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Gyomaendrőd, Hunya, 

Áldott, békés karácsonyt! 
Közeledik az év vége, karácsony havára fordult a naptár. Lassan elcsendesedik a határ is, a 

lelkekbe pedig a jól megmunkált, kikeletre váró vetemény nyugalma költözik. Mind gyakrab-
ban állunk meg napi teendőink közepette, gondolataink egyre-másra az eljövendő ünnep és az 
előttünk álló új esztendő felé szállnak.

A Karácsony, a Megvál-
tó születésének két évezredes 
misztériuma csodálatos ígére-
tet rejt: jövőnkbe vetett töretlen 
bizalmunkat, ezen keresztül 
önmagunkba, munkába vetett 
hitünket is.

Úgy érzem, a lassan mögöt-
tünk maradó esztendő is nagy 
változásokat, életre szóló ta-
nulságos felismeréseket hozott 
mindannyiunknak. Ország-
gyűlési képviselőként éppúgy, 
mint szülőként, napról-napra 
szembesültem folyamatosan 
változó világunk kihívásaival, 
melyek mind igazolták: hazánk 
a komoly változások útjára lé-
pett az elmúlt évben. Saját lá-
bunkra álltunk és kezünkbe 
vettük sorsunkat.  Meggyőző-
désem, hogy Békés megye is ezt 
tette és sikeresen bú-
csúzhat 2013-tól. 

Most, az ünnepvárás napjai-
ban megtiszteltetés számom-
ra, hogy Békés megye 2. sz.
választókerületének ország-
gyűlési képviselő-jelöltjeként 
egy olyan közösség részeként 
dolgozhatok, akik egymást is 
megtartva mozdítják előre a 
térséget ebben a mai, nehéz 
időszakban. Ők azok, akik 
engedték megtapasztalnom, 
hogy Békés megye sorsa nem 
csupán az Európai Uniótól, a 
fölülről várt segítségtől, hanem 
elsősorban  a munkától függ. 
Emberi sorsok, érzelmek és ne-
héz döntések – ezek voltak és 
várhatóan lesznek is minden 
család, minden közösség, így 
a térség legfontosabb kérdései 
is. Ezek jelentik a legnagyobb 
kihívást mindannyiunk szá-
mára, ugyanakkor erőt is ad-
nak valamennyiünknek. Az 
adventi várako-

zás időszakában az összetarto-
zás, a szeretet érzése  járja át a 
családokat, régi ismerősök, rég 
nem látott rokonok találnak 
újra egymásra. Hiszem, hogy 
mai, elüzletiesedett világunk-
ban minden eddiginél fonto-
sabbak számunkra ezek az 
energiaforrások. Szükség van 
arra, hogy az ünnep közeled-
tével valamennyien megtalál-
juk a kikapcsolódás lehetőségét 
családunk, barátaink körében. 

Sajátságos napok, hetek 
ezek, az adventi időszak vi-
dám, mégis komoly készülő-
désével, a rokoni, baráti szálak 
számbavételével. Így van ez jól, 
hiszen karácsonyi emlékeink, 
mind hozzájuk kötnek ben-
nünket: a számunkra kedves 
emberek, barátok, rokonok so-
rához.  Induljunk hát most el, 
szedegessük fel ezeket a szála-
kat. Hiszen még soha nem volt 

ennyire fontos a családok, 
barátságok megtartó ere-
je, mint napjainkban. 

Szeretném ha az ün-
nep hangulata mind-
annyiunk közös, nagy 
családját, a választó-

kerület tenni akaró lakosságá-
nak alkotó közösségét is meg-
érintené. Kemény, dolgos évet 
hagyunk magunk mögött olyan 
eredményekkel, melyek nagy 
része mindannyiunkat érint, 
ám Önök nélkül soha nem 
születhettek volna meg. Most, 
a küzdelmek, az induló növe-
kedés időszakában különösen 
nagy az összefogás, a kölcsönös 
segítségadás jelentősége, hálás 
vagyok, hogy mindezt megkap-
hattam Önöktől. 

Kívánom, hogy mindannyi-
an a 2013. év ezen szép ered-
ményeit, és a jövőbe vetett hi-
tünket vigyük magunkkal az 
új esztendőbe lépve. Hadd kí-
vánjak most ezen gondolatok 
jegyében mindenkinek Áldott, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag Boldog Új 
Esztendőt!

Országgyulési Beszámolórszággyulési Beszámolórszággyulési Beszámoló



Az égbe szöktek az energiaárak és ez tarthatatlan!

Dankó Béla országgyűlési 
képviselő és Font Sándor a 
Parlament Mezőgazdasági Bi-
zottságának elnöke fórumot 
tartott a rezsicsökkentésről, 
melynek a szarvasi Cervinus 
Teátrum adott otthont.

Ne nyerészkedjenek
A fórumon Font Sándor 

megerősítette a kormányzat 
azon tervét, mely a közszol-
gáltatók nonprofittá alakítá-
sát irányozza elő. A bizottsá-
gi elnök kitért arra is, hogy a 
tervezet szerint, amennyiben 
nyereséges egy közszolgálta-
tás, akkor annak a nyereségét 
kötelezően a közszolgáltatás-
ok javítására kellene fordí-
tania és nem profitként rea-
lizálni. Mindezeken túl a cél 

világos: Magyarország nem 
hagyja magát, nem mondunk 
le értékeinkről, érdekeinkről 
és értékes erőforrásainkról. 
Az országos szinten mintegy 
2,5 millió aláírás hatására 
folytatja a Fidesz-KDNP kor-
mányzat a rezsicsökkentés 
folyamatát, melynek követ-
kező lépéseként november 
elsejétől a gáz-, a villamos- 
és a távhő lakossági költsé-
ge további 11,1 százalékkal 
csökkent.

15:0
Font Sándor hangsúlyozta, 

hogy az előző kormány idején 
tizenöt alkalommal végeztek 
áremelést, mely háromszo-
rosára emelte a közműszol-
gáltatás tarifáját. A családok 
számára a rezsicsökkentés 
akár évi százezer forint meg-
takarítást is jelenthet, ezt az 
összeget pedig így a meg-
élhetésre tudják fordítani a 
családok, és nem viszik ki a 
nagy szolgáltatók profitként 
az országból.

A rezsicsökkentés következtében a háztartásokban több pénz marad, mely a gazdasági fo-
lyamatokra is pozitív hatással van. Ez azonban csupán az egyik lépés a komplex intézkedés- 
sorozatból.

Országgyűlési Beszámoló, 2013. december

Dankó Béla és Font Sándor
a szarvasi Cervinus Teátrumban

Régóta várt lehetőség anyukáknak: a GYED mellett is lehet dolgozni!
2014-ben indul útjára a GYED extra, mely négyféleképpen segíti a kisgyermekeseket. A cél 

a kisgyermekes édesanyák számára vonzóbbá tenni az újabb gyermek vállalását, a részidős 
munkavállalást, azáltal, hogy a gyes és gyed folyósítása mellett újra vállalható munka a gyer-
mek egyéves kora után.

Testvér születése esetén a ko-
rábbi ellátások megmaradnak, 
így két gyedre vagy két gyesre 
is jogosulttá válhatnak az érin-
tettek egy időben.

Ez a munkaadók számá-
ra még vonzóbbá teszi a több 
gyermekes édesanyák foglal-
koztatását.  A  Munkahelyvé-
delmi Akcióban, mely eddig is 
már 30 ezer kisgyermekes édes-
anya foglalkoztatását segítette, 
az eddiginél tovább biztosítja 
az adókedvezményt foglalkoz-
tatásuk után. A három- vagy 
többgyermekes anyák estében 
kiterjesztik a munkavédelmi 
akciótervben már meglévő há-

roméves szociális hozzájárulási 
adókedvezményt további két 
évvel. Így a negyedik és ötödik 
évben csak az adó 50 százalékát 
kell a munkáltatóknak befizet-
niük az érintett munkavállalók 
után (az első három évben ed-
dig sem kellett fizetniük sem-
mit).

Az egy- és kétgyermekese-
ket érintő hasonló munkaadói 
kedvezmények is megmarad-
nak. A jelenlegi változtatások 
első próbája lesz a következő 
költségvetési év, mely nyilván 
gyakorlati tapasztalatokkal 
gazdagítja majd a törvényho-
zókat. Ezen tapasztalatok nyo-

Akár 100 ezer forint is megtakarítható a rezsicsökkentéssel

Mindenhol kevesebb!
Minden területen csökken-

nek a lakosság terhei. 2012 de-
cemberéhez viszonyítva a gáz 
és villamos áram ára 20%-kal, 
a PB gáz, ivóvíz, szippantás, 
csatorna díjai 10%-kal, a hulla-
dékszállítás és a kéményseprés  
pedig 10-90%-os csökkenést 
mutatott a kormány intézkedé-
sének eredményeképpen.

Dankó Béla, mint a térség 
országgyűlési képviselője ösz-
szegezte, hogy a kormány in-
tézkedései egyértelműen po-
zitív hatást gyakoroltak a kis 
településeken élők minden-
napjaira is.

Tilos lenne az extraprofit
A kormány további intézkedé-

seket fontolgat a rezsicsökkentés 
védelme érdekében: a 2014-es 
költségvetés már a csökkentett 
költségekkel számol, a nonprofit 
közműszolgáltatásokról szóló 
törvény pedig megtiltja, hogy a 
szolgáltatók extraprofitot szá-szolgáltatók extraprofitot szá-szolgáltatók
moljanak fel a családok kárára, 
legvégső esetben akár az Alap-

törvénybe is bekerülhet a rezsi-
csökkentés védelme – jelentette 
ki Dankó Béla.

Az Országgyűlés elfogadta 
a rezsicsökkentés védelméről 
szóló politikai nyilatkozatot 
is, melyben elvárja az Európai 
Uniótól, hogy tartsa tisztelet-
ben Magyarország szuvere-
nitását, valamint a csaknem 
2,5 millió magyar állampolgár 
aláírásával megerősített dönté-
sét a rezsicsökkentés politiká-
járól. Brüsszel szerint „sérti a 
versenypiacot és a diszkrimi-
nációmentesség elvét”, hogy a 
családok rezsiköltségeit csök-
kentettük, míg a vállalatokét 
nem. Dankó Béla hozzátette, 
hogy az uniós közösségi jog 
semmilyen formában nem tilt-
ja a közszolgáltatások árával 
kapcsolatos hatósági ármegál-
lapítást, mely az Európai Unió 
28 tagállamából 18-ban többfé-
le formában is jelen van. 

mán természetesen a Kormány 
folyamatosan az érintettek 
igényeihez igyekszik majd ala-
kítani a GYED extrát.

Elérhetővé válik a diplomás 
gyed, ezzel könnyebbé válhat 
a döntés az egyetem melletti 
gyermekvállalásról. A diplomás 
gyed érinti egyrészt a felsőfokú 
alapképzésben, szakképzésben, 
felsőoktatási szakképzésben és 
a szakirányú továbbképzésben 
tanulókat; ők a minimálbér 
alapján kapnak majd gyedet. 
Azok pedig, akik mesterkép-
zésben, egységes osztatlan kép-
zésben vagy doktori képzésben 
végeznek, a garantált bérmi-

nimum alapján kapják meg a 
gyedet.

Magyarország minden dol-
gozó lakosa, minden termelő 
munkahelye fontos építőkö-
ve megújulásunkért folytatott 
küzdelmünknek. A jelenlegi 
munkaerőpiac folyamatos bő-
vítése, erősítése mellett kiemelt 
feladatunk a biztos háttér, a 
családok támogatása is, hiszen 
tőlük várjuk, tőlük reméljük a 
jövő magyar munkavállalóit. A 
Kormány ezért különösen nagy 
figyelmet szentel a gyermeket 
nevelők-, a kisgyermekes csalá-
dok támogatására.



Segítség a nehéz helyzetben lévőknek:
szociális tűzifa-program

Ebben az évben a tavalyi 
összeg kétszerese, mintegy 
2 milliárd forint került elkü-
lönítésre erre a célra. Békés 
megye 2. sz. választókerület-
ének 5000 fő alatti települé-
sei közül kilencen csaknem 
15 millió forint összegben 
részesülnek a támogatásban, 
mely a Kormány rezsicsök-
kentési programjának újabb 
eleme.

