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Nem történt meglepetés 
Érvényes és eredményes volt az első szavazás

A Békés megyei 5. szá-
mú választókerületben 
(Szarvas, Gyomaendrőd, 
Békésszentandrás, 
Csabacsüd, Hunya, Kardos, 
Kondoros, Örménykút) há-
rom egyéni jelölt mérettette 
meg magát az április 11-i 
országgyűlési választásokon. 
A voksolás érvényesnek és 
eredményesnek tekinthető, a 
választópolgárok Domokos 
Lászlónak, a Fidesz-KDNP 
pártszövetség politikusá-
nak szavaztak bizalmat.

Domokos László (Fidesz-
KDNP), Samu Tamás Gergő 
(Jobbik) és Földesi Zoltán 
(MSZP) indult egyéni kép-
viselőjelöltként a 2010-es or-
szággyűlési választások első 
fordulójában a Békés megyei 
5. számú választókörzetben.  

A választók – csakúgy, mint 
négy éve – érvényesen és ered-
ményesen zárták a szavazást, 
ami azt jelenti, hogy második 
fordulóra nem volt szükség.  
Ezek szerint Domokos Lászlót 
12 890 (56,20 %), Samu Ta-
más Gergőt 6123 (26,70 %). 

Földesi Zoltánt 3921  (17,10 
%) választópolgár támogatta, 
így a Fidesz-KDNP politikusa 
képviselheti a választókat a 
Parlamentben. 

Folytatás a 2. oldalon

Gyomaendrőd környé-
kéről, aki élt és mozgott, 
valamint némi köze is van 
a cselgáncshoz, azok mind-
annyian a városi gimnázium 
tornatermében gyülekeztek 

április 1-én. Az ok egysze-
rű volt: judo gála szerepelt a 
programban.

Folytatás a 6. oldalon

Nem kupon! Ippon!
Gáláztak a cselgáncsozók Mi leszel, ha nagy leszel? - 

szól az ezerszer feltett kérdés. 
A válaszok toplistáján előkelő 
helyen szerepel az „Űrhajós 
szeretnék lenni” mondat. 
Azok a 14 és 18 év közötti 
fi atalok, akik még nem tettek 
le álmaikról, vagy érdekli őket 

minden, ami az űrrel kapcso-
latos, idén július 4. és július 
10. között a gyomaendrődi 
Űrtáborban élhetnek „szen-
vedélyüknek”.

Folytatás az 5. oldalon

Űrtábor a Hármas-Körös partján
Gyomaendrőd lesz a bázis

„Nincs megosztott ság az országban”
Interjú Várfi  Andrással

Gyomaendrőd polgár-
mestere értékelte a 2010-es 
országgyűlési választásokat. 
Várfi  András elmondta, örül 
annak, hogy Domokos Lász-

ló tovább folytathatja meg-
kezdett munkáját. A vok-
solás kapcsán kijelentette: 
az emberek megelégelték a 
helytelen kormányzást és 

valóban változást akarnak, 
ez az eredmény bizonyítja 
azt is, hogy nincs megosz-
tottság az országban.

Folytatás a 3. oldalon

Köszöntsük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján ezernyi, csillogó szemű gyermek 
özönli el a virágboltokat. A legkisebb lehet, hogy még nincs 
egy éves, a legidősebb pedig lehet, hogy már nyugdíjas. Van, 
aki csak egy szál virágot vesz, és olyan is akad, aki egész bok-
rétára valót. Azt is jól tudjuk, hogy hová viszik ezt a rettentő 
mennyiségű virágot: az édesanyáknak.

Május első vasárnapján köszönetet mondunk az édesanyánknak 
mindazért, amit kaptunk tőle. Az első, és legfontosabb: megkaptuk 
tőle az életünket. Miután hónapokon keresztül óvott bennünket, 
általa kezdhettük el életünket ezen a Földön. Először testével, 
majd hónapokon keresztül testéből táplált bennünket, és mi az 
anyatejtől nőhettünk nagyobbra és nagyobbra. Megtanuljuk tőle 
az anyanyelvünket, vigaszt nyújt a legnehezebb pillanatokban, 
és vigyázó szemekkel nézi első lépéseinket. Szeretete körülölel 
bennünket, és tőle tanuljuk meg azt is, hogy milyen az igazi, 
önzetlen szeretet.

