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Az országba

A megyébe

Az új jegybankelnök – Simor Andrást jelöli a Magyar Nemzeti Bank elnöki posztjára Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, jelentette be pénteken. „A kormány tiszteletben tarja és óvja a jegybank és monetáris politika függetlenségét” – mondta Gyurcsány
Ferenc, hozzátéve: kormánya támogatja a jegybankot azon céljának elérésében, hogy erős legyen a magyar nemzeti valuta és legyen árstabilitás. Ehhez a kormány azzal tud hozzájárulni, hogy
egyensúlyteremtő és egyensúlyőrző költségvetési politikát folytat
és a konvergenciaprogramban meghatározottak szerint alakítja a
következő időszak gazdaságpolitikáját - hangsúlyozta a kormányfő. „A kormány és a jegybank közösen fog programot adni az euró
magyarországi bevezetésére” - fogalmazott Gyurcsány Ferenc.
Orbán értékelt – Orbán Viktor szerint a hazugoknak kell ﬁzetniük. Erről a Fidesz-elnök pénteken Budapesten a Millenáris
Parkban, kilencedik évértékelőjekor beszélt. Az elmúlt évben kiderült: az MSZP-kormány sodorta gazdasági válságba az országot, de nem hajlandó vállalni ezért a felelősséget, sőt saját hazugságainak az árát is az emberekkel akarja megﬁzettetni - mondta
az ellenzéki politikus országértékelő beszédében. Miért mindig
a vétleneknek kell ﬁzetnie? Ideje volna ezen változtatni! Legyen
úgy, ahogy igazságos, először ﬁzessenek a hazugok - mondta Orbán Viktor. „Egyetlen országot sem lehet büntetlenül tönkretenni, a mi hazánkat sem”. Hozzátette: enélkül nem lehet lezárni azt,
ami történt, nem lehet újrakezdeni, nem lehet összefogni. „Hiszem, ha lesz igazság, akkor lesz majd béke, és lesz majd összefogás is. Mi mindenkivel készen állunk az együttműködésre, de
csak azután, ha tiszta vizet öntöttünk a pohárba” - fogalmazott.
Átcímkézett élelmiszer Szolnokon – Mintegy másfél tonna
lejárt szavatosságú és ötven kilogramm
hamisított címkével ellátott, hússzármazékokat tartalmazó élelmiszert találtak Szolnokon egy nagykereskedelmi raktárban. Névtelen lakossági bejelentés alapján tartottak ellenőrzést február 12-én a Treff Kft. nagykereskedelmi raktárában, ahol 1400
kilogramm lejárt szavatosságú, és mintegy 50 kilogramm hamisított élelmiszercímkével ellátott terméket találtak - mondta Tóth Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Állategészségügyi
Igazgatóság szakállatorvosa. A bejelentőnek az tűnt fel, hogy az
általa vásárolt ugyanolyan termékeken eltérő címkéket látott.
Cserbenhagyás a gyorsforgalmin – Halálos cserbenhagyásos
gázolás történt szombat hajnalban 5 óra körül a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Egy 37 éves román állampolgárságú férﬁt ütött
el egy valószínűleg Skoda márkájú személygépkocsi, az áldozat
a helyszínen meghalt. A jármű vezetője segítségnyújtás nélkül
továbbhajtott. A rendőrség megtette a szükséges intézkedéseket
kézre kerítésére.
Félpályán – Kormányellenes tüntetők az ország több részén félpályás útlezárással nyomatékosították követeléseiket. Az Útinform
adatai szerint többek között a 2-es úton Dunakeszin, 2/a főúton a
gödi elágazásnál, a 3-as főúton Máriabesnyőnél, a 4-esen Monor
és Üllő között, a 6-os főúton Bonyhádnál, Nyíregyháza határában,
Siófokon, 8-as főút Veszprém és Márkó közötti szakaszán, a 10-es
főút ürömi elágazásnál, Békéscsaba határában, Halápnál, Dömsöd
külterületén, Baján, Balatonfüred és Csopak között, a 81-es főúton
Székesfehérvár előtt, a 610-es főút kaposvári kivezető szakaszán,
valamint Budakeszi és Budaörs, valamint Szigethalom és Halásztelek között zajlanak demonstrációk. A tudósítások szerint egy-egy
helyszínen tucatnyi gépkocsi, s valamivel több demonstráló követelte Gyurcsány Ferenc lemondását.
Egyedül – Az MDF országos választmánya úgy döntött, a márciusi tisztújító országos gyűlésre egyetlen elnökjelöltnek Dávid
Ibolya jelenlegi elnököt javasolja – mondta a szombati választmányi ülést követően a testület elnöke, Budapesten. Katona Kálmán sajtótájékoztatón közölte: az országos választmány legfontosabb feladata a március 11-i tisztújító országos gyűlés előkészítése. Hozzátette: az elnöki posztra három jelölt volt, ám közülük
ketten visszaléptek, így Dávid Ibolya maradt az egyetlen jelölt.

