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Demeter Ervin viharsarki látogatása

Demeter Ervin egykori titokminiszter, a Borsod-

Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal

kormánymegbízottja  Békés  megyében  járt,  és

egyebek  mellett  a  kormányhivatalok

rezsicsökkentésében  betöltött  szerepéről

egyeztetett Erdős Norbert kormánymegbízottal.

Erdős  Norbert  kormánymegbízott,  országgyűlési

képviselő a  Békésen megtartott  közös

sajtótájékoztatón elmondta, megyénkben is folynak

az  ellenőrzések  arra  vonatkozóan,  hogy az

önkormányzatok  az  elmúlt  év  során  a  megengedett  4,2  százalékosnál  nagyobb  mértékben  emelték-e  a

szemétszállítás díját, illetve hoztak-e jogszabályba ütköző rendeleteket a tárgykörben. A tájékoztatón jelen volt

Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  kormánymegbízott,  aki kifejtette, az ottani kormányhivatal is

ellenőrizte az önkormányzatok szemétszállítással kapcsolatos rendeletalkotását, melyből kiderült, a 358-ból

49 település törtvénytelen rendeleteket hozott. Hangsúlyozta, ez utóbbiakkal már zajlanak a tárgyalások az

árszabályozási  rendeletek  visszavonásáról,  hozzátéve,  hogy idén  január  elsejétől  az  árhatósági  jogkör  a

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik.

A  hivatalos  programokat  követően  a  kormánymegbízottak  ellátogattak  a  Békéscsabai  Jókai  Színház

díszbemutatójára, melyen Shakespeare egyik leghíresebb darabját, a Lear Királyt nézhették meg.

Állásbörze Békésen

Békésen tartottak állásbörzét annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresők és az állást

kínáló  munkáltatók  találkozhassanak.  Az  esemény  kezdésének  időpontjáig  114  betöltésre  váró

álláshelyet jelentettek be a munkáltatók. 
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Erdős Norbert és Demeter Ervin a díszbemutatón



–  Nem  ez  az  első  állásbörze  már  Békésen,  és

minden  alkalommal  eredményes  volt.  Most  is

komoly az érdeklődés mind a munkaadók, mind a

munkavállalók részéről  – kezdte köszöntőjét  Izsó

Gábor, Békés polgármestere.

– A munkát keresők csoportjában is hátrányosnak

számítanak a 25 év alattiak, az 50 év felettiek és a

tartós munkanélküliek, ők kiemelt  célcsoportjai  az

állásbörzének, a program kifejezetten nekik szól. A

vállalkozókat, munkaadókat számos módon támogatják a különböző programok azért, hogy foglalkoztassák

ezen  csoportok  tagjait  –  mondta  Erdős  Norbert kormánymegbízott.  Példaként  említette,  hogy  ha  valaki

máshol vállal állást, mint ahol él, annak az utazási költségét, lakásbérletét is támogatják. A békési fórumon

100 fölötti állásajánlatot jelentettek be a munkaadók, előző nap legalábbis ez volt a helyzet.

– Ma reggelre ez a szám 114-re emelkedett, folyamatosan jelentenek be újabb lehetőségeket a munkaadók.

Ez persze nem jelent mindenki számára elhelyezkedést, de azoknak, akik ma munkahelyre lelnek, nagyon

fontos – tette hozzá dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója.

A kirendeltségen 77 munkaadó álláslehetőségeit kínálták, de a börzén helyet kaptak a képző intézmények is.

Emellett képzési- és munkajogi tanácsadással, álláskeresési technikákkal, valamint állásinterjúval kapcsolatos

hasznos stratégiákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Mindemellett szó volt a „Jól menő vállalkozásokért"

elnevezésű  programról,  amellyel  vállalkozni  vágyókat  segítenek,  valamint  arról  a  virtuális  munkaerő piaci

portálról, amit jelenleg alakítanak ki.