Az anyai önzetlenség és önfeláldozás legendás. Nem egyszer 
olvashatjuk, hogy egy-egy természeti katasztrófa alatt, az anyák 
testükkel védik gyermeküket. Az önfeláldozás olyan példája ez, 
melyről jól tudjuk, hogy csak egy anya az, aki képes ilyesmire. 
Egy anya az, aki képes a saját életét a gyermekéért odaadni. És 
mindezért cserébe sokszor csak fájdalmat, bánatot, hálátlanságot 
adunk, és csak néha tudunk mosolyt csalni arcukra.

Legkevesebb, hogy ennyi önfeláldozásért cserébe, anyák 
napjára egy csokor virággal köszöntjük fel őket. Irány a virágbolt, 
a többi, csillogó szemű, hálás gyermekkel együtt!

Köszönjük Édesanyák!

Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, 
Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője

Domokos László
országgyűlési képviselő
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Domokos László az or-
szággyűlési választásokat kö-
vetően elmondta: Köszönöm a 
szarvasiak, gyomaendrődiek, 
békésszentandrásiak, 
csabacsűdiek, hunyaiak, 
kardosiak, kondorosiak, 
örménykútiak támogatá-
sát, köszönöm, hogy ismét 
megtiszteltek bizalmukkal. 
Szeretném megköszönni 
mindazok támogatását, akik a 
változásra szavaztak, és akik 
megtiszteltek bizalmukkal. 
Történelmi időket élünk: 
soha ilyen egység nem alakult 
ki, mint most. Az összefo-
gás megyéjének programját 
megerősítették és az egységes 
változásra, a demokráciára, 
a jogállamiságra, a rendre 
és a biztonságra szavaztak 
az itt élők. A Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke hozzátette: 
a megyei emberek széleskörű 
felhatalmazására van szükség, 
azokhoz a gyökeres változá-
sokhoz, melyek Magyaror-
szág jövőjét, felemelkedését 
biztosíthatják. 

 Samu Tamás Gergő, aki 
a területi listáról jutott az Or-
szággyűlésbe kiemelte, hogy 
az 5. számú választókerültben 
jóval az országos átlag feletti 

eredményt értek el, és ez azt 
mutatja, hogy szükség van a 
Jobbikra. A Jobbik megyei 
szereplésével kapcsolatban 
megjegyezte: az ellenséges 
hangulat, és a média elhall-
gatása ellenére jó eredményt 
értünk el. Békés megyének is 
lett jobbikos képviselője, és 
oda fogunk fi gyelni az eddig 
uralkodó mutyivilágra, az el-
számoltatást most kezdjük el 
– közölte a fi atal jobbikos. 

Földesi Zoltán az ered-
ményt értékelve azt mondta, 
a papírformát hozta a válasz-
tás, a közvélemény-kutatások 
viszonylag pontosak voltak. 
Az elmúlt nyolc év szocialista 
kormányzása után most a vá-
lasztók változtatni szerettek 
volna – tért ki az országos 
eredményekre a politikus. 
Mindenkinek sok sikert és 
jó munkát kívánok, a térség 
megválasztott politikusai élje-
nek felhatalmazásukkal, amit 
az állampolgároktól kaptak 
és hozzanak annyi fejlesztést 
a régióba, mint amennyit mi 
tettünk az elmúlt években – 
fűzte hozzá. Az eredmények 
ismeretében gratuláltam a 
Parlamentbe jutott politiku-
soknak, Domokos Lászlónak, 

illetve a területi listáról beju-
tott Babák Mihálynak, illetve 
Samu Tamás Gergőnek.

Békés megye hét válasz-
tókerületéből hatban már 
az első elfordulóban eldőlt, 
hogy ki képviseli a választó-
kat a következő négy évben 
a Parlamentben. A Fidesz-
KDNP nagy fölényét hozó 
választási forduló alapján 
bejutott az Országgyűlésbe 
Vantara Gyula (Békéscsaba), 
dr. Kovács József (Gyula), 
Erdős Norbert (Békés), Farkas 
Zoltán (Szeghalom), Domo-
kos László (Szarvas), és dr. 
Dancsó József (Orosháza). A 
7. számú választókerületben 
(Mezőkovácsháza), második 
fordulót rendeztek.

Nem történt meglepetés 
Érvényes és eredményes volt az első szavazás

Gyomaendrődön egy, 
a hulladékgazdálkodás-
sal kapcsolatos fórumra 
került sor még március 
végén, ahol a szakembe-
rek vázolták a jövőbeli 
lehetőségeket, illetve az 
önkormányzatok szerepét 
hangsúlyozták a témával 
kapcsolatban.

