
Tisztelt Olvasó!

Dankó Béla vagyok, a 
Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség országgyűlési 
képviselője, Békés megye 
2. sz. választókerületének 
Fideszes elnöke. Az újon-
nan kialakított választó-
kerületek új lehetőségeket
nyitottak meg a régiók, 
de a települések előtt is. 
Az ezekhez kapcsolódó 
parlamenti munka leg-
kiemelkedőbb elemeit 
szeretném bemutatni 
Önöknek e kiadvány ha-
sábjain.  A szerkesztés-
kor fontosnak tartottam 
ugyanakkor azt is, hogy 
az együtt munkálkodó 
települések még jobban 
meg is ismerhessék egy-
mást. Így ajánlom most 
valamennyiük figyelmé-
be választókerületünk 
első időszakos kiadvá-
nyát. 

Dankó Béla, országgyűlési képviselő időszakos kiadványa, Békés megye 2. sz. vk.    2013. szeptember
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Adósságátvállalás Békés megyében
Február 28-án Békés megyében is lezárultak a Kormány részleges és teljes

adósságátvállalásával kapcsolatos tárgyalások. 

Dankó Béla, a FIDESZ 
országgyűlési képviselője, 
mint Békés megye 2. szá-
mú választókerületének 
elnöke, folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte a tele-
pülésekkel folyó tárgya-
lásokat. Ezek lezárultával 
került sor az ötezer lakos-
nál nagyobb lélekszámú 
települések  adósságátvál-
lalással kapcsolatos szer-
ződéskötéseire.

Békés (2.464.948.871 Ft), 
Mezőberény (937.948.026 Ft),
Szarvas (1.401.851.475 Ft), 
Dévaványa (179.646.180 Ft) és 
Gyomaendrőd (725.787.848 Ft)
esetében, ez átlagosan 
60%-nak megfelelő adós-
ságállomány átvállalását 
jelentette. Ugyanez az öt-

ezer fő alatti települések
esetében is – melyek teljes 
adósságát átvette az állam – 
többszáz milliós nagyságren-
dű összeget jelentett.  Békés-
szentandrás (433.418.000 Ft),
Körösladány (98.872.000 Ft),
Bucsa (71.410.000 Ft), 
Csabacsüd (60.822.000 Ft), 
Kamut (40.551.000 Ft), 

Köröstarcsa (30.178.000 Ft), 
Örménykút (21.769.000 Ft),
Ecsegfalva (19.285.000 Ft),
Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás 
(14.867.000 Ft), Murony 
(8.047.000 Ft) és Kardos 
(4.572.000 Ft) adósságá-
nak átvállalásával ismét 
kézzelfoghatóvá vált, hogy 
a Kormány, munkájában 
komoly hangsúlyt helyez 
a vidék felzárkóztatásá-
ra, a kis önkormányzatok 
terheinek csökkentésére.

Orbán Viktor minisz-
terelnök 2012 októberé-
ben jelentette be, hogy 
a Kormány 612 milliárd 
forintnyi adósságot vesz 
át az előző kormányok 
által eladósított önkor-
mányzatoktól. Dankó 
Béla kiemelte, hogy ez az 
önkormányzatok eddigi 
történetében példátlan 
döntés, Békés megye te-
lepülései számára is új le-
hetőségeket tartogat.



Amíg a modern techni-
ka és a rohamosan gyorsuló 
élet nem sodorta magával az 
embereket, útra kelni, utazni 
valami egészen ritka, kivéte-
les eseménynek számított. A 
hétköznapok dolgos, nehéz 
munkával telő sorát csak itt-
ott szakította meg egy-egy 
vásár, búcsú vagy családi ün-
nep.

Ilyenkor, ha befogták a lo-
vakat, s a kocsi rúdját kivé-
telesen nem a földek, a meg-
művelt határ felé fordították, 
egészen másképp fordultak a 
kerekek is, és mintha maguk a 
lovak is szívesebben indultak 
volna el. 

Persze voltak régen is uta-
zók, világlátott emberek, akik 
épp a vándorlásban, messzi 
tájak fölfedezésében lelték 
örömüket, hogy aztán to-
vábbadhassák, elmesélhessék 
kalandjaikat. Híres ritkaság-
számba menő emberek voltak 
ők, szívesen látott vendégei 
a falvaknak, városoknak, ne-
mesi kúriáknak, de még az 
Alföld tanyavilágának is. Hi-
szen az utazás és a vele járó 
tapasztalás egyformán érde-
kelt mindenkit.

Ma, amikor már nincsenek 
távolságok és korántsem kerül 
egynapi járásba például a járá-
sok bejárása, már más szem-
mel tekintünk az utazásra is. 
Utazni, ma többnyire annyit 
jelent: messzi menni, autóba, 
vonatra, repülőre szállni. Úgy 
suhannak el ilyenkor mellet-
tünk a kilométerek, hogy még 
elszenderedni sem érdemes - 

Két keréken a 2. számú választókerületben
Dankó Béla választókerületi elnök útinaplója

már ha érdekel bennünket a 
táj. Hiszen egy-két óra és mire 
kinyitjuk a szemünket messze 
már az otthoni táj, s körülöt-
tünk egy új világ csodálkozik 
reánk vagy éppen mi őrá. 

Sokat utazom magam is, 
hiszen munkám gyakran el-
szólít szűkebb otthonomból. 
Ám a mögöttem hagyott sok-
sok kilométer s az utazással 
töltött hosszú órák önmaguk-
ban mégsem tesznek utazóvá, 
világlátott emberré. Nem is 
tehetnének, hiszen gondola-
taimat a táj szépségei helyett 
más feladatokra kell fordíta-
nom, útitársaim pedig leg-
gyakrabban akták, iratok, 
törvénytervezetek.