Négycsillagos hotel épül Békéscsabán

Dr.  Deutsch  Tamás  Európai  Parlamenti  képviselő,  Erdős  Norbert  országgyűlési  képviselő,

kormánymegbízott és Kopp Szilárd, a beruházó Csabakonyha Kft. vezetője helyezte el a Békéscsabán

épülő, új négycsillagos Munkácsy Hotel alapkövét. Az Európai Uniós és magyar költségvetési forrás

segítségével megvalósuló beruházás 2014. március végére készül el.

A vendégeket az ünnepélyes alapkőletételen  dr. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő köszöntötte,

aki egyrészt utalt az alapkő-letétel szó történelmi tartalmára, másrészt örömét fejezte ki, hogy Békéscsabán

egy Munkácsy nevét viselő szálloda épül.  Erdős Norbert köszöntőjében arra utalt,  hogy ez a beruházás

minden békéscsabai  számára fontos. Mint  fogalmazott,  egy beruházás akkor sikeres,  ha a helybéliek azt

magukénak érzik. 
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Dr. Nagy Ágnes, Erdős Norbert és Izsó Gábor



A tervezett hotel olyan helyen épül, amelyhez sok

békéscsabainak  fűződik  kedves  emléke.  A

Munkácsy  Hotel  sikere  többek  között  azért  is

fontos, mert megvalósulásával 19 munkahely jön

létre. 

Kiss Tibor  Békéscsaba  Megye  Jogú  Város

alpolgármestere  beszédében  a  vállalkozó

szerepét  emelte  ki,  azt  hangsúlyozva,  hogy

érdemes  volt  pályázni,  mert  a  hotel

megvalósításához  és  sikeres  üzemeltetéséhez

megvan  a  tudás  és  az  akarat.  Politikai  vezetőként  megköszönte  a  békéscsabai  képviselő-testület

támogatását.

Kopp Szilárd a beruházó Csabakonyha Kft. vezetője elmondta, Békéscsaba első négycsillagos szállodájának

projektjét több éves előkészítő munkálatok előzték meg. A tervezett új hotelben a műemlékvédelem alatt álló

épületszárny alagsorában konferenciatermek és a  szabadalommal  védett  Munkácsy  brand bemutatóhelye

épülnek  meg,  míg  az  új  rész  pincéjében  sport-,  wellness-,  fitnesztermek  és  szanuák kapnak  helyet,  a

földszinten pedig étterem létesül. 

A rendezvény az új hotel alapkövének ünnepélyes elhelyezésével zárult. 

Haditudósítás Békés városából

„Haditudósítás az európai hadszíntérről,  Magyarország uniós szemmel" – címmel tartottak fórumot

Békésen. Az összejövetelen dr. Deutsch Tamás, európai parlamenti képviselő, Rácz Attila, a Fidesz

békési  szervezetének  elnöke  és  Erdős  Norbert,  országgyűlési  képviselő,  kormánymegbízott

tájékoztatták a sajtót és a lakosságot.

„Haditudósítás  az  európai  hadszíntérről,  Magyarország uniós  szemmel"  –  ezt  a  címet  kapta az  a Békés

városában megtartott fórum, melyen elsősorban arról  adtak tájékoztatást, milyen támadások érték hazánkat

az utóbbi időben az Európai Unió részéről.

– A lakosság jó része korábban már értesült arról, hogy komoly támadások érik Magyarországot, most ezekről

a támadásokról,  azoknak okairól  és következményeiről  beszélgetünk – köszöntötte a megjelenteket  Rácz

Attila. Őt követte dr. Deutsch Tamás, aki kifejtette: Mind a 27 uniós tag elidegeníthetetlen szuverén döntése,

hogy az alkotmányos berendezkedésére vonatkozó jogi szabályokat meghozza. Minden megközelítés, ami

kettős mércét akar használni, az elfogadhatatlan, azt vissza kell utasítani, főleg, ha uniós szervek követnek el

ilyen gyakorlatot.
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Elhelyezik az időkapszulát.