Dr. Gyuricza Csaba a 
korszerű hulladékgazdálko-
dás lehetőségeit ismertette 
a hallgatósággal. A Szent 
István Egyetem docense 
szólt az alternatív energeti-
kai megoldásokról, illetve 
annak növénytermesztési 
vonatkozásairól is. A szak-
ember egyébként a gödöllői 
egyetem Növénytermesztési 
Tanüzem és Tangazdaság 
vezetője, elmondása szerint 
az innovatív tevékenysé-
geket, a különböző tech-
nológiákat, módszereket 
is alkalmazzák az intéz-
mény saját földterületén. 
A gyomaendrődi esemé-
nyen Baja alpolgármestere 

vázolta a városukban elért 
eredményeket. Búcsú Lajos 
azt szorgalmazta, hogy a 
náluk már működő modellt 
lehetne meghonosítani a 
térségben. Ezek szerint az 
önkormányzat egy szakmai 
befektetővel hozzon létre 
céget és így működtesse a 
hulladékgazdálkodást, de 
ne a multinacionális vál-
lalatokban gondolkodjon. 
Hozzáfűzte, hogy város-
ukban ők is egy ilyen kft-t 
működtetnek, ráadásul ez 

a cég a környékbeli telepü-
lésekkel szövetkezve jött 
létre. A bajai körülményeket 
ecsetelve kijelentette, hogy 
a koncepció működőképes. 
Példaként az országszerte 
ismert Halfőző Fesztivált 
hozta fel, elmondása sze-
rint, ekkor 50-60 ezer em-
ber is megfordul a városban, 
de az nem fordulhat elő, 
hogy az eseményt követő 
napon már szemét legyen 
a település utcáin.

Bajai példa
Szóba került a Halfőző Fesztivál is, de csak áttételesen

Mentőhelikoptert kellett  hívni
Elkelt a gyors segítség 

egy gyomaendrődi panzió 
betegének április 13-án, aki-
hez infarktus gyanúja miatt 
hívtak mentőhelikoptert. A 
légi jármű a Hősök úton, a 
Vállalkozók Házánál szállt le, 
miközben a rendőrök bizto-
sították a zavartalan közleke-
dést. A helikopter a legköze-
lebbi légibázisról, Szentesről 
érkezett a városba.

A szentesi bázison dolgo-
zó mentőorvosokat 2009-ben 
összesen 385 alkalommal 
riasztották, ebből 284 eset-
ben vonultak helyszínre, és 
101 alkalommal szállítottak 
beteget, sérültet egyik kór-
házból a másikba. Ez a 75-
25 százalékos arány megfelel 
az európai uniós normáknak 
is. A legtöbb esetben Békés, 
míg a legkevesebb alkalom-

mal Csongrád megyében volt 
szükség a munkájukra.

Egy testvérrel szegényebbek lett ünk

Meghalt Józef Chmura. 
Testvérvárosunk a lengyel-
országi Pilzno polgármes-
tere hosszú betegség után 
április 17-én, pontosan az 
59. születésnapján hunyt 
el. Temetése április 19-én 

volt Pilznóban. Városunkat 
Várfi  András polgármester, 
Kovács Béla önkormányza-
ti képviselő, gimnáziumi 
igazgató és Iványi László 
tb. kanonok, plébános képvi-
selte. Gyomaendrőd város és 

a delegáció nevében Iványi 
László plébános mondott 
búcsúbeszédet a templom-
ban, a pilznoi polgármester 
úr ravatalánál.

- Három gyermekem van, 
tudok részükre kedvez-
ményesen bankszámlát 
nyitni?

- Kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt lehetőségük 
van arra, hogy saját számlá-
val rendelkezzenek a K&H 
Banknál. Korosztályra sza-
bott termékekkel és szol-
gáltatásokkal várjuk Önt és 
gyermekeit: 18 éves élet-
kor betöltéséig nincs havi 
számlavezetési díj, a 2005. 
december 31. után született 
gyermekek részére pedig a 
K&H start számlát ajánl-
juk, amelyet a K&H Bank a 
gyermek megszületéséhez 
és további cseperedéséhez 
kapcsolódó állami és ön-
kormányzati juttatások, 
valamint hozzátartozói 
megtakarítások elhelye-
zésére hozott létre.
- Vállalkozásom költ-
ségeinek csökkentése 
érdekében érdeklődöm, 
milyen számlavezetési 
lehetősége van egy vál-
lalkozásnak?

- Bankunk többféle 
számlavezetési lehetősé-
get nyújt vállalkozások, 
cégek részére. Ezek közül 
is a legolcsóbb számlaveze-
tési díj 390 forint havonta. 
A vállalkozóknak fontos 
a költségeik csökkentése, 
amit a banki költségek csök-

kentésével lehet kezdeni. 
A K&H Bank vállalkozói 
számlacsomagjai között bi-
zonyára Ön is megtalálja 
a megfelelőt.
- Van lehetőségem a K&H 
Banknál hitelt felvenni, 
akkor, ha egy másik bank-
nál is van már hitelem?