Pedig utazni magam is sze-
retek. Választókerületi elnök-
ként pedig immár feladataim 
közé is tartozik jó néhány hó-
napja. Tizennyolc település 
alkotja Békés megye 2. számú 
választókerületét, tizennyolc 
élni és küzdeni akaró közös-
ség: városok, falvak, községek. 
A velük való együttműkö-
dés, kapcsolattartás munkám 
egyik legfontosabb része. A 
választókerület, mint minden 
másik az országban, egészen 
fiatal még. Ha nagyon le sze-
retném egyszerűsíteni, akkor 
ez Szarvas és Békés városok 
korábbi választási körzeteit je-
lenti, ami ma  több járást fog-
lal magába. Amikor azonban 
Orbán Viktor miniszterelnök 
úr azzal bízott meg, hogy vá-
lasztókerületemben juttassam 
el az adósságkonszolidáció 
kapcsán kifizetett összegek-
ről szóló bizonyságleveleket 
a településekre, menten feltá-
madt bennem az utazás utáni 
vágy, a szónak abban a bizo-

nyos, abban a „régi” értelmé-
ben. Hiszen autóval fél nap 
alatt elvihettem volna a díszes 
okiratokat az érintett 5000 fő 
alatti településekre, ám az al-
kalom és maga az időszak is 
arra csábított, hogy ezt a fel-
adatot egy emlékezetes prog-
ram keretében hajtsam végre 
kollegáimmal, barátaimmal 
és családommal együtt.

Minden tapasztalatomat, 
három nap minden élményét 
leírni sajnos lehetetlen, hi-
szen nem csupán minden te-
lepülésnek, de minden egyes 
kilométernek is megvolt a 
maga szépsége, története. Rö-
vid útinaplómmal azonban 
mégis szeretnék egy kis íze-
lítőt adni minden olvasónak 
ebből a három napból, be-
mutatva a választókerületet 
a választókerületi elnök-, ám 
ugyanekkor egy amatőr ke-
rékpáros szemével is.

Első nap, 2013. július 22. 

Hétfőn reggel fél kilencre 
összegyűlt a csapat, ami ak-
kor tizenegy embert jelentett. 
Ők alkották a csapat gerincét, 
akik vállalkoztak arra, hogy 
együtt tekerjék végig az előt-
tünk álló kb. 250 kilométert. 
Persze aki látta ezt a csapatot, 
talán soha nem kilenc pedálo-
zót számolhatott meg, hiszen 
a legtöbb helyen szép szám-
mal csatlakoztak hozzánk 
kíséretül egy-egy szakaszra 
mások is.  A kerékpárok, cso-
magok gyors, de alapos ellen-
őrzése után Hunya felé in-
dultunk el, amelyről érdemes 
tudni, hogy nevét a templom 
felépítésekor igencsak je-
leskedő jótevőjéről, Hunya 

Józsefről kapta s korábban 
Endrődszentlászlóként szere-
pelt a térképeken.

Hunya

A bemelegítésnek kiválóan 
alkalmas szakasz végén tehát 
Hunyán Petényi Szilárdné 
polgármester asszony várt 
bennünket friss rétessel, hű-
tött vízzel és kávéval. A pol-
gármester asszony megmu-

Békés városa madártávlatból

tatta nekünk az 1948-ban 
készült 1848-as emléktáblát a 
Hivatal falán.

Örménykút

Ezt követően Örménykút 
felé vettük az irányt. Itt itat-
ták szomjas állataikat a török 
korban menekülő örmény ke-
reskedők. Amíg azon tűnőd-
tünk, vajon áll-e még az a tör-
ténelmi kút, meg is érkeztünk 
a polgármesteri hivatalhoz.  

Itt adtuk át az első bizonyság-
levelet Szakács Jánosné pol-
gármester asszonynak. Kút 
ide vagy oda, jót húztunk ku-
lacsainkból és újra nyeregbe 
szálltunk…

Kardos

Rövid szakasz után Kardos 
házai tűntek fel előttünk. Kar-
dos az alföldi tanyavilág élet-
erejének jó példája.

Országgyűlési Beszámoló, 2013. szeptember



Lakói rengeteg munka és 
kitartás árán őrizték meg la-
kóhelyüket, amely az 1989-
es helyi népszavazás óta újra 
önálló község. A bizonyságle-
velet itt Maginyecz András al-
polgármester úr vette át. Nagy 
örömünkre sokan csatlakoz-
tak hozzánk a Csabacsűd felé 
tartó úton.

Csabacsűd

szazökkent a jelenbe. Erre 
emlékeztet maga a város is, 
ami rengeteget fejlődött az 
elmúlt évek során, megőriz-
ve ugyanakkor régi báját, 
vonzerejét.

Békésszentandrás

Az időközben hozzánk 
csatlakozókkal Békésszent-
andrásra tekertünk. Itt átad-
tuk a bizonyságlevelet Fabó 
István alpolgármester úrnak 
és Dr. Olasz Imréné dr. jegyző 
asszonynak.

velt alföldi kisvárosát. ahol a 
helyiek vendégszeretete foga-
dott bennünket. A színes, él-
ményekben gazdag nap után 
persze itt is könnyen indult 
a beszélgetés, mely bőven az 
estébe nyúlt. A jó társaság és a 
kitűnő vacsora után minden-
kinek jól esett az alvás. 

Második nap, 2013. július 23.

Másnap felébredve hamar 
összeszedtük magunkat és 
felszerelésünket, majd bősé-
ges reggelivel alapoztuk meg 
az előttünk álló következő 
közel 90 kilométert. Mielőtt 
újra nyeregbe szálltunk volna, 
Czank Gábor plébános úr kérte 
Isten áldását további utunkra. 
Túránkat sok gyomaendrődi 
tisztelte meg azzal, hogy csat-
lakozott hozzánk.

Dévaványa

A szép este és a kedves reg-
geli búcsúztatás képeivel indul-
tunk tovább a Sárrét irányába, 

hoztak itt létre. A csodálatos 
természeti környezetre, a sár-
réti táj értékeire utal a falu cí-
merében látható túzok.

Bucsa

Innen Bucsára indultunk, 
ahol Kláricz János polgár-
mester úr fogadott bennünket 
és vette át az adósságátválla-
lásról szóló bizonyságlevelet. 

A szarvasi Csáky-Bolza kastély

Csabacsűd határában a he-
lyiek egy csoportja várt ben-
nünket. Velük kerekeztünk a 
községházáig, ahol a követke-
ző bizonyságlevél is átadásra 
került, melyet Molnár József 
polgármester úr olvasott fel a 
hallgatóságnak.

Dévaványára. Megérkezve a 
város főterére, a katolikus és a 
református templomok tűntek 
föl először nemes arányaikkal, 
szépségükkel. Az utóbbi büsz-
kélkedhet a Tiszántúl egyik 
legmagasabb, 63 méter magas 
tornyával. Dévaványa azon-
ban mégis állatvilágáról, azon 
belül is európai, sőt világhírű 
túzokállományáról híres.