Elhunyt Lipták Pál – Elhunyt Lipták Pál Kossuth-díjas
könyvtáros, festőművész, könyvkiadó, műgyűjtő, a Békés Megyei Könyvtár alapító igazgatója. Lipták Pál édesapja nyomdokain haladva kitanulta a szabóságot, majd 1950-től az akkor alakult
körzeti könyvtár munkatársa, vezetője volt. 1952-ben már irányításával jött létre az ország első megyei könyvtára Békéscsabán.
Ezt az intézményt 1985-ig vezette. 1954-ben az első szabadpolcos könyvtár létrehozásáért Kossuth-díjjal tüntették ki. Az önálló gyerekkönyvtár, a zenei könyvtár jelzik szakmai innovációs
munkáját. Nyugdíjba vonulását követően még több mint ötven,
igen értékes képzőművészeti, elsősorban graﬁkai kiállítást rendezett. Festőművészként állandó résztvevője volt a megyei és országos tárlatoknak.
Lakásbetörés, lopás elleni tanácsok – A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya által kiírt pályázat –
„Mit tanácsolsz ismerőseidnek lakásbetörések, illetve közterületen elkövetett lopások és autófeltörések megelőzése érdekében?”
– eredményhirdetését tartották a főkapitányság békéscsabai székházában. Dr. Gyurosovics József emlékeztetett arra, hogy az ismertté vált bűncselekmények döntő részét hosszú évek óta a vagyon elleniek teszik ki, melyek közül jó néhány megelőzhető lenne, a most lezárult pályázat célja éppen az volt, hogy a középiskolások kifejthessék gondolataikat e témában, másrészt ezzel is erősítsék a megelőzési tevékenység jelentőségét. A pályázaton első
helyezést ért el Nagy István (Farkas Gyula Mezőgazdasági Ipari
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Békés, 12/B), második Papp János (Békés Megyei Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégium, 11/2S), harmadik Mazán Mónika (Mezőberény,
Petőﬁ Sándor Gimnázium, 12/C). Különdíjat kapott Kincses Mária (Kemény Gábor szakközépiskola, 12/C) és
Mancz Fatime Nóra (Kemény Gábor
szakközépiskola, 11/C).
Nemzetiségi vezetők – Tizenhatodik alkalommal rendezték meg Békéscsabán a Vasutas Művelődési Házban a Nemzetiségi Vezetők Országos Találkozóját, melyre
közel 160 résztvevő érkezett. A csabai szlovákok szervezte összejövetelre szinte minden magyarországi nemzetiség képviselője eljött. Idén a jelenlevők a nemzetiségi hagyományok, szokások, értékek és tárgyi emlékek megőrzésének hatékonyabb lehetőségeiről
beszélgettek, tanácskoztak.
Nyugdíjas szervezetek egyesülete – Programmeghatározó
közgyűlését tartotta az Orosházi Kistérség Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete, 11 tagszervezet jelenlétében. Eredményesen
dolgoznak együtt 2005 óta, a kölcsönös kapcsolattartás mellett
találkozókat szerveznek. A Békés megyében egyedüli, cégbírósági bejegyzéssel nyilvántartott szerveződés bizalmáról biztosította elnökét, dr. Násztor Sándort. A résztvevők a települési önkormányzatokhoz fordulnak támogatás reményében, klubszervezeteik részére.
Szobordöntők – Ledöntötték talapzatáról Csorvás központjában a Szent István-szobrot szombatra virradóra. Az 1,8 méteres
talapzaton álló szobor ledöntésén túl más vandál tetteket is elkövettek az ismeretlenek. A megrongálódott szobor további sorsáról
az önkormányzat az azt készítő szobrászművésszel egyeztet.
Kistérségiként – Kistérségiként működik a békéscsabai
egyesített szociális intézmény áprilistól. A megyeszékhelyhez
Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony és Telekgerendás csatlakozik.
A települések gazdasági okból döntöttek a kistérségi forma mellett, hiszen így az alapnormatíván felül kiegészítő támogatásra is
jogosultak. A pénz időarányosan hívható le, ami Békéscsaba esetében 124 millió forint állami normatívát jelent idén.
Csabai Farsang – Hagyományőrző disznótorral kezdődött az
ötödik Csabai Farsang, a Békéscsabai Ifjúsági Ház rendezésében.
A disznótor után tovább folytatódtak a programok, többek között
Ján Süli, szlovák főkonzul tarott előadást azon a konferencián,
amely a hagyományok és a turizmus összekapcsolását tűzte ki
céljául. A résztvevők az Élővíz-csatorna fejlesztésében rejlő lehetőségektől kezdve egészen a hazai nemzetiségek turisztikai szerepéig rengeteg tanulságos témát hallgathattak végig.
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