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Ma a kora esti órákig gyakorlatilag bármikor várha-
tó csapadék – eső, havas eső – Békés megyében. 
Hidegfronti hatással számoljunk.� u 13

 MA HOLNAP
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Bátor nevű 
olvasóinknak!

2020. FEBRUÁR 28., PÉNTEK • LXXV. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP
WWW.BEOL.HU

ALAPÍTVA: 1945-BEN

OLVASÓSZOLGÁLAT 8–12 óráig 80/922-016
TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén  46/998-800
HIRDETÉS 8–15 óráig – ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja  66/519-600

E-mail: szerkesztoseg@bmhirlap.hu
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Jó reggelt!
Sietősen álltunk meg az úttest 

mellett az autóval, ugyanis zár-
óra előtt néhány perccel érkez-

tünk az üzlethez egy csomagért. Ré-
gebben szokásom volt, hogy nem zár-
tam be a járművet, sőt olykor még 
a slusszkulcsot is benne felejtettem. 
Utóbbi történt most is, mivel igyekez-
nünk kellett. Nagy volt az öröm, mert 
egy akciónak köszönhetően lényege-
sen olcsóbban jutottunk hozzá a ter-
mékhez, ám a mosoly az arcunkra 
fagyott, mikor kiléptünk a boltból, 
ugyanis szeretett autónk eltűnt! Vé-
gül harminc másodpercnyi szívin-
farktus-közeli állapot után elgurult 
a képből a kamion, amely átmeneti-
leg kitakarta, így hamar „visszakap-
tuk” a járgányt, melyet azóta mindig 
lezárva hagyok el. B. A.

Dolgoznak 
a földeken
BÉKÉSCSABA Összevont osztályülést 
tartott tegnap a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) megyei szerveze-
te. Az eseményen elhangzott, azokon 
a helyeken, ahol a talaj nedvessége 
megengedte, már elvetették a borsót 
és a tavaszi búzát a gazdálkodók.�u 3

Tesztelték 
a kolbászokat
BUDAPEST A Magyar Gasztronómi-
ai Egyesület és a Bűvös Szakács 
Budapesten, a Gundel szakiskolá-
ban tartotta legújabb kolbászteszt-
jét a  minap. Egy kategória volt: 
a csabai. Ebből tizennégy tétel ke-
rült a pontozók elé. A győztes Pal-
lér Sándor újkígyósi hentesmes-
ternek, a Csabai Kolbászklub tag-
jának a terméke lett.� u 4

Hasznosulhat 
a hulladék
MAGYARORSZÁG A klímavédelmi ak-
cióterv részeként július elsején el-
indul a Hulladékgazdálkodási Ha-
tóság, az év végére befejezik a zöld-
kötvény kibocsátásával kapcsola-
tos feladatokat – közölte a szakmi-
niszter.� u 8

Se áruhiány, 
se fertőzött
MAGYARORSZÁG Napi 25 ezer száj-
maszk készül – hangsúlyozta a Mi-
niszterelnökség vezetője tegnap. 
Árukészletet nem érdemes felhal-
mozni, hiszen az ellátás folyama-
tos, mondják a kereskedők.� u 9

EGY PERCBEN ,,Az Úristennek terve van a magyarokkal”

Trianoni fát ültettek

ÚJSZALONTA, BUDAPEST Országszerte tizenhárom településen 
– köztük Újszalontán is – őshonos almafát ültettek a triano-
ni tragédiára emlékezve csütörtökön a Nemzeti Színház színé-
szei. A Békés megyei kistelepülésen Tóth Auguszta színművész, 
Jova Tibor polgármester és Kiss László alpolgármester ültette el 
a fát. Vidnyánszky Attila, a teátrum igazgatója a budapesti faül-

tetésen úgy fogalmazott: „azzal, hogy száz év múltán is magyar 
szó hallatszik az elszakított területeken, ahol magyar intézmé-
nyek sora működik, azzal, hogy a kis-Magyarország, amelyről 
azt jósolták, hogy nem fogja túlélni a trianoni tragédiát, itt van 
és virul, azt jelzi, hogy az Úristennek terve van velünk.” Ősszel 
az elszakított területeken is ültetnek fákat. Fotó: I. Gy. � u 6

