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Nyeregbe pattantak a battonyai SOSgyermekfalu lakói
K. E.

Nyeregbe pattantak a battonyai SOS-gyermekfalu lakói az Adony
Környéki Motoros Tekergők jóvoltából. A 2003-ban alakult társaság
tagjai az ország számos pontjáról érkeztek több mint harminc
motorral.
Friss hírek a koronavírusról
HÍRVILÁG -3039 másodperce

EZT NE HAGYJA KI!

Napelem segít majd a jégkészítésben
SZON -4827 másodperce

A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen,
ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide
kattintson!

2020.03.31 + Rejtvény melléklet
HEOL -1227 másodperce

2020.03.31 + Rejtvény melléklet
BEOL -1236 másodperce

— Baráti társaságunk fő célja a túrázás. Szeretnénk bebizonyítani, hogy a motorosok nem

Szijjártó: hazatért 502 magyar a vesztegzár alá
helyezett tiroli térségből

csak száguldozni szeretnek. A motorjaink között előfordulnak sport-, sporttúramotorok,

BORS -1335 másodperce

chopperek is. Sokat túrázunk belföldön, évente egyszer pedig külföldön — mondta
Udvarhelyi Zoltán, a társaság vezetője.

2020.03.31 A weboldalon sütiket használunk, hogy

biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújtsuk.
Részletes leírás

MAGYAR NEMZET -1241 másodperce

A csapat 2005-ben a hatvani Bátor-tábortól kapott felkérést támogatásra. Pénzük nem

Donald Trump: Eddig több mint egymillió amerikain
végeztek vírustesztet MEGÉRTETTEM

volt, de felajánlották, szívesen megmutatják motorjaikat a gyerekeknek. A program nagy
sikert aratott. Tavaly Battonyán jártak az SOS-faluban, s vasárnap ismét eljöttek.

ORIGO -1240 másodperce

Az SOS-falu lakói nagyon örültek a különleges lehetőségnek. A motorosok felültették

LEGOLVASOTTABB

őket a járgányokra, beszéltek a motorok „tudásáról”. Az igazi élmény azonban csak
ezután következett. Bukósisakot kaptak a gyerekek és a „tekergők” elvitték őket egy
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Pozitív lett egy békésszentandrási
koronavírus tesztje

2

Valószínűsíthető, Gyeraj Éva a
lányával együtt megfertőződött

3

Szarvasi lakos is fertőzött,
kórházban kezelik

4

A megengedettnél több
vécépapírt akart vásárolni,
bilincsben vezették el

5

Orbán Viktor: kijárási korlátozást
vezetnek be Magyarországon –
HALLGASSA MEG!

körre.
Nyeregbe pattantak a battonyai SOS-gyermekfalu lakói

CÍMKÉK

BATTONYA

EZEK IS ÉRDEKELHETNEK

LIKEBALATON.HU

MINDMEGETTE.HU

VEOL.HU

NKM Energia,
vállalkozása
energiája

Horgásznál a karantén
idején? Itt vannak a speciális
szabályok

8+1 OLCSÓ TÉSZTAÉTEL HÓ
VÉGÉRE, AMINEK NEM TUD
ELLENÁLLNI A CSALÁD

University Pass - Városi kalauz

MINDMEGETTE.HU

MINDMEGETTE.HU

MINDMEGETTE.HU

176 ezer tulipán keresi a gazdáját – te
küldesz a nagyinak?
Indul a B-terv! Vírus és turizmus, mi
várható a Balatonnál? #4. – Bezerics Dani
Vitorlázás a kijárási korlátozás alatt

HÚSVÉTI SÜTEMÉNYEK VÁLOGATÁS

EGYSZERŰ CIABATTA

Készíts házilag arcpakolást, a bőröd
imádni fogja

Gáspár Bea konyhája: lasagne
bolognai szósszal

Licska Balázs

BÉKÉS MEGYE

Egész évben lesben áll a csendes
gyilkos, a szén-monoxid

SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁS / 8 ÓRÁJA

Brexit-ügyi tárgyalók az
ír határkérdés mielőbbi
rendezésében
állapodtak meg
A felek megegyeztek, hogy részletes
ütemtervet kell készíteni mihamarabb a
vámellenőrzési eljárások bevezetésére.

GYÁSZ

"Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt szívük pihenni tér."
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk,
hogy Suhajda Andrásné szül.
Hrabovszki Zsófia békéscsabai
lakos 2020. március 20-án, 79 éves
korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2020. március 31-én
10 órakor lesz a békéscsabai Tabáni
evangélikus temetőben. Ezúton
köszönjük mindazoknak, akik
utolsó útjára elkísérik,
fájdalmunkban osztoznak. A
gyászoló család.

REKORDOK / 8 ÓRÁJA

Reigl Judit alkotásaiért ﬁzették a legtöbbet
2008 és 2019 között

NE DŐLJÖN BE / 8 ÓRÁJA

Állítólagos koronavírus elleni termékek
netes árusítását vizsgálták

BÉKÉS MEGYE / 10 ÓRÁJA

A legnagyobb biztonság érdekében a
kihelyezett csipeszekkel vegyék ki a
pékárukat a vásárlók!
Ny. L.

MINDIG PROFIK / 10 ÓRÁJA

Sztárséfek otthoni konyháikból tanítják
főzni a franciákat

HIÁNYPÓTLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖK /
11 ÓRÁJA

Jószolgálati nagykövetként segíti a
maszkok készítését Lévai Anikó
GYŰJTEMÉNY / 11 ÓRÁJA

Ezek a járvánnyal kapcsolatos leggyakoribb
tévhitek
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Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.hu
Baranya - bama.hu

Vas - vaol.hu
Veszprém - veol.hu
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