Továbbá hozzátette: csak politikai természetű szlogenek gyártódnak, summás ítélet, érvek, tények nincsenek,

és ez aggályokat vet fel, ennek ellenére a magyar kormánynak, az országgyűlésnek, államnak minden ilyen

feltevéssel foglalkoznia kell.

A sajtótájékoztatót követően a lakosság is lehetőséget kapott, hogy fórum keretében tegyék fel kérdéseiket a

politikusoknak. 

Nemzetközi sajt- és túrófesztivál Gyomaendrődön 

Megtartották  a  Gyomaendrődi  Nemzetközi  Sajt-  és  Túrófesztivált  immáron  15.  alkalommal.  A

rendezvény fővédnöke Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott volt. A fesztiválon

30 sajtkészítő (köztük Székelyföldről, Erdélyből), 7 borász, 2 pálinka készítő és 12 kézműves kiállító

remek termékei mellett biotermékek (lekvárok, gyógynövényes szörpök, stb.) széles választéka várta

az érdeklődőket.

Az eseményen  Várfi  András polgármester  köszöntötte az érdeklődőket,  őt  követte a fesztivál  fővédnöke,

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott, aki beszédében a magyar, egészséges, termékek

előállításának fontosságát hangsúlyozta. 

– Mindenekelőtt a mai magyar mezőgazdaságban dolgozó magyar gazdákat kell megemlítenem, mert az ő

szakadatlan és áldozatos munkájuk nélkül nem ismerhetnénk meg, nem kóstolhatnánk meg a magyarországi

termelésű tejtermékek széles skáláját.
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Rácz Attila, Dr. Deutsch Tamás és Erdős Norbert lakossági fórumot tartanak.

http://hir6.hu/videok/829/130427_tamadjak_magyarorszagot_kelle_aggodni_emiatt/


Majd  hozzátette:  Ők  azok,  akik  számára

elengedhetetlenül  szükséges  a  mezőgazdasággal

összefüggő  jogi  szabályozás  szinte  naprakész

ismerete, hiszen a jelentős magyar költségvetési és

Európai  Uniós  támogatások  lehívhatósága  múlik

figyelmességükön. 

A  vendégeket  köszöntötte  még  Kiss  Zoltán,  a

Vidékfejlesztési  Minisztérium  osztályvezetője,

Davidovics  László,  a  Tisza  Kálmán  Közoktatási

Intézmény gyomaendrődi  iskolájának vezetője,  valamint  Kacem Boussouar,  a  franciaországi  PACA régió

agrárkamarájának alelnöke,  aki  méltatta  Gyomaendrőd elmúlt  évekbeli  fejlődését,  egyben átadta a jövőre

megrendezésre  kerülő  Froma  Gora  rendezvényre  –  melyen  a  világ  sajtkészítői  jelennek  meg  –  szóló

meghívását.

A hangulatos,  tartalmas és  szórakoztató  rendezvényen hagyományosan magas színvonalon  képviseltette

magát a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, melyet végre az időjárás is a kegyeibe fogadott.

Jegyzői értekezlet Békéscsabán

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  jegyzői  értekezletet  tartott  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal

Munkaügyi Központjában. Az értekezletet Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott

nyitotta meg.

Elsőként a Külügyminisztérium EU Belső Piaci és Jogi Főosztályáról  dr. Szabó Márta jogi referens tartott

előadást az Európai Unió hatóságainak együttműködéséről.  Őt követte dr.  Kása Róbert,  a Békés Megyei

Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztályának  vezetőhelyettese,  aki  a  helyi  önkormányzatokat

érintő  törvényi  változásokról  adott tájékoztatást.  Harmadik  előadóként  Szedlacsekné  Dr.  Pelle  Beatrix

szociális  ügyintéző  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatalának  képviseletében

tájékoztatott  a  2013.  évi  szociális  ellátásokat  érintő  változásokról.  Szintén  a  gyámhivatal  részéről  tartott

előadást Dr. Vámos Viktória gyámügyi és gyermekvédelmi osztályvezető, aki a gyámügyi feladatokat érintő

jogszabályi változásokról szólt.