Ötcsillagos 
szállodává 
építenék át 
a régi iskolát
GYULA Ötcsillagos hotel le-
het a korábbi 1-es iskolából. 
A  várfürdőhöz közeli, pati-
nás épület évek óta üresen 
áll, a tulajdonos First School 
Kft. ügyvezetője nemrég 
azonban arról tájékoztat-
ta dr. Görgényi Ernőt, hogy 
a  cég beadott egy pályáza-
tot egy ötcsillagos szálloda 
kialakítására. A polgármes-
ter a tervekkel kapcsolatban 
úgy fogalmazott, bíznak ab-
ban, hogy a pályázat nyer-
ni fog, hiszen a beruházás 
újabb munkahelyeket terem-
tene, és az épület megmara-
dása hosszú távon biztosítot-
tá válna.� u 3

Négyen is 
droggal 
buktak le
BÉKÉS MEGYE Lőkösházán 
egy család tagjait vették őri-
zetbe, Hunyán pedig egy fér-
fi kezére került bilincs a na-
pokban. Mint a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság-
tól megtudtuk, előbbi hely-
színen három, kábítószerrel 
és új pszichoaktív anyaggal 
kereskedő személyt vettek 
őrizetbe kollégáik, utóbbi te-
lepülésen pedig egy dorogi 
férfi bukott le, aki termesz-
tette és fogyasztotta is a ká-
bítószert tartalmazó kender-
növényt.� u 4

Katolikus politikusokról jelent meg könyv

A hősökre emlékeztek

ALMÁSKAMARÁS Károlyi Ber-
nát ferences vértanúra, a te-
lepülés szülöttjére, az isko-
la névadójára is emlékeztek 
a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából 

csütörtökön. Ő is szerepel 
A modern magyar katolikus 
politizálás arcképcsarnoka 
című kötetben, amit a Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) megalakulásának  

hetvenötödik évfordulóján  
jelentettek meg. Tegnap 
könyvbemutatót tartottak 
a községházán, majd megko-
szorúzták a vértanú emlék-
tábláját.� u 3

Félmillió euróból 
fejleszthetnek
GYULA Félmillió euróból fej-
lesztik a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház egészségügyi 
eszközeit. A határon átnyú-
ló román–magyar együtt-
működés legfőbb célja or-
vostechnikai eszközök kor-
szerűsítése a radiológia te-
rületén, amely hozzájárul 

a  kórismézések pontossága 
és hatékonysága növelésé-
hez. A tervezett fejlesztése-
ket a projekt kiírása alapján 
december végéig kell megva-
lósítaniuk a partnereknek, 
így a  megyei egészségügyi 
intézmény mellett a nagyvá-
radi kórháznak is.� u 4

Elfogadták az idei 
költségvetést
BÉKÉSCSABA A városi köz-
gyűlés tegnapi ülésén elfo-
gadta Békéscsaba idei költ-
ségvetését, amelynek főösz-
szege most 37,7 milliárd fo-
rintról indul. Az ülésen el-
hangzott, nő a kormányzati 

támogatás mértéke, 4,8 mil-
liárd forint helyi adóbevétel-
lel számolnak, ami 200 mil-
lió forinttal több annál, mint 
amennyi tavaly befolyt. Ter-
vezik hitel felvételét, az fej-
lesztésekre menne.� u 2

Szebellédi Zoltán, dr. Miklós Péter, dr. Kiss-Rigó László, dr. Latorcai János és Takács Árpád megyei 
kormánymegbízott a csütörtöki almáskamarási könyvbemutatón Fotó: Kiss Zoltán