Ecsegfalva

A túzokoknak és több ritka 
állat és növényfajnak otthont 
adó szikes puszták mellett 
haladva Ecsegfalvára érkez-
tünk, ahol Kovács Mária pol-
gármester asszony várt ránk. 
A falu lakosságának jelentős 
része egykor Dévaványáról 
és Endrődről érkezett a vas-
útállomás köré szerveződő 
településre. Összefogásukkal, 
eltökéltségükkel egy hala-
dó gondolkodású közösséget 

A település ősi idők óta 
lakott hely, erről tanúsko-
dik az itt található 13 kun-
halom, amelyből 8 ma is ép-
ségben látható. Ha Szarvas 
és Békésszentandrás, akkor 
önkéntelenül is a kajak-
kenu sport jut az eszembe. A 
Békésszentandrási Hunyadi 
Mátyásról elnevezett sport-
egyesület 1933 óta nevel fiatal 
tehetségeket a magyar kajak-
kenu sport számára. Miu-
tán megérkeztünk, azonnal 
kedélyes beszélgetés alakult 
ki a helyiekkel, ám az időnk 
sajnos sürgetett bennünket, 
így immár a Körös mentén, 
a gáton indultunk tovább 
Gyomaendrőd felé.

Gyomaendrőd

A gáton a nagy meleg el-
lenére is sokkal gyorsabban 
fogytak a kilométerek. Az 
ártér szépsége,  az egymást 
váltogató kukoricatáblák, 
tarlók, napraforgóföldek 
mindannyiunkat magukkal 
ragadtak. Nekünk, akik itt 
élünk, talán már megszokott 
látvány ez a folyókkal, holt-
ágakkal tarkított táj, ám ilyen-
kor tényleg könnyebb megér-
teni azokat, akik idelátogatva 
rácsodálkoznak a Körösök 
vidékének páratlan szépségé-
re. Ilyesféle érzésekkel értük 
el délután Gyomaendrődöt, 
a horgászok, halászok ked-

Bucsára érkezve elértük a 
választókerület legészakibb 
települését. Itt találkozhat-
tam a helyi kerékpáros egye-
sülettel is. Bucsa története az 
őskorba nyúlik vissza. Lakói 
a környékbeli nagybirtokok 
közelsége miatt saját földe-
ket nem művelhettek, így a 
legnehezebb kétkezi mun-
kákat vállalva tudták csak 
fenntartani a települést. A 
mai Bucsa is komoly erőfe-
szítéseket tesz és e kemény, 
elismerésre méltó munka ál-
tal működteti intézményeit. 
A táj igazi vadvízország, a 
Hortobágy-Berettyó madár-
világa, a Körös-Maros Nem-
zeti Park közelsége vonzó 
idegenforgalmi célponttá 
teheti. Mi is nagy kedvvel 
gurultunk ezen az ősi tájon 
keresztül. Így kerékpáron, 
ha csak kis időre is, de mi is 
részévé válhattunk minden-
nek – valóban vétek lett vol-
na autóval jönni…

Kertészsziget

Bucsáról Kertészszigetre 
indultunk. Nevének eredete 
után érdeklődve megtudtam, 
hogy nem is olyan régen való-
ban szigetként emelkedett ki 
a környező tájból, mely szinte 
állandóan víz alatt állott.

Csabacsűd, az 1909-cel be-
fejeződő községtelepítések 
lezárultával az ország első 
mintafaluja lett, dolgozói ma 
is zömmel a mezőgazdaság-
hoz kötődnek.

Szarvas

A déli harangszó már Szar-
vason ért minket, ahol Hodálik 
Pál alpolgármester fogadott 
bennünket, majd megebédel-
tünk az ifjúsági táborban. Szar-
vas, az Erzsébet-ligettel, a Kö-
rös-holtággal gimnáziumi és 
főiskolai éveimet idézik. Itt ta-
lálható a történelmi Magyaror-
szág középpontja, a csodálatos
Bolza kastély és a Pepi-kert, 
vagyis az arborétum is. Így, 
kerékpárról szemlélve, mintha 
semmi nem változott volna, 
s már-már önkéntelenül for-
dulnék is a régi gimnázium 
irányába, de az útiterv visz-

Országgyűlési Beszámoló, 2013. szeptember



Ezek lecsapolása után indult 
meg a termékeny talajon a gaz-
dálkodás, mely ma is megélhe-
tést biztosít a falu számára.

Miután Kláricz Jánosné pol-
gármester asszonynak átadtam a 
bizonyságlevelet, egy hosszabb, 
de tempós iramodással egészen 
Körösladányig kerekeztünk.

Körösladány

Körösladány az Alföld és a 
megye történelmének ma is élő 
tanúja. Környékének régészeti 
feltárása még az 1800-as évek-
ben kezdődött el, rendkívül 
gazdag régészeti, történelmi 
emlékekben.

A puszta, amely egykor ha-
tárait övezte, az itt megforduló 
Petőfi Sándort is írásra késztet-
te. Bennünket is megérintett 
a táj, de még inkább a helyiek 
jókedvű csapata, így ismét egy 
kellemes estét tölthettünk el 
Kardos Károly polgármester és 
barátaink társaságában.

A múlt, a jelen és egy opti-
mizmussal várt jövendő érzéseit 
vittük magunkkal Ladányból.

Harmadik nap, 2013. július 24.

Köröstarcsa

A harmadik napon ismét 
komoly kihívással nézhettünk 
szembe, hiszen az utunk kezde-
te óta folyamatosan emelkedő 
hőmérséklet már reggel meg-
közelítette a 30 fokot. Elsőként 
Köröstarcsára érkeztünk meg, 
ahol Smiri László polgármes-
ter úr és munkatársai már vár-
tak ránk. Köröstarcsa, akárcsak 
Gyoma, a horgászok egyik is-
mert megyei zarándokhelye, a 
vízi turizmus fontos állomás-

re Izsó Gábor polgármester 
úrral átadtuk az új, közlekedési 
táblákkal is felszerelt kerékpá-
ros KRESZ parkot.

Békés, az egykori megye-
központ ma a civil szervezetek 
igazi kavalkádját vonultatja fel. 
A sportot, a kultúrát, és a város 
életének szinte minden elemét 
civil szervezetek egész sora tá-
mogatja. Ez a komoly összefo-
gás nagyot lendített a városon 
az elmúlt években.