Dr.  Nagy  Ágnes,  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központjának  igazgatója  a  „A jól  meNŐ

vállalkozásokért”  elnevezésű  projektet  mutatta  be,  majd  végül  dr.  Mucsi  Gyula,  a  Békés  Megyei

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tiszti főorvosa ismertette a Békés megyei ivóvíz

arzén tartalmával kapcsolatos intézkedéseket.
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Kedves Édesanyák! Kedves Nagymamák!

Tisztelettel  és szeretettel  köszöntjük a mai nap alkalmából az Édesanyákat.

Május  első  vasárnapján  Önöket  ünnepeljük,  kedves  Anyukák,  akik  a

gyermekvállalás  révén a legfelelősségteljesebb, a  legtiszteletreméltóbb és  a

legszebb  hivatást  választották.  Felelősségteljes  azért,  mert  a  jövő

nemzedékének formálói  és  alakítói,  tiszteletreméltó  azért,  mert  mindehhez

végtelen kitartás  és  szeretet  szükséges,  továbbá a legszebb is,  hiszen a  nő azáltal,  hogy  édesanyává

nemesedik,  egy  új  élet  megteremtését  biztosítja.  A  mai  napon  természetesen  azokat  a  hölgyeket  is

ünnepeljük, akik örökbefogadott gyermekeik iránt tanúsítanak olyan feltétel nélküli törődést, odaadást és

gondoskodást,  amire  ezen  a  világon  csakis  az  anyai  szív  képes.  Mindezen  csodálatos  és  páratlan

tulajdonságot és mindazt, amit egy édesanya jelenthet, Komjáthy Jenő így fogalmazza meg:

Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje,

Szivedből szeretet s élet szakad;

Nappalodik a szenvedélyek éje,

Meleg sugárként ömlik szét szavad.

Buzdíts a jóra, ójj a küzdelemben,

Szeretni, hinni ó, taníts meg engem!

Szivedbe Isten lelke költözött...

Áldott vagy te az asszonyok között!

Drága Édesanyák! 

A mai nap Önökről szól, és a mai napon megpróbálunk köszönetet mondani mindazért a szeretetért és

megszámlálhatatlan meleg ölelésért, amit kizárólag édesanyáinktól kaphattunk. Kérjük Önöket, segítség

a továbbiakban is gyermekeiket döntéseikben úgy, ahogyan azt eddig is tették, és Isten áldja meg Önöket

egészséggel, boldogsággal egész életükben.

Erdős Norbert 

országgyűlési képviselő

a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja



Kedves ballagó Diákok!

Eljött  ez  a  nap  is,  amit  annyira  vártatok.  A  nap,  ami  életetek

kiemelkedően fontos napja, de ami visszafordíthatatlanul véget vet

valaminek. Valaminek, amit gyermekkornak hívnak.

Eljött  az  idő,  hogy  továbblépjetek,  itt  az  ideje  a  búcsúnak.  Vége

szakad az együtt eltöltött időnek: ma szól hozzátok utoljára az iskolai

csengő.

Üresebb lesz az iskola nélkületek. Kiléptek a szüleitek, tanáraitok védő szárnya alól, hogy megpróbáljatok

– talán életetekben először – önállóan boldogulni. Irigylünk és kicsit féltünk is Benneteket, hiszen az Élet

első igazán nagy kihívásával szembesültök. 

Most ballagtok. Négy év, nem hosszú idő. De reméljük, hogy örömmel néztek vissza régi iskolátokra, és

sosem felejtitek el, honnan indultatok, és mennyi mindent tettetek azért, hogy eljussatok idáig.

Kívánjuk, hogy a jövőtök sikeres legyen, hogy találjátok meg a helyeteket az életben! 

Goethe szavaival búcsúzom és kívánok sikeres érettségi vizsgát:

„Tetteidnek tudjál örülni,

más tetteit tudd megbecsülni, 

főként ne gyűlölj egy embert se,

S a többit bízd az Úristenre!”

Erdős Norbert 

országgyűlési képviselő

a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja


