztulástól, és megújulva emlékhelyként és vendégházként működhet tovább. A kerület
országgyűlési képviselőjeként – számos helyi kérést tolmácsolva – 2013-ban kezdeményeztem, hogy a kormány támogassa a
kastély felújítását.

elmúlt évek bebizonyították, hogy nemzeti szuverenitásunk alapja a független gazdaságpolitika. Talán már sokan elfelejtették, hogy a kormány menynyi támadást kapott első – hazánk
érdekeit szem előtt tartó – intézkedéseit követően. Ma már azt látjuk,
hogy több kezdeményezésünk követőre talált Európában, és egykor
hangos kritikusaink is méltányolják
elért eredményeinket. Ahhoz, hogy
a hitelfelvételre épülő gazdaságot
a munkára és a megtakarításokra
épülő gazdaság váltsa fel, határozott lépésekre volt szükség.

NAPELEMRE VÁLTOTT A SZENT MARGIT KÓRHÁZ. Éves szinten 7,5 millió forintot takarít meg az intézmény, miután 130 millió forintos uniós támogatásból napelemrendszert szereltek fel a kórház épületeinek tetejére.

A 90 ÉVES REMETÉT ÜNNEPELTÜK. A II. kerületi Remetekertvárosi Általános Iskolában 90 éve folyik tanítás. A
Klebelsberg Kultúrkúriában megrendezett
ünnepi gálán a tanítványok produkciói bizonyították, hogy a hagyomány és a folyamatos építkezés milyen fontos egy iskola
életében.

A II. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA címmel idén Bagdy Emőke pszichológust tüntették ki. A díjátadó gálán II. Kerületért Emlékérmet vehetett át Hankóczy Judit kardiológus főorvos és Verrasztó Gábor helytörténész, író. Posztumusz díszpolgári címmel, a
neves mozgásművész, Berczik Sára életútját ismerték el.

A TEMPLOMKERTI ESTÉK idei évada is sok szép és felemelő
pillanattal gazdagította a jótékonysági rendezvénysorozat közönségét a máriaremetei kegytemplom szabadtéri oltáránál.

A JÁNOS-KÓRHÁZ NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK felújítását közel félmilliárd forinttal támogatja a kormány. A beruházás révén
modern és otthonos környezetben lakhatnak az egészségügyi dolgozók – ezzel is csökkentve a terület munkaerőgondjait.

A CSÁSZÁR-KOMJÁDI USZODA FELÚJÍTÁSA sem váratott magára,
a mintegy 3,8 milliárd forintos költséggel
megvalósult beruházásnak köszönhetően
méltó környezet várja az úszás budai szerelmeseit.

A TANÍTÁS DICSÉRETE. A III. kerület iskoláiban tanító pedagógusokat Bús Balázs polgármesterrel együtt köszöntöttük.
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idei év gazdasági kulcsszava
a versenyképesség. A 2016
végén megalakult Versenyképességi Tanács az üzleti versenyképességet javító intézkedésekre tett javaslatot, amelyekből már jó néhány
megvalósult. Ilyen például az energiahálózatra való rácsatlakozás engedélyeztetési folyamatának, illetve
a csődeljárások idejének lerövidítése, a cégbejegyzések díjának és illetékeinek csökkentése, valamint a
pénzügyi szolgáltatások fejlesztése.
A következő lépés a munkaerőpiac
igényeihez igazodva a nyugdíjasok
foglalkoztatásának további könnyítése lesz.
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minőségi képzésben fontos szerepe van a korszerű oktatási
környezet kialakításának is, ezért
különösen fontosnak tartom, hogy
a választókerület iskoláiban a tanulás feltételei magas színvonalon legyenek biztosítva. Az elmúlt időszakban jutott forrás a Marczibányi téri Addetur iskola felújítására,
az Óbudai Árpád Gimnázium és a
Laborc iskola energetikai korszerűsítésére. Jó hír, hogy a II. kerületben szintén kormánytámogatással
újulhat meg a Szent Angéla, a Baár–
Madas és a Szabó Lőrinc iskola is.

HÚSZ ÉVE ÉPÜLT ÚJJÁ A GERCSEI TEMPLOM. Pesthidegkút közössége szá-

MOHAFAL A KOLOSY TÉREN. A III. kerületi önkormányzat egyedülálló kezdeményezése révén egy különleges levegőtisztító berendezést, úgynevezett mohafalat állítottak
fel a forgalmas csomópontban, a II. és a III. kerület határán.

mos alkalommal bizonyította, hogy áldozatokra és összefogásra kész azért, hogy múltja
és sokszínű hagyománya ne vesszen el. Ennek szép példája a városrész határában pusztulásnak indult Árpád-kori templomrom felújítása a 2002-ben elhunyt Bognár Lajos atyának, az ófalui templom plébánosának kezdeményezésére.

VÁLLALKOZÓKAT SEGÍTŐ MFBPONT NYÍLT ÓBUDÁN. A gazdaság
A BEFOGAD-LAK a II. kerületi idősgon-

növekedésének beindulásával a hitelezésnek is egyre fontosabb szerep jut. Az OTP
Flórián téri fiókjában átadott MFB-Pont a
vállalkozásokat segíti fejlesztéseikhez nyújtott hitelkonstrukciókkal.

dozás új intézménye, amely a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthona egységeként üzemel az egykori paplakban. Az itt
nyújtott szolgáltatás nagy segítség azoknak
a családoknak, akik demens betegekkel élnek együtt, mert nappali ellátásukat biztosítva nem kell elhagyni végleg otthonukat.

MINDSZENTY BÍBOROS SZOBRÁT a máriaremetei kegytemplom kertjében állították
fel a kormány 4,5 millió forintos támogatásával. A helyi közösség régi álma vált ezzel valóra, a
hercegprímás ugyanis 70 évvel ezelőtt ezen a helyen hirdette meg a Boldogasszony-évet, és
ennek keretében ekkor százezer ember vonult a Városmajorból Máriaremetére.
CSALÁDOK NAPJA
PASARÉTEN. A Szil-

A KLEBELSBERG-KASTÉLY ELSŐ
KIÁLLÍTÁSÁN Szemereky Teréz FerenKÖRMÖCZY ZSUZSA LÉPCSŐ A VASAS-PÁLYA MELLETT. A magyar tenisz kimagasló tehetsége ezer szállal kötődött a pasaréti sportcentrumhoz. Az új utcanévtáblát
ifjabb Körmöczy Zsuzsával, Markovits Lászlóval, a Vasas elnökével és a jövő reménységeivel avattuk fel.

czy Noémi-díjas keramikus művei voltak
láthatóak. A Templom utcai épület méltó módon őrzi egykori lakójának emlékét:
nemcsak kiállítások, hanem interaktív bemutatók, irodalmi és tudományos estek
várják a közönséget.

A KIBŐVÜLT SIVANANDA JÓGAKÖZPONT átadásán az intézmény vezetője, Veres András mindazoknak köszönetet mondott, akiknek a támogatásával újabb
épületrészt alakíthattak ki.

fa utcai programra négyéves Samu fiammal látogattunk ki. A meseelőadás és a zenés bemutató is érdekes volt, de
mindennél izgalmasabb,
mikor hatalmas légvárban ugrálhat és parittyát
foghat a kezébe egy középsős ovis.
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agyarországon több mint kétmillió nyugdíjas honfitársunk
él, így fontos, hogy tudják, érezzék,
számítunk rájuk, és gondoskodunk
róluk. 2010-ben arra tettünk ígéretet, hogy megőrizzük a nyugdíjak
reálértékét, ezt a vállalást teljesítettük. A gazdasági helyzet megerősödése idén már nyugdíjprémium
kifizetését is lehetővé tette, az öszszeggel együtt érkezett az egyöszszegű háromszázalékos emelés is.
Ezen kívül a tavalyi évhez hasonlóan karácsony előtt miden nyugdíjas
10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt
kap kézhez.

A MÉSZKŐ PARK megvalósulása kiváló példája annak, hogy az összefogás és az
együttműködés mi mindenre képes. A környéken élőkből verbuválódott Háromhegyek
Egyesület ötletét a III. kerületi önkormányzat felkarolta, segített a tervezésben, a beruházás költségét, a mintegy 380 millió forintot pedig a kormány biztosította. Az eredmény:
25 ezer négyzetméteres multifunkcionális park játszóterekkel, fitneszeszközökkel, rendezvénytérrel, kutyaügyességi pályával.

utóbbi években a legtöbb
javaslat Buda egészségügyi
ellátásával kapcsolatban érkezett
hozzám. A jogos igényekre öszszehangolt kormányintézkedések
sorozata adja meg a választ. Az
Egészséges Budapest Program keretében többek között elkezdődik
a Szent János Kórház eszközparkjának megújítása, a Szent Margit
Kórház épületegyütteseinek korszerűsítése, új diagnosztikai központjának kialakítása. Az Irgalmasrendi Kórház és az Országos
Reuma- és Fizikóterápiás Intézet
bővítésére és az új II. kerületi rendelőintézet megépítésére is jut forrás.

AZ EGYKORI GANZ-GYÁR revitalizációja a 2000-es évek elején az első Orbán-kormány alatt indult el, és újabb támogatásoknak köszönhetően jövőre készül el teljes egészében. A környéken élőktől és arra közlekedőktől még egy kis türelmet kérünk, de mindenkit kárpótólhat, hogy hamarosan a Margit körúttól egészen a Marczibányi térig zöld pihenőpark szolgálja a környéken élők pihenését, kikapcsolódását.

AZ IDŐSEK HÓNAPJA alkalmából a
II. és a III. kerületi önkormányzat is színes
programokkal varázsolta szebbé az októbert. A Marczibányi Téri Művelődési Központban Gergely Róbert Szécsi Pál feledhetetlen slágereit énekelte a szépkorú közönségnek.
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN mindazokat köszöntöttük,
akik a II. és III. kerület elesettjeiért dolgoznak.

HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁNDÉKKAL indítottam útjára
a Polgári esték rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy a közélet kérdései, hazánk bel-és külpolitikája iránt érdeklődők szakértők segítségével vitathassák meg álláspontjukat.

A II. KERÜLET UTCAI FUTÓVERSENYE immár közel két évtizedes múltra tekint
vissza. A Millenárisról induló korosztályos és kerekesszékes futamok több ezer gyermeket,
fiatalt és felnőttet mozgatnak meg minden évben. Jó példája a program az egészséges életmódra nevelésnek.
SÖRFESZTIVÁL HIDEGKÚTON. A NéÚJ SZAKRENDELŐ ÉPÜL a kormány
6,8 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat Frankel Leó úti telkén – jelentettük be Láng Zsolt polgármesterrel a II.
kerület történetének legnagyobb egészségügyi beruházását. A legmagasabb elvárásoknak megfelelő, modern intézmény
2020-tól áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére.

met Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a II. kerület
és a német testvérváros, Mosbach támogatásával megrendezett háromnapos programsorozat nemcsak a folyékony
kenyér, hanem a ma is
élő sváb hagyományok
valódi ünnepe volt.

A KORMÁNY SZŰRŐBUSZ-PROGRAMJA két célt szolgál: eljuttatni a speciA II. KERÜLET EGÉSZSÉGÉÉRT rendezett jótékonysági koncertet a Törös Alapítvány,
a befolyt összeget teljes egészében a szakrendelő szolgáltatásainak javítására fordítják.

ális vizsgálatokat az ország olyan térségeibe, ahol azok nehezen elérhetők. A másik
fontos törekvés, hogy magyar buszok lássák el ezt a feladatot.
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Tisztelt Budai és Óbudai Polgárok!

Az év utolsó heteiben,
karácsonyra készülődve
mindannyian számvetést
készítünk: mit sikerült
elérnünk, megvalósítani
terveink közül, melyek azok
a feladataink, amelyeket
a jövőben kell elvégeznünk.
Buda és Óbuda közösségeinek
életébe az idei év sok
újdonságot és előrelépést
hozott, olyanokat, amelyekre
mindannyian büszkék lehetünk.
Remélve és bízva abban, hogy
a 2018-as év hasonlóan sikeres
és eredményes lesz, mint az
idei, kívánok minden budai és
óbudai polgárnak
áldott karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendőt!
Varga Mihály
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