Murony

A rekkenő kora délutáni me-
legben Békésről Murony felé 
indultunk tovább, ahol Fekete 
Ferenc polgármester úr várt 
bennünket, akinek átadtuk a 
bizonyságlevelet a falu adóssá-
gának átvállalásáról. 

ténelem viharai. A kiterjedt 
tanyavilág lakossága végül az 
1920-as években koncentrá-
lódott a mai Kamut területén. 
Az élet a mezőgazdaság köré 
szerveződött, ám nagy gondot 
fordítottak a hagyományápo-
lásra, művelődésre is. Erre utal 
az aktív sportélet és a nagyhírű 
kamuti néptáncegyüttes is.

Elbúcsúzva a kamutiaktól 
Kondoros felé fordítottuk ke-
rékpárjainkat. Hazafelé tekerve 
próbáltam meg rendezni az el-
múlt három nap, 250 kilométer 
eseményeit, ami akkor igencsak 
nagy kihívásnak tűnt. Nagynak, 
hiszen az élmények sokfélesé-
ge, a megismert emberek és a 
régi barátok szavai egy nagy, 
szétválaszthatalannak tűnő em-
lékhalmazként kavarogtak ben-
nem. A választókerület – valljuk 
be – egy igencsak hivatalos kife-
jezés és sok esetben, ahogy neve 
is mutatja, a választások alkal-
mával kerül előtérbe. Az elmúlt 
három nap azonban arcokkal, 
sorsokkal, feledhetetlen tájak-
kal töltötte meg ezt a gyűjtőszót. 
Tizennyolc településsel, melyek 
élete nem csupán a választáson, 
sokkal inkább évente 365 végig-
dolgozott, végigküzdött napon 
múlik. És bár nagyon sokszí-
nűek ezek a települések, együtt 
mégis egy nagy egységet képez-
nek. Erősségeikben, gyengesé-
geikben is egymást támogatva 
válnak igazi választókerületté. 
Végiglátogatva őket, meggyő-
ződtem arról, hogy mindegyi-
kük nyitott a fejlődésre, nyitott 
a munkára, ezért nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a telepü-
lések is megismerjék egymást, 
társaikat Békés megye 2. számú 
választókerületében. Rövid, ám 
a teljesség igénye nélkül szüle-
tett útinaplóm végén szeretnék 
az egész csapat nevében köszö-
netet mondani a meglátogatott 
településeknek, segítőinknek, 
hogy hozzájárultak vállalkozá-
sunk sikeréhez, ehhez a felejt-
hetetlen három naphoz. Ilyen, 
vagy legalábbis ehhez hasonló 
élményeket kívánok a jövőben 
minden kedves olvasónak.

helye. Nem is olyan rég mi is itt 
kötöttünk ki családommal az 
„Egy hajóban evezünk” kenu-
túra végén. Így itt a Körös-par-
ton adhattam át a Polgármester 
Úrnak a bizonyságlevelet.

Csárdaszállás

Rövid pihenő után indultunk 
tovább, s hamarosan el is értük 
Csárdaszállást, melynek egyko-
ri csárdájában Rózsa Sándor is 
megszállt néhányszor a legenda 
szerint, sőt az idősebbek még 
egy a mocsarak irányába indu-
ló titkos alagutat is emlegettek 
a településen, amely a környező 
tanyavilágból jött létre a negy-
venes években. Miután átadtam 
a polgármester asszonynak, 
Petneházi Bálintnénak a bi-
zonyságlevelet, Mezőberénybe 
vezetett tovább az utunk.

Mezőberény

A Köröshöz ezer szállal kö-
tődő kisvárosban a helyiek lel-
kes csoportja várt ránk. A nagy 
hőségben sóváran gondoltunk 
a berényi strand bizonyára hűs 
habjaira és termálvizének jóté-
kony simogatására, ám időnk-
ből sajnos csak beszélgetésre és 
némi hűsítőre futotta. A három 
nemzetiségű (magyar, német és 
szlovák) városka engem mindig 
Svájcra emlékeztet egy kicsit. S 
noha a XX. század kitelepítései 
Berényt sem hagyták érintet-
lenül, sokszínűsége mindmáig 
érezhető. Innen tovább indulva 
kerékpárúton értük el Békés 
városát, ahol többen csatlakoz-
tak hozzánk.

Békés

A főtéren végigkerekezve 
nagy örömmel tekertünk át 
a felállított párakapuk alatt, 
majd Dánfokra kerekeztünk, 
ahol megebédeltünk a nyári 
napközisek menzáján. Mielőtt 
tovább indultunk volna, az ott 
táborozó diákság nagy örömé-

Murony neve ószláv nyelven 
hangyabolyt jelent, sokáig Bé-
késföldvár volt a neve, az egykor 
itt álló sáncokkal megerősített 
erődítmény után. A település 
alapvetően a mezőgazdaságból 
él. Végigkerékpározva a falun, a 
házak gondozott kertjei és a te-
lepülést övező megművelt föl-
dek Murony mai lakóinak han-
gyaszorgalmáról is árulkodtak.

Kamut

A kora délután talán legmele-
gebb órája már Kamuton talált 
bennünket, ahol Balogh Imréné 
polgármester asszonnyal együtt 
a Művelődési Ház hűvösébe hú-
zódtunk. Itt adtam át az utolsó, 
nálam levő bizonyságlevelet.

Kamut története az Árpád 
korig nyúlik vissza. Hajdan 
három falu osztozott határán, 
melyeket nem kíméltek a tör-
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Lassan lezárul a 2007-2013 
közötti uniós pályázati ciklus, 
így Magyarország Kormá-
nya készül az új, 2014-2020 
közötti ciklusra, mely során 
az országba 7080 milliárd Ft 
pályázati forrás érkezhet. A 
Kormány döntése alapján a 

Vállalkozókkal egyeztetett Farkas Zoltán, a megyei 
közgyűlés elnöke és Dankó Béla országgyűlési képviselő,
választókerületi elnök.

Zoltán, a megyei önkormány-
zat elnöke „Tájolás” címen 
párbeszédet kezdeményezett 
a Békés megyei vállalkozók-
kal. A rendezvénysorozat 
békési állomásán megtartott 
fórumon részt vett Dankó 
Béla országgyűlési képviselő, 

A fórumsorozat szarvasi 
rendezvényén többek között 
a világ legnagyobb vetőmag-
üzeme, a Pioneer Zrt. és Ma-
gyarország legnagyobb puly-
kafeldolgozó és forgalmazó 
vállalata, a Gallicoop Zrt. is 
elmondta javaslatait a követ-
kező, 2014-2020-as pályázati 
ciklusról.

Farkas Zoltán, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dankó Béla és Babák Mi-
hály országgyűlési képviselők 
egyetértettek a vállalkozók 
észrevételével, mely szerint 
a mögöttünk hagyott 2007-
2013-as ciklus forrásainak 
elosztását megnehezítették a 
bürokrácia útvesztői, a sok-
szor nem a céloknak megfe-
lelő pályázati kiírások, a nem 
teljesíthető indikátorok.

A nagyüzemi támogatá-
sokkal kapcsolatban Erdé-
lyi István, a Gallicoop Zrt. 
vezérigazgatója felhívta a 
figyelmet arra, hogy bár ki-
emelt célja a kormánynak a 
kis- és középvállalkozások 
erősítése, emellett a hazánk-
ban megtelepedett multina-
cionális vállalatokkal is stra-
tégiai megállapodásokat köt, 
nem szabad megfeledkezni a 
közöttük elhelyezkedő ma-
gyar vállalatokról sem, akik 
európai szemmel nézve nem 
számítanak nagyvállalatnak, 
így könnyen kiszorulhatnak 
bizonyos pályázati források-
ból.

Felkészülés a 2014-gyel kezdődő uniós költségvetési ciklusra
Dankó Béla országgyűlési 

képviselő szerint az egész vá-
lasztókerület szempontjából 
nagyon fontos nem csak ez 
a rendezvény, de a kezdetek-
től az egész programsorozat, 
hiszen a következő, 2014-
2020-as ciklusban sok feladat 
vár mindenkire. A munka-
helyteremtés területén fon-
tos feladatok és sok teendő 
vár ránk, habár elmondható, 
hogy Szarvas az országos ada-
tokhoz képest nincs átlagon 
aluli rossz helyzetben.

Hangsúlyozta, hogy az el-
múlt hét év tapasztalatait 
fel kell használni a pályázati 
kiírások elkészítésekor, fi-
gyelembe véve az elszámo-
lási rendszer, a kifizetések, 
és a bürokrácia okozta ne-
hézségeket. Szarvas pályá-
zati eredményességi mutatói 
nem voltak rosszak, az előző 
ciklusban 11,7 milliárd érke-
zett a városba az Új Széche-
nyi Tervből. Az országgyű-
lési képviselő megköszönte a 
megyei önkormányzatnak az 
eddigi munkát. Ugyanakkor 
választókerületi elnökként 
fontos, példaértékű terület-
ként emelte ki Szarvas város-
át. Mint fogalmazott: munkája 
egyik meghatározó eleme lesz 
a jövőben, hogy immár a vá-
lasztókerület többi települé-
se is hasonló hatékonysággal 
vegyen részt a különféle pá-
lyázati források lehívásában 
– szögezte le Dankó Béla.

megyei önkormányzatok a 
jövőben nagyobb szerepet 
tölthetnek be ezen források 
felhasználásában, hiszen a 
forrás  több mint 15%-át a 
megyék ítélhetik oda. A Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
már elkezdte azt a munkát, 
mellyel felméri a megye tele-
püléseinek gazdasági, kultu-
rális és társadalmi állapotát.  
Az így szerzett tapasztala-
tokat egy területfejlesztési 
koncepció elkészítésével és 
közzétételével hasznosítja. 
Ennek első lépéseként Farkas 

a választókerület elnöke is, 
aki köszöntötte a megjelent 
békési és mezőberényi vállal-
kozókat.

A képviselő elmondta, hogy 
2010 óta Békésen összesen 
közel 2 milliárd 891 millió Ft 
támogatás került kiosztásra 
az uniós forrásokból, mint-
egy 37 db nyertes pályázat 
megvalósulása által fejlődhet 
a város. Mezőberényben ösz-
szesen eddig 14 nyertes pá-
lyázat, több mint 334 millió 
Ft összegű uniós támogatás-
ban részesült. 
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A hónapok óta zajló aláírás-
gyűjtés sikeresen lezárult Bé-
kés megye 2. sz. választókör-
zetében is, mondta el Dankó 
Béla országgyűlési képviselő, 
a Fidesz választókerületi elnö-
ke.  Az aláírásgyűjtő ívek ösz-
szesítését követően köszönetet 
mondott mind a szövetséges 
KDNP, mind a munkában 
részt vevő több száz szimpati-
záns munkájáért.

– A közelmúltban több 
programon vettem részt Bé-

Országszerte óriási tömegeket mozgatott meg a Fidesz rezsicsökkentést támogató
aláírásgyűjtési akciója. Az elmúlt időszakban aláírásával bárki megerősíthette, hogy támogatja 
a Kormányt az energiaárak elszabadulása és a zömmel külföldi tulajdonban lévő szolgáltatók 
extra profitja elleni küzdelemben.

Komoly társadalmi összefogás a rezsicsökkentés mellett

kés megyében s alkalmam volt 
személyesen is megtapasztal-
ni, milyen fontos az emberek 
számára, hogy hozzájáruljanak 
a Kormány erőfeszítéseihez. A 
tekintélyes mennyiségű aláírás 
számomra azt jelenti, hogy a 
Magyarország fejlődéséért ten-
ni akaró emberekben komoly 
partnerre, igazi szövetségesekre 
találtunk. – mondta el Dankó 
Béla a program lezárásakor tar-
tott rendezvényen, miközben 
felhívta a figyelmet arra, hogy 

július elsejétől újabb hat szol-
gáltatás díját csökkenti a Kor-
mány. A vízdíj, csatornadíj, a 
szemét-szállítás, a pb gáz, a 
szippantott szennyvíz és a ké-
ményseprés díjának csökken-
tésével még több teher kerül le 
a magyar családok válláról.