- Nem kizáró ok másik 
banki hitel fennállása. Je-
lenleg is futó kampányunk 
keretében forint és euró 
alapú ingatlanfedezetű 
hiteleket ajánlunk lakossá-
gi ügyfeleinknek alacsony 
törlesztő részletekkel, rá-
adásul most számos kez-
deti díjat is elengedünk. A 
részletekkel és személyre 
szabott tanácsokkal várjuk 
az érdeklődőket a K&H 
gyomaendrődi bankfi ók-
jában is.
- Van bankszámlám a 
K&H banknál és szeret-
ném megtakarított pénze-
met is ugyanitt elhelyez-
ni. Kaphatok valamilyen 
plusz kedvezményt?

- Igen, a K&H törzsven-
dég betét kiemelt kamato-
zású forint lekötést kínál 
meglévő és új pénzre egy-
aránt hűséges ügyfeleink-
nek. A kiemelkedő kamatot 
meghatározott termékek 
használata vagy újonnan 
igénylése esetén lehet el-
érni. A K&H törzsvendég 

betét fi x kamatozású, tehát 
a futamidő alatt a kamat 
nem változik, és amennyi-
ben a betétet K&H tartós 
betéti számláról kötik le, 
a megtakarítás eredménye 
után fi zetendő kamatadó 
megfelezhető, vagy a meg-
takarítás teljesen kamatadó-
mentessé tehető.
- A szomszédom azzal di-
csekedett, hogy a K&H 
Banknál vezetett szám-
lájának nincs havidíja. 
Hogyan lehetséges ez?

- A K&H zéró szám-
lacsomag választása ese-
tén a csomagdíjat utólag 
jóváírjuk, amennyiben 
havonta legfeljebb három 
részletben, 150 ezer forint 
utalás jóváírás (például a 
feleség, a férj munkabére, 
családi pótlék stb.) érkezik 
a számlára.

Megkérdeztük a K&H-t

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és az Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület vezetősége szeretettel meghív minden érdeklődőt a Rózsahegyi Napok 
nyilvános rendezvényeire, valamint a „80 éves a Népház” rendezvénysorozatra.

Május 7.
  9,00   Ünnepélyes megnyitó: Kiszely Zoltán köszöntője
10,00   Rendhagyó órák (Rózsahegyi Iskola)
15,00   80 éves a Népház
 Az ünnepség sorozatot megnyitja Várfi  András Polgármester
 Bella Rózsa kiállításának megnyitója (Népház földszinti terem)
16,30   Zene és irodalom: Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán műsora 
 (Tímár Máté Fiókkönyvtár)

Május 8.
16,00   80 éves a Népház - Közéleti Fórum (Népház emeleti terem)
17,30   Gálaest (a Rózsahegyi Iskola tanulóinak ünnepi műsora az iskola tornatermében

Május 9.  - 80 éves a Népház
10,00   Szentmise az Endrődi katolikus templomban
12,00   Ebéd
15,00   Emléktábla avatás - Népház Szarvasi út felőli külső homlokzata
15,40   „Népi szakrális kegytárgyak” című kiállítás megnyitója – Népház emeleti  
 kisterem
16,00   Római Katolikus Népház – Déryné Művelődési Ház – Közösségi Ház – 
 Népház – Kistérségi konferenciaterem
17,00   Emlékképek a népház életéből
19,30   Az operett és musical irodalom gyöngyszemei - díszelőadás a Népházban

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
RÓZSAHEGYI NAPOK - 80 éves a NépházRÓZSAHEGYI NAPOK - 80 éves a Népház
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Beruházási 
dömping Bé-

késcsabán

Soha nem látott mennyiségű 
és értékű fejlesztés kezdődik 
el a békési megyeszékhelyen 
ebben az esztendőben. A város 
szennyvízhálózatának fejleszté-
se mellett - hogy csak a legna-
gyobbakat említsük - elkészül a 
belvárosi fejlesztés első üteme, 
elkezdődik az Agóra építése, 
a 2. számú Általános Iskola 
felújítása, megvalósul a busz-
pályaudvar rehabilitációja.

Brill-írozott 
A XVIII. Magyar Országos 

Pálinka és Nemzetközi Gyü-
mölcspárlat Verseny keretében 
a gyulai kisüsti fesztiválon 
kiosztották a legjobb keres-
kedelmi céllal főzött pálinka 
címet, mely egyben a Magyar-
ország legjobb pálinkája díjat 
jelenti, ezt a Brill Pálinkaház 
nyerte el. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre a várudvaron 
került sor.