A program a gáz árának 
csökkentése után is jelentős 
számú családot érint Békés 
megyében, hiszen a ház-
tartások jelentős hányadá-
ban fűtenek fával, szénnel. 
A tűzifa-program, mint a 

kormány szociális intézke-
déseinek lényeges eleme, 
több helyen kötődik a sike-
res közmunka programok-
hoz is, hiszen a megtisztított 
árokpartok, erdős, ligetes 
területek, fasorok faanyaga 
sok esetben ily módon ke-
rül kiosztásra, gyarapítva a 
pályázatban elérhető tüzelő 
mennyiségét és a támoga-
tandók körét.

A Kormány és az önkor-
mányzatok erőfeszítései nyo-
mán, az ingyenes tűzifával a 
legrászorultabbak kaphatnak 
segítséget, melyek körét az il-
letékes helyi önkormányzatok 
mérik fel.

A tél közeledtével, a fűtési szezon indulása sok nehéz hely-
zetben élő családnak, nyugdíjasnak okoz komoly gondot. A 
Kormány 2013-ban sem hagyta magára a nélkülözőket, ami-
kor ismét elindította szociális tűzifa programját- jelentette 
be Dankó Béla.

Országgyűlési Beszámoló, 2013. december

Rövid hírek a választókerületből
Új kajakház Békésszentandráson

A Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő 
Sportegyesület pályázati forrásból felújította kajakházát, melynek 
átadására is sor került. A mintegy 40 milliós beruházás nyomán a 
helyi kajakosokon kívül Békés megye sportszerető közössége is egy 
modern, minden igényt kielégítő létesítménnyel gazdagodott.

Hajlék a házban Békésen

A 151 millió forint értékű beruházás keretében felújításra ke-
rülnek a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalanok 
Átmeneti Szállói. Az infrastrukturális beruházáson túl sor kerül a 
szállók berendezésének és infokommunikációs ellátásának fejleszté-
sére, valamint a feladatellátásban résztvevő kollégák képzésére is.

Műfüves pálya átadása Mezőberényben

A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett kedvezményes 
műfüves pályaépítési programnak köszönhetően Mezőberény egy 
közel 30 millió Ft összértékű 22x42 méteres műfüves pályával gaz-
dagodhatott, mely otthont adhat a városi tömegsport eseményeinek 
és segítséget nyújt az utánpótlás nevelésben.

Mentőcsapatok alakultak a járásokban

A Gyomaendrődi, Békési és Szarvasi Járásban is megalakultak az 
önkéntesek által alkotott mentőcsapatok. A mentőcsapatok segítik 
a hivatásos állományok munkáját, tovább növelve a térségben élők 
biztonságát.

Szépül a városközpont Szarvason

Több mint 928 millió forintos keretből újul meg Szarvas város köz-
pontja. A beruházáson belül megvalósul többek között a Piac fejlesz-
tése, új polgármesteri hivatal kialakítása, a Kisárpád utca üzleteinek 
homlokzat felújítása, a Deák Ferenc utca felújítása, a Kossuth tér fel-
újítása, a Fő tér felújítása, a Kossuth utca sétálóutcává alakítása, a 
Vajda Péter utca-, az Ó-templom környéke- és a Bolza sétány felújítá-
sa, integrált kertészeti munkák a városközpontban, vízmű tömbbelső 
út mentén parkolók felújítása, Mitrovszky kastély tömbbelső út  men-
tén parkolók felújítása és játszótérépítés a Kossuth téren.

 Idősek Világnapja

Az ENSZ csaknem két évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy októ-
ber elsején köszöntsük szerte a világon és itt, lakóhelyünkön a ve-
lünk élő időseket, szépkorúakat. Elvégzett munkájuk, értünk megélt 
éveik mind hozzátartoznak társadalmunk gazdagságához. A hála 
és köszönet magától értetődő érzése mellett azonban egyre nagyobb 
szükségünk van a tanácsaikra, tapasztalataira is. Világunk, hazánk 
nehéz időket élvén nem felejthetjük: sok embertársunk már meg-
élt a maihoz hasonló nehéz, sőt nehezebb időket is. Ne szégyelljük 
hát megkérdezni őket a mindennapok rohanása közepette vélemé-
nyükről, és éppen ezért fogadjuk jó szívvel tanácsaikat!

Szociális munka napja

1997 óta minden év november 12-én, a Szociális Munka Napján 
köszöntöttük mindazokat, akik elesett, segítségre szoruló embertár-
saink életének jobbá tételéért dolgoznak. 

Mai, változásokkal, bizonytalansággal teli világunkban a szoci-
ális munkások szerepe minden korábbinál fontosabb, hiszen gon-
dozottjaik testi-lelki egyensúlya össztársadalmi tényező, felemelke-
déséért küzdő hazánk életének meghatározó eleme. Óriási feladat, 
óriási felelősség ez, amelyet csak kevesen képesek tartósan elbírni, 
ezért fontos, hogy minden szociális dolgozónk érezze elismerésünket, 
megbecsülésünket.

Végre malacuk lehet a gazdáknak is!

A Kormány, mely a magyar gazdák érdekeinek képvise-
letét tűzte zászlajára az Uniós piacon, a termőföld védelme 
mellett a sertéságazat megsegítésére is konkrét erőfeszítése-
ket tesz. 27-ről 5 százalékra csökken az áfa.

Mint köztudott, Magyar-
ország hosszú évekig a térség 
egyik legjelentősebb sertés 
exportőre volt, majd a terme-
lés visszaszorulásával a közel-
múltban már behozatalra szo-
rultunk mind az élő-, mind a 
feldolgozott félsertésből.

Így csökken a sertéshús áfája
2014 januárjától ezért 27-ről 

5%-ra csökkenti az élő- és a fél-
sertésre vonatkozó áfakulcsot, 
ami nagyban hozzájárulhat a 
nehéz helyzetben lévő sertésipar 
talpra állításához. A hazai fel-
dolgozók versenyképességének 
növelésétől a termelés emelke-
dését, az export föllendülését 
és új munkahelyek létrejöttét 
remélik a döntéshozók. 

A sertésállomány növeke-
dése Békés megye számára 
is komoly lehetőség, hiszen 
térségünkben mind a sertés-
tenyésztésnek, mind a takar-
mánytermelésnek komoly ha-
gyományai vannak.

Ez sok helyi termelőt érint!
Az ágazat fejlődni akarását 

jelzi, hogy a legutóbbi állattar-
tó telep korszerűsítése pályáza-
ton mintegy 25 milliárd forint 
támogatási összeg áll rendelke-
zésre a sertéstartók részére, az 
új 2014-2020 közötti vidékfej-
lesztési program pedig kiemel-
ten fogja kezelni az állattartó 
ágazatokat.

A mostani áfacsökkentés 
tehát több szempontból is jó-
tékony hatást gyakorol majd a 
sertésfeldolgozáshoz köthető 
ágazatokra és rajtuk keresztül 
a fogyasztói árakra is. Békés 
megye, mint döntően agrár 
centrikus térség és az itt terme-
lő gazdák számára tehát egyér-
telműen komoly lehetőségeket 
tartogat a jövő év elejétől életbe 
lépő áfacsökkentés.

Békés megye számára is kulcskérdés lehet
a sertés áfakulcsa



Hazai pályán játszik Békés megye útügyi biztosa

Békés megye fejlődése, ver-
senyképességének növelése 
érdekében az úthálózat fej-
lesztése kiemelt feladat. Me-
gyénkben az útfelújítási prog-
ram 2013. november 8-án 
indult el, Hunya településen.

A munkák kezdetét Dankó 
Béla Békés megyei útügyi biz-
tos is a helyszínen felügyelte. 
Mint mondta, örömmel látja, 
hogy a szűk 2 hónapos elő-
készületeket követően már 

meg is kezdődhet a várva várt 
munka.