A képviselő végül az alá-
írásgyűjtést segítő szervezetek 
után külön köszönetét fejezte 
ki valamennyi lakosnak, aki 
részt vett az akcióban, vagy 
aláírásával támogatta annak 

céljait. A megmutatkozó ösz-
szefogás nem csupán haté-
kony, de példaértékű is volt, 
hiszen hazánk után Lengyel-
ország és Bulgária, valamint 
immár Hollandia is rezsicsök-
kentésen gondolkozik. – zárta 
szavait Dankó Béla.



– Képviselő Úr! A Kormány 
2010-es programjának egyik 
sarkalatos eleme volt a közfog-
lalkoztatás, amely új megvilá-
gításba helyezte az álláskeresés, 
a munkanélküliség fogalmát 
és óriási mozgást indított el a 
munkaerőpiacon.  Mik az ön 
tapasztalatai ezen a területen?

– A közmunkaprogramok 
hosszú évek óta az első ko-
moly lehetőséget nyújtják az 
állástalanoknak a munka vilá-
gába való visszatérésre. Amint 
azt a statisztikák is mutatják, 
egyre többen élnek ezzel a le-
hetőséggel és helyezkednek el 
tartósan egy-egy munkahe-
lyen. Sokan eddig azért nem 
találtak munkát, mert nem 
volt meg annak a lehetősége, 
hogy huzamosabb ideig jelen 
legyenek a munkaerőpiacon. 
A közmunkaprogramokban 
foglalkoztatottak azonban 
– ha úgy tetszik – bedolgoz-
hatják magukat egy területre, 
a potenciális munkaadók látó-
körébe kerülve ezáltal.

– A választókerület 18 tele-
pülése igencsak eltér egymástól 
mind munkaerőpiaci sajátos-
ságait, mind anyagi lehetősége-
it illetően. Át tudja-e fogni va-
lahogy ezt a széles spektrumot 
a közmunkaprogram?

– Feltétlenül. A program 
lényege éppen az, hogy a he-
lyi igényekre épül, ahol a leg-
kisebbtől a népesebb települé-
sekig minden önkormányzat 
megtalálhatja az igényeinek 
megfelelő közfoglalkoztatá-
si területet. Bármilyen széles 
is ez a bizonyos spektrum, 
bizonyos elemei mindenhol 
megtalálhatóak. Ilyen a belvíz 
elleni védekezés, melyre szinte 
minden településen szükség 
volt. Hunyán, Bucsán vagy 
Ecsegfalván éppúgy, mint 
Köröstarcsán.

– Térségünk gazdasága alap-
vetően agrárközpontú. Megje-
lenik-e ez a közfoglalkoztatás 
szerkezetében?

– Nagyon sok településen 
folyik mezőgazdasághoz köt-
hető közmunka, komoly sike-

rekkel. Nagyon jó példa erre a 
Gyomaendrődön folyó ez irá-
nyú munka, itt őshonos ma-
gyar háziállatokat nevelnek, 
illetve szaporítanak közmun-
kások, 100%-os állami dolo-
gi- és bértámogatás mellett. 
De ilyen példa Békés is, ahol 
juhtenyésztéssel foglalkoznak 
a nemrég még állást kereső 

– Lát-e Képviselő Úr olyan 
területeket, melyek még kihasz-
nálatlanok, vagy több lehetőség 
rejlik bennük, mint amennyit 
eddig kihasználtak a pályázó 
települések?

– A közmunkával kap-
csolatos pályázati munkával, 
illetve a programok megvaló-

Közmunkáról közvetlenül Dankó Béla országgyűlési képviselővel
számára kedvező és hasznos 
pályázati célokat a közmunka-
programok kínálatában.

– Az ön által elmondot-
takból kitűnik, hogy az önkor-
mányzatok hatékonyan éltek és 
élnek a közmunka által kínált 
lehetőségekkel. Hogyan tudná 
ezt a hatékonyságot számokkal 
is jellemezni?

– Nos, a kormányza-
ti forrásokat tekintve több, 
mint kétmilliárd forintos 
támogatásról beszélhetünk, 
amely Békés megye 2. számú 
választókerületének telepü-
lésein segítette a közfoglal-
koztatást. Ezen a tekintélyes 
összegen túl szerintem na-
gyon beszédesek a teljesített 
munkákat jellemző szám-
adatok. A teljesség igénye 
nélkül, mintegy 210 hektár 
termőföld megművelése, 620 
km műút állagmegóvása, 
kátyúzása, 600 km külterü-
leti földút rendbetétele köt-
hető a közmunkaprogram-
hoz. Ugyancsak ide tartozik 
még a folyamatosan bővülő 
felújított járdahálózat és a 
csaknem 240 km hosszú bel-
víz elvezető árok takarítása 
is. Szeretném kiemelni azon-
ban, hogy ezek a számok egy 
pillanatnyi állapotot mutat-
nak, a legtöbb adat, éppen a 
munkák jellege miatt folya-
matosan emelkedik.

dolgozók. Sok településen, 
mint például Kamuton, Csár-
daszálláson és Muronyban a 
növénytermesztést helyezték 
előtérbe, míg Szarvason a ki-
ültetésre szánt palántákat is 
közmunkások nevelik.

– Képviselő Úr! Ön szerint 
milyen változásokat hoztak a 
közmunkaprogramok a térség, 
a települések mindennapjaiban 
a munkahelyteremtés mellett?

– Amit a településeket jár-
va szinte mindenhol tapasz-
talok, az a rend. Ezt erősítik 
meg a lakosok a fogadóórá-
kon is, amikor rendbetett ár-
kokról, utakról, megigazított, 
újrarakott járdákról esik szó. 
Kardost, Békésszentandrást 
és Csabacsűdöt említhetem 
meg itt példaként a teljesség 
igénye nélkül. Nagyon szim-
patikusnak és példaértékűnek 
tartom ugyanakkor az illegális 
hulladéklerakók felszámolá-
sát, amit több önkormányzat 
is, mint például Kertészsziget 
vagy Dévaványa, közmunka-
program keretében valósított 
meg.

sításával kapcsolatban is min-
den elismerésem az önkor-
mányzatoké. A legtöbb helyen 
rugalmas, szakszerű csapatok 
dolgoznak ezen a területen. 
Mezőgazdasági térség lévén 
arra biztatok minden önkor-
mányzatot, hogy kövesse azon 
települések példáját, melyek a 
külterület földutak, mezőgaz-

dasági utak sokszor igencsak 
embert próbáló feladatát is 
közmunkával oldották meg. 
Talán ezt a lehetőséget még 
nem mindenhol használták ki. 
Ugyanakkor biztos vagyok ab-
ban, hogy a pályázati lehető-
ségek köre tovább bővül majd 
a jövőben s ezek révén min-
den település találhat újabb, 

– Képviselő Úr, köszönöm 
a beszélgetést!

– Köszönöm a lehető-
séget, és engedje meg, hogy 
egyúttal megköszönjem az 
önkormányzatok munkáját is, 
hiszen nélkülük ez a rengeteg 
eredmény nem születhetett 
volna meg.
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Törvény erejű védelem a magyar földnek

Az elmúlt időszak megfe-
szített törvényhozói munká-
ja nyomán olyan földtörvény 
született, mely a magyar föl-
det a magyar gazdálkodók 
kezébe helyezi. A széleskörű 
egyeztetésekkel és a gazdatár-
sadalom bevonásával elkészült 
szabályozást az utolsó előtti 
pillanatban fogadta el a Ma-
gyar Országgyűlés. Az eredeti 
EU-s szándék szerint ugyanis 
már 2011-ben földhöz jut-
hattak volna a külföldiek, ám 

a Kormány elérte a határidő 
kitolását. Ez azért volt óriási 
eredmény, mert a megelőző 
baloldali kormányok gyakor-
latilag szabad prédaként hagy-
ták a magyar termőföldet a 
külföldi befektetők, spekulán-
sok számára.

Az új földtörvény azonban 
megnyugtató garanciákat kí-
nál arra, hogy egy nap ne arra 
kelljen ébrednünk, hogy ki-
vásárolták talpunk alól a ma-
gyar termőföldet, mely igen 

csak kívánatos áru a tőkeerős 
EU befektetők számára. Mos-
tanáig mindenki vehetett föl-
det, akár spekulációs céllal is. 
Ezentúl csak életvitelszerűen 
mezőgazdaságból élő földmű-
vesek vásárolhatnak termőte-
rületeket.

A föld tulajdonjogát 2014. 
május 1-től csak hatósági jó-
váhagyással lehet megszerez-
ni. A jövőben ténylegesen csak 
az vehet földet, aki földműves, 
helyben él, a helyi gazdákból 

alakult földbizottság jóváhagy-
ja, így a helyi közösségnek van 
egy erős ellenőrző szerepe a 
helyi földvásárlásokkal kap-
csolatban.  Ezt követően egy 
szigorú vizsgálatot követően 
az állami hivatal is engedélyezi 
a vásárlást. Vizsgálja a hatóság 
például, hogy a gazdálkodó 
helyben lakik-e, valamint hogy 
földműveléssel foglalkozik-e. 
Nem szerezhet földhasználati 
jogosultságot olyan jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely nem minősül 
átláthatónak, illetve nyilváno-
san működő részvénytársaság, 
ingatlan befektető cég sem.

A megvásárolható földte-
rületek maximális nagyságát 
a korábbihoz képest a felére 
csökkenti a törvény, mely az 
adásvétellel kapcsolatos elbí-
rálással együtt újra a családi 
gazdálkodókat helyezi elő-
térbe a nagybirtokkal szem-
ben. Az új földtörvénnyel a 
Kormány tovább halad azon 
a 2010-ben megkezdett úton, 
amely a magyar gazdálkodók 
védelméről és a magyar me-
zőgazdaság megerősítéséről 
és érdekeink erőteljesebb kép-
viseletéről szól. A stabil, hazai 
kézben működő mezőgazda-
ság Magyarország gazdaságá-
nak egyik motorja. Az új föld-
törvény biztosítja, hogy ez így 
is maradjon, utat nyit az ága-
zat s egyúttal a vidék további 
fejlődése előtt.

A magyar törvényalkotás rendszerváltás óta húzódó adóssága volt a termőföld és a
magyar gazdálkodók védelmének megnyugtató megoldása. Hazánk uniós csatlakozásával 
ez a feladat még sürgetőbbé vált, hiszen tíz hónap múlva, 2014. május 1-jén lejár az EU által 
előírt földvásárlási moratórium. Ezt követően tehát a tőkeerős külföldi befektetők (uniós 
állampolgárok) elvileg szabadon vásárolhattak volna földet Magyarországon.

Öntözés és belvízelvezetés Békés megyében

Mivel megyénk arculatát 
döntően a mezőgazdaság ha-
tározza meg, különösen nagy 
figyelmet kell fordítanunk az 
ebből adódó kihívásokra.

Dankó Béla, országgyűlési 
képviselő a Parlament tavaszi 
ülésszakának kezdetén azon-
nali kérdés keretében mu-
tatta be az ezzel összefüggő 
Békés megyei projektet. Az 
önkormányzatok, gazdálko-
dók és a témával foglalkozó 
szakemberek bevonásával el-
végzett felmérések igazolták, 
hogy a megyét nagymérték-
ben terhelő belvíz kezelé-

sének eddigi módját át kell 
alakítanunk.  A megváltozott 
időjárási és vízjárási viszo-
nyok figyelembevételével 
korszerű csatornarendszert 
kell üzembe helyezni. Az így 
kialakított hálózat már nem 
csupán a belvíz összegyűj-
tésére, de annak a szükséges 
helyekre történő eljuttatására 
is alkalmas, jelentősen eny-
hítve mind a belvíz, mind a 
nyári aszály okozta károkat. 
A gazdálkodó földtulajdono-
sok, az érintett önkormány-
zatok közös munkájáról szól-
va és az eddigi eredményeket 

méltatva Dankó Béla felszó-
lalásában kérte a Kormány 
támogatását a tervek meg-
valósításához. Válaszában 
dr. Illés Zoltán, a környe-
zetügyért felelős államtitkár, 
támogatásáról biztosította a 
kezdeményezést.

Nem csupán lehetőséget, 
de megerősítést is jelent Bé-
kés megyének ez a projekt 
– összegezte Dankó Béla az 
elhangzottakat. Lehetőséget 
egy stabilabb, ezért verseny-
képesebb mezőgazdasági 
környezetre, nagymértékben 
elősegítve a térség fejlődését. 

Ugyanakkor megerősítést 
és igazolást nyert az az ösz-
szefogás, mely életre hívta 
ezt a projektet. Ezen, vagyis 
a szakemberek, az érintett 
gazdálkodók és önkormány-
zatok, valamint a döntésho-
zók együtt munkálkodásán 
is múlik a térség jövője.

Napjaink mind szélsőségesebbé váló időjárási viszonyai egyre nagyobb terhet rónak
Békés megye gazdálkodóira, de komoly kihívást jelentenek önkormányzataink és több 
ezer család számára egyaránt.

Országgyűlési Beszámoló, 2013. szeptember



Már jövőre elkezdődhet az M44-es
gyorsforgalmi út építése

Az M44 gyorsforgalmi út 
Kecskemét-Békéscsaba közöt-
ti mintegy 130 km hosszú sza-
kasza, osztott pályás autóútként 
került megtervezésre, külön 
szintű csomópontokkal. 

A Fidesz Békés megyei par-
lamenti képviselői az elmúlt 
években folyamatosan szor-
galmazták a térség számára 
kiemelt jelentőségű út meg-
építését, melynek érdekében 
számos szakmai egyeztetést 
és előkészítő tárgyalást kez-
deményeztek. Dankó Béla or-
szággyűlési képviselő 2012 má-
jusában szólalt fel a Parlament 
ülésén, ahol a megvalósítás 
Békés megyét érintő konk-
rét kérdéseire kapott választ 
az illetékes államtitkártól. Ezt 

követően felgyorsultak az ese-
mények s megkezdődhettek a 
projekt előkészületei is.

A Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Útügyi, Vasúti és Hajó-
zási Hivatala 2015. május 31-ig 
meghosszabbította az M44-es 
Kondoros-Tiszakürt közötti, 
61,4 kilométeres szakaszára 
2008-ban kiadott építési enge-
délyt. Ezzel a döntéssel immár 
minden hivatalos akadály el-
hárult a beruházás megkez-
dése elől. A kétszer kétsávosra 
tervezett autóút kivitelezési 
munkálatai a források rendel-
kezésre bocsátásától függően 
akár jövőre is elkezdődhetnek. 
A következő lépés a feltételes 
közbeszerzési eljárás kiírása 
lesz, amely során kiválasztásra 

kerül a kivitelező. Dankó Béla 
komoly, immár a kézzelfogha-
tó munkálatok irányába muta-
tó lépésnek nevezte a döntést, 
mely nyomán a megye és tér-
sége végre használatba veheti a 
fejlődéséhez elengedhetetlen, 
korszerű gyorsforgalmi utat.

Békés megye útügyi bizto-
saként Dankó Béla felügyeli 
majd az M44-es gyorsforgalmi 
úttal kapcsolatos előkészülete-
ket, valamint fontos célja, hogy 

minél gyorsabban és biztosab-
ban haladjon előre az M44-es 
ügye. Azzal, hogy immár a 
konkrét megvalósítás előkészí-
téséről beszélhetünk, és hogy 
az erre szánt összeg a korábbi-
nak csaknem a háromszorosá-
ra emelkedett, jól jelzi, hogy a 
gyorsforgalmi út ügye immár a 
gyakorlati teendők közé emel-
kedett. Ismerve a megye hely-
zetét, történetét, elmondhatjuk, 
hogy olyan pillanathoz érkez-
tünk, amely a térség minden 
polgára számára kézzelfogható 
változásokhoz vezet majd.

2011. január 14-én Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter 
és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bemutatta az Új Széchenyi Tervet. A pályázati 
rendszer bemutatása mellett elhangoztak az országos útépítési programok, mellékúthálózat és 
kerékpárút-fejlesztések is, melyek között szerepelt a Békés megyét érintő M44-es számú gyors-
forgalmi út is. Ez év júliusa óta Dankó Béla, mint kinevezett miniszteri biztos segíti a megye 
közútjaival, köztük az M44-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatos előkészületi munkálatokat.

Az itt megvalósuló projekt 
keretein belül kilenc Békés 
megyei hulladéklerakó ke-
rült végleges felszámolásra, 
visszaadva ezen területeket a 
természetnek.

Hazánk uniós csatlakozása 
komoly változásokat hozott a 
települések hulladékkezelési 
gyakorlatában is, ami legin-
kább a korábbi, hagyományos 

A Körösladány, Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Csabacsűd, Békéscsaba,
Szabadkígyós és Kondoros települések részvételével 2009-ben kialakított Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás a közelmúlt egyik igazi Békés megyei 
sikertörténetét mondhatja magáénak.

Kultúrtáj a régi szeméttelepek helyén

„szeméttelepek” felszámolá-
sában érhető tetten.  Ezek a 
gyakran teljesen ellenőrizhe-
tetlenül működő telephelyek 
komoly veszélyt jelentettek a 
természeti környezetre és a 
helyben élő lakosságra egy-
aránt.

A Körös-völgyi Hrt. 2009-
ben azzal a céllal alakult, 
hogy rekultiválja, azaz a le-

hetőségek szerint korábbi, 
természetes állapotába állítsa 
vissza  az érintett települések 
hulladéklerakóit. 

Ezen települések hosszú 
távú célja, hogy javítsák az 
itt élők életminőségét, előse-
gítsék a település népesség-
megtartó képességét, továbbá 
európai színvonalnak megfe-
lelő higiéniás alapfeltételeket 
teremtsenek.

A “Települési szeméttelep 
rekultivációs program a Kö-
rös-szögben” elnevezésű pá-
lyázat 2010. januárjában ke-
rült benyújtásra, és a pozitív 
elbírálást követően a HRT. 

2011. áprilisában írta alá a 
támogatási szerződést a Köz-
reműködő szervezettel, a 
Nemzeti Környezetvédelmi 
és Energia Központtal. Ezt 
követően indulhattak el a 
munkálatok, melyek nyomán 
2013 tavaszára mind a kilenc 
érintett településen megtör-
tént a korábbi szeméttelepek 
rekultivációja, helyükön zöld 
területeket láthatunk. Aki a 
rekultivált régi lerakók kö-
zelében járt, vagy járni fog, 
az láthatja, hogy teljesen át-
alakult, megszépült, ott soha 
többé semmi keresnivaló-
ja nincs már hulladéknak. 
Éppen ezért ezúton kérünk 
mindenkit, hogy vigyázzunk 
közösen ezekre a területekre 
is, soha többet senki ne vi-
gyen oda semmiféle szemetet. 
Becsüljük meg, hogy végre 
megújul a környezetünk!

Országgyűlési Beszámoló, 2013. szeptember