Makovecz 
Szarvason
Makovecz Imre volt Szarvas 

vendége április elején. A világ-
hírű építész a városról elisme-
rőleg nyilatkozott a sajtónak, 
mint mondta, tisztaság, rend 
van a településen. Makovecz 
elárulta, hogy kollégáival egy, 
a településeket átfogó általános 
rendezési terven dolgoznak, 
a környező országokban és 
hazánkban is több város már 
bekapcsolódott a munkába. 
Az ehhez kapcsolódó eszet-
len brüsszeli adminisztráci-
óval, azonban nem tudunk 
azonosulni, a következő kor-
mánynak ebben a kérdésben 
mindenképpen változást kell 
eszközölnie – mondta a 75. 
életévében járó tervező.

Biztonságban 
a kerekesek
Megkezdődtek a Békés-

Békéscsaba kerékpárút utol-
só ütemének látványosabb 
felszíni építési munkálatai 
április elsején, a volt Kisvas-
út nyomvonalán. Izsó Gábor, 
Békés város polgármestere a 
helyszínen találkozott a kivi-
telezési munkák vezetőjével. 
A beruházás eredményeként 
3 kilométer hosszú új út ké-
szül, összesen 127 millió forint 
költséggel.

A roma vezető nem örül a 
Jobbik térnyerésének

Tizenkilenc megye össze-
sített eredménye alapján a vi-
dék második politikai erejévé 
vált a Jobbik, megelőzve az 
MSZP-t. A szélsőjobboldali 
párt Békés megye hét válasz-
tókörzetéből négyben a képze-
letbeli dobogó második helyén 
végzett, a listás szavazáson 
úgyszintén, az itt kapott arány 
19,21 % volt. Dógi János, a 
helyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke sze-
rint a szélsőjobboldali párt 
politikája vezetett a Jobbik 
térnyeréséhez, szembeállította 
a cigányokat és a szegény, 
nem cigány embereket.

- Mi a véleménye a Job-
bik térnyeréséről egy roma 
politikusnak? – kérdeztük 
Dógi Jánost.

- Ez egy nagyon sajnálatos 
és szerencsétlen helyzet, az 
emberek el vannak kesered-
ve, a Jobbik politikája pedig 
szembeállította a cigányokat 
és a szegény, nem cigány 
embereket. Az elmúlt  négy 

évben kifordult a társadalom 
önmagából. Az állampolgárok 
a kormányzatot hibáztatták 
a randalírozó, törvénysértő 
emberekkel kapcsolatban, 
mindezt egy kalap alá vonva a 
kormány cigánypolitikájával. 
Parazita, élősködő emberek-
nek állítottak be bennünket 
egyes politikai erők. A kam-
pány során a Jobbik hangoz-
tatta, hogy elég az elmúlt 20 
év politikájából, a választók 
pedig egy új erőre szavaztak. 
Meggyőződésem, hogy akik 
a Jobbikra tették le a voksot, 
előbb-utóbb kiábrándulnak a 
pártból. Nagy tévedésben van-
nak az emberek, a szélsőségek 
felhasználják a cigányokat, 
de nem csak a cigányokkal 
van problémájuk. A Jobbik 
programjában szerepel, hogy 
létrehozzák a csendőrséget, 
így elismerik, hogy a rend-
védelmi szervek nem látják 
el a feladatukat.

- Ha már itt tartunk, 
hogyan vélekedik a Jobbik 
által hangoztatott „cigány-
bűnözésről”?

- Nagyon vitatott fogalom, 
szerintem egy szerencsétlen 
megfogalmazás. Nézzünk 
csak egy pár példát a min-
dennapokból, bizonyára ön 
is járt már kórházban, or-
vosnál. Ha nem csúsztatunk 
egy kis pénzt egyes dokto-
roknak, akkor bizony meg-
nézhetjük az egészségügyi 
szolgáltatást. Akkor itt most 

„orvosbűnözésről” kellene be-
szélnünk? Vagy hallottunk 
már nem egy rendőrről, aki 
korrumpálódott. Ennyi erővel 
„rendőrbűnözésről” is beszél-
hetnénk. Óvatosan kell bánni 
a szavakkal, az általánosítás 
nem mindenkire igaz.

- Tudjuk, hogy négy párt 
került a Parlamentbe. Ki(k) 
képviselhetik a roma tár-
sadalom ügyét?

- Folytatni kell a roma 
integrációs programokat, 
más lehetőség nincs is, ha a 
pártok nem szeretnék, hogy 
még nagyobb bajba kerüljön 
a cigányság. Munkahelyeket 
kell teremteni, a képzés, át-
képzés, foglalkoztatás, az 
oktatás programjait kell to-
vábbvinni, aminek az alapjait 
az előző kormány már lerakta, 
nem a segélyezési rendszert 
kell erősíteni. A cigánykérdés 
kapcsán az LMP jó alterna-
tívát kínál, nekünk is az a 
véleményünk, hogy ezt egy, 
a pártok feletti ügyként kell 
kezelni, meg kell határozni 
egy minimumot, amit min-
denki elfogad. Arra azonban 
kíváncsi leszek, hogy mi tör-
ténik, ha a Fidesz megszerzi a 
parlamenti kétharmadot. Igaz 
lesz-e az, amit hirdettek? Az 
integráció, a cigányügyi kér-
désekben a válasz már az ő 
felelősségük lesz.  Ehhez 
minden lehetőségük meglesz, 
ha dönthetnek alkotmányügyi 
kérdésekben is.

Szót kért a főszervező
Kardos Ferenc az idén 

Füzesgyarmaton megren-
dezendő Volkswagen Bo-
gártalálkozó kapcsán kért 
szót, reagálva az áprilisi új-
ságban megjelent írásra. A 
főszervező elmondta, hogy 
Kovacsics Imrének igaza van 
abban, hogy olyan feltételeket 
kínált a szerződésben, mint 
tavaly, illetve azt ötvenezer 
forint plusz áfával még növel-
te volna. Kardos hozzátette, 
azért nem ment bele ebbe a 
kontraktusba, mert számára 
nagyon egyoldalúnak tűnt. 
A fürdő igazgatója a költ-
ségekből semmit nem akart 

felvállalni – jelentette ki. Egy-
ben megkérte a Liget Fürdő 
igazgatóját, hogy mutasson 
olyan számlát, ami a találkozó 
tavalyi lebonyolításakor nála 
költségként jelentkezett. Előző 
számunkban megírtuk, hogy 
Várfi  András felajánlotta: a 
főszervező pályázzon az ese-
mény megrendezésére és az 
így kapott összegből sikeresen 
le lehet bonyolítani az ese-
ményt. Ennek kapcsán Kardos 
Ferenc úgy vélekedett, hogy 
tavaly 100 ezer forintot kapott. 
Majd kérdésként felvetette, 
mi lett volna a garancia, hogy 
idén is pozitívan bírálják el a 

pályázatát, illetve ennek el-
döntése április végére esett 
volna. Ekkor viszont nekem 
már régen kész kell lennem 
az esemény forgatókönyvével 
– tette hozzá Kardos Ferenc. 
Majd további sikeres rendez-
vényeket kívánt Kovacsics 
Imrének, mint mondta a 
Bogártalálkozó soha nem a 
vendégek „lenyúlásáról” szólt. 
500 forintot kérünk immár 14 
éve a vendégektől, egyébként 
a füzesgyarmati találkozón 
minden gyomaendrődi lakos 
belépőjegyét átvállalja a ren-
dezőség  - zárta mondandóját 
a főszervező. 

Megújult a Szilvia Panzió
Az idegenforgalomban nem érezteti 

hatását a gazdasági válság?

A közelmúltban már hírt 
adtunk róla, hogy megújult a 
gyomaendrődi Körös Étterem 
és Szálloda.  A város egyik 
fő bevételi forrása az idegen-
forgalom, így elkerülhetetlen, 
hogy a helyi szállásadók is 
a kor követelményei szerint 
lássák vendégül a turistákat.  
A Liget Fürdő főbejáratánál 
lévő Szilvia Panzió tulajdo-
nosa ezeket a szempontokat 
vette fi gyelembe, amikor 
úgy döntött, hogy felújítja 
az épületet. 

- Mi változott a Szilvia 
Panzióban? – kérdeztük 
Bélteki Jánost, a szálláshely 
tulajdonosát.

- Kívül és belül is történtek 
változások. Az utcafronton 
kicseréltük a kerítést, díszes 
kovácsoltvas kapu várja a 
panzióba belépő vendégeket. 
Térfi gyelő kamerával védetté 
tettük a parkolót és a kerthe-
lyiséget is újjá varázsoltuk. A 
közösségi helyek (recepció, 
étterem, stb.) szintén kame-
rával védettek. 12 szobánkat 
is újjávarázsoltuk, főszerepet 
kapott a klimatizálás, a be-
rendezések cseréje. A mo-
dern technika vívmányaival 
szereltük fel a helyiségeket, 
továbbá ingyenesen lehet 

használni az internetet.
- Manapság szinte divat, 

hogy mindent pályázati 
pénzből újítanak fel. Ön 
mennyi támogatást nyert 
el?

- Szeretném hangsúlyozni, 
hogy semmilyen támogatást, 
pályázati pénzt, banki hitelt 
nem kértem a felújításhoz. 
Mindent saját erőből oldot-
tam meg.

- Nem nagy bátorság egy 
ilyen beruházást végigcsi-
nálni, annak tükrében, hogy 
az idegenforgalomban is 
érezteti hatását a gazda-
sági válság?

- Két éve üzemeltetem a 
Szilvia Panziót, bízom az 
eddig megszerzett tapaszta-
latokban és az eddigi ered-
ményekben. Úgy gondolom, 
hogy jó marketingpolitikával 
továbbra is sikeresen működ-
tethető a vállalkozás.  

„Nincs megosztott ság az 
országban”

Interjú Várfi  Andrással

- Hogyan értékeli a válasz-
tásokat? – kérdeztük Várfi  
Andrást, Gyomaendrőd pol-
gármesterét.
- Békés megye 5. számú vá-
lasztókerületében már az el-
ső forduló után megszületett 
a végeredmény. Ismét Do-
mokos László lett az ország-
gyűlési képviselőnk, aki 
Gyomaendrődön a szavazatok 
53,58 %-át szerezte meg. Lé-
nyeges az eredmény, mert míg 
a Fidesz a városban 48,19%-ot 
ért el a képviselő úr eredmé-
nye ennél magasabb, ami a 
választók személyes szimpáti-
áját bizonyítja, vagyis elisme-
rik az elmúlt három képviselői 
ciklusának eredményeit. Az 
egyéni képviselőjelöltek kö-
zött második a Jobbik lett, 
míg az MSZP a dobogós, har-
madik helyre szorult.
- Mit jelenthet a városnak, 
hogy továbbra is Domokos 
László képviselheti az érde-
keinket?
- Ez mindenképpen stabilitást 
jelent, ismeri a problémákat és 
természetesen az elért ered-

ményekkel is tisztában van. 
Bízunk benne, hogy Domo-
kos László a megyei közgyű-
lés elnökeként  továbbra is a 
régió érdekeit fogja képvisel-
ni.
- A Fidesz-KDNP lavina-
szerű győzelmet aratott az 
egész országban.
- Az emberek megelégelték a 
helytelen kormányzást és va-
lóban változást akarnak, ez 
az eredmény bizonyítja azt is, 
hogy nincs megosztottság az 
országban. A választás nyílt 
választ adott, sokan várnak 
egy új, jobb politikát.
- Latorcai János is képvisel-
heti a városunkat, hiszen te-
rületi listáról ő is bejutott a 
Parlamentbe.
- Latorcai Jánost gyomaendrődi 
képviselőnek tartom, örülök, 
hogy az Országgyűlés tagja 
lett. Eredményes és hasznos 
együttműködésre számítok. 
Úgyszintén örülök, hogy 
Szarvas polgármestere –Ba-
bák Mihály- is a Parlamentben 
lesz, így a szűkebb környezete 
érdekeit is képviselheti. 

„A jogosítvány ma már nem luxus,
       hanem a munkalehetőség, megélhetés feltétele is lehet!”

A Victória Autósiskola Kft.                                                                            
személygépkocsi-vezetői és motoros tanfolyamot indít.

2010. június első hetében
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd, Fő út 181.
Diákok fi gyelem! ha erre a tanfolyamra jelentkeztek, 

szeptemberben kezetekben lehet a jogosítvány.

Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.

Ügyfélfogadás: 07.30-16.00-ig 
Telefon: 06-66/323-626  

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További  információ: Bosnyák József, 06-30/409-2868 
okév szám: 06-0221-02                                                     akkr.lastromszám:IA-0935
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Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése

Hétfő - péntek: 7 - 15 óráig
Telefon: 66/386-233

Ügyelet ideje alatt (hétvégén, 
ünnepnapon, éjjel-nappal) hívható:
Gyomaszolg Kft.: 66/285-065
Csőke János:         30/630-8097

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

Gyoma, Kossuth u. 18. 
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig. 

Telefon: 06-30/402-58-78
A következő tanfolyam indulása: 2010. május 12. (csütörtök)
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

Időutazás Szilágyi Istvánnal
Hazatért Pityi

Szilágyi István tartott elő-
adást a gyomaendrődieknek, 
leginkább önmagáról. Az 
eseményen a nevetéstől a 
könnycseppekig, széles volt 
a színművész által átadott 
élményzuhatag.