Békés megyében az 1,62 
milliárdos keretből összesen 
30 útszakaszon, több mint 
22,23 km teljes útburkolat 
javítása valósul meg. Már 
az idei évben több útszaka-
szon megkezdődik a felújítá-
si munka, többek között az 
örménykúti bekötőn, az ún. 
Mezőberényi út egy szakaszán 
és a szarvasi holtág feletti híd 

Elindult a nagyfelületű burkolatjavításokat tartalmazó országos útfelújítási program, 
mely összesen 33 milliárd Ft keretösszegből valósítja meg az országos közúthálózat 287
kritikus állapotú szakaszán a felújítási munkálatokat.

www.facebook.com/Danko.Bela.Fidesz
www.facebook.com/danko.bela.bekesmegye

Országgyűlési Beszámoló, 2013. december

burkolatán – tájékoztatott a 
biztos.

A munkálatok tavasszal 
folytatódnak, azok ütemezé-
sét természetesen az időjárás 
is befolyásolja, de mind a 30 
szakaszon jövő év tavaszáig 
befejeződik a helyreállítás.

A megyei útfelújítási program 
összeállításában törekedtem a 
helyi igények figyelembe vé-
telére, valamint a legsürgetőbb 

és sok éve fennálló problémák 
orvosolására. Az 1,62 milliárd 
Ft-os keretösszeg természetesen 
nem elegendő az összes rossz 
állapotban lévő útszakasz re-
konstrukciójára, azonban ez a 
kezdet mindenképpen biztató. 
Hosszú idő után végre kézzel-
fogható lépések történnek és 
ehhez az utóbbi évek legna-
gyobb keretösszege áll ren-
delkezésünkre, melyet most 
a mellékúthálózat fejleszté-
sére fordíthatunk – közölte 
Dankó Béla.

2014 tavaszán elindul az M44-es építése
2014 márciusában végre elindul az útépítés Kondoros és Tiszakürt között. Az M44-es au-

tóút 62 km hosszan épül meg a két település között. Természetesen  nem ez a gyorsforgal-
mi út teljes hossza, azonban ez az első lépés is igen nagy változásokat hoz majd Békés me-
gye életébe. A megépülő szakasz közvetlenül érinti Békésszentandrást, Szarvast, Kardost, 
Csabacsűdöt, Kondorost és Kétsopronyt.

Már a Tiszakürt és Kondo-
ros közötti  szakasz megépítése 
is sokat segít a térség megkö-
zelíthetőségén, a közlekedési 
balesetek visszaszorításában, 
negyedével csökkenhet a me-
netidő, és ezáltal megnyílhat 
Békés megye a befektetetők 
számára. 

Dankó Béla a lehetséges 
indítás lehetőségeiről és idő-
pontjáról már korábban is 
kérdést intézett az Országház-
ban a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára felé, 
emellett az elmúlt években 
számos fórumon indítványoz-
ta a gyorsforgalmi út minél 

hamarabbi megépítését.
A gyorsforgalmi út meg-

épülésével nemcsak az ország 
egyik fő iránya válik biztonsá-
gosabbá és gyorsabbá, hanem 
alapvetően biztosítja Békés 
megye bekapcsolódását az 
ország gazdasági vérkeringé-
sébe, ezzel megállíthatja az el-
vándorlást és munkahelyeket 
teremt ebben a térségben. 

A már említett útfelújítási 
programon kívül más helyszí-
neken is komoly közlekedési 
fejlesztések folynak. 

Többek között felújítják 
a 47-es főút Békéscsaba és 
Orosháza közötti szakaszát, 

melynek 11,5 tonna lesz a te-
herbírása. 

A vasúti fejlesztések is je-A vasúti fejlesztések is je-A vasúti fejlesztések
lentősek Békés megyében. A 
Gyomaendrőd-Mezőberény-
Békéscsaba-Lökösháza közöt-
ti, nemzetközi vasúti fejlesztés 
mellett, forgalomba helyezték 
a 47-es főút vasúti felüljáró-
ját Mezőberénynél, rövide-
sen elkezdődik Békéscsabán 
a vasútállomást átívelő városi 
közúti híd felújítása és korsze-
rűsítése is.

Mindezek mellett két ha-
tárátkelő nyitásához építe-
nek utakat a magyar határig. 
Elek és a határ túloldalán Elek és a határ túloldalán Elek
lévő Ottlaka között elkészült 
a magyar szakasz, és átadás-
ra került a Dombegyháztól a 
határig vezető út a romániai 
Kisvarjas felé – tájékoztatott 
Dankó Béla, Békés megyei út-
ügyi biztos.