A gyomaendrődi műve-
lődési házban megtartott 
előadáson ügyes húzás volt 
a szervezők részéről, hogy 
Szilágyi Istvánt „nem tették 
fel” a színpadra. A nagyterem-
ben a hallgatóság U-alakban 
fogta közre a színművészt, 
így hozva közelebb az elmon-
dott élményeket. Amiből volt 
is jócskán. „Pityi” (nekünk 
bácsi) mesélt a gyermekéve-
iről, amit a városban töltött. 
Néha kikacsintva a nézők-
re és közvetlenül, egy-egy 
félmondattal kommentálva: 
ni-ni, ott is egy ismerős. A 
település szülötte feleségével 
érkezett az eseményre, talán 
még ő is hallhatott pár olyan 
anekdotát, amit nem ismert. 
Azt azonban biztosan tud-

hatta, hogy férje négyszer 
felvételizett a Színművészeti 
Főiskolára, míg bebocsátást 
nyert az „áhított kapun”. Az-
tán már a fi lm el sem engedte 
sokáig a színész kezét, saját 
elmondása szerint megközelí-
tőleg 150 alkotásban szerepelt. 
Azt is elárulta, hogy a vers-
mondás soha nem tartozott 
a kedvencei közé. A tavaly 
„Gyomaendrőd díszpolgára” 
kitüntetést elnyerő Szilágyi 
István, jelenleg a Győri Nem-
zeti Színház tagja büszkén 
vallotta, hogy most először 
játszik egy abszurd drámá-
ban. Ionescu darabjában olyan 
nagy sikere van, hogy már 
a következő szezonra sorban 
állnak érte a rendezők.

A szomszédvárost is meghódított ák

Mezőberényben került megrendezésre az első Nemzetközi 
Majorette Verseny húsvét nagyszombatján. A gyomaendrődi 
majorettek is neveztek, 6 kategóriában indultak a nemes 
versengésben. Nagyon erős volt a mezőny a csapatok, szóló 
– és páros táncosok között, magas színvonalú teljesítményt 
nyújtottak a legjobb majorettek!

A Színfolt Majorette Csoport a következő eredményekkel 
tért haza!

Pompon miniformáció: első hely
Pompon páros: második hely
Pompon szóló: második hely
Botos miniformáció: második hely
A zsűri különdíja: Knapcsek Kitti

Legközelebb Makóra, az Országos Bajnokságra készülnek 
a gyomaendrődi majorette – táncosok, ahol a tét igen nagy, 
a dobogós helyezettek juthatnak ki az Európa Bajnokság-
ra, Csehországba - tájékoztatta lapunkat Hunya Jolán, az 
együttes vezetője.

55 éve együtt 

1955. április 15-én kötött 
házasságot Endrődön Ugrai 
Piroska és Ötvös József, 
akik immár ötödik éve a Ró-
zsakert Idősek Otthona la-
kói. Az intézmény dolgozói 
kis házi ünnepség keretében 
köszöntötték őket, virág-
gal, tortával. Egyben kíván-
nak számukra jó egészséget, 
hosszú, békés időskort.

„Hallott átok hírét…”

„Hallottátok hírét…” 
Előadások a népballadáról 
címmel került megrendezésre 
a VII. Gyomaendrődi Tu-
dományos Néprajzi Konfe-
rencia. A hagyományokhoz 
híven az endrődi városrészen, 
a megújult Népház konferen-
ciatermében hallhatták az ér-
deklődők a magyar népbal-
ladát bemutató tudományos 
előadásokat. A rendezvény 
díszvendége volt Dr. Kriza 
Ildikó MTA doktor, a magyar 
népballada nemzetközileg el-
ismert kutatója, aki előadásá-
ban a magyar népballadakincs 
nemzetköziségét és a magyar 
balladák erkölcsi tartalmát 
hangsúlyozta. Dr. Ujváry 
Zoltán professzor emeritus, 
a rendezvény fővédnöke a ré-
giónkban gyűjtött betyárbal-
ladák bemutatását végezte el. 
Dr. Vitéz Ferenc főiskolai 
docens és Kovács László 
Erik  PhD ösztöndíjas a bal-
ladaillusztrációk elemzésével, 
ez eddig még nem kutatott 
megközelítésben tárgyalták a 
balladákat. Dr. Bartha Elek 
tanszékvezető egyetemi tanár 

felolvasott előadásában az épí-
tőáldozat néhány néprajzi és 
régészeti kutatás során feltárt 
példáit tárta a nagyközönség 
elé. Dr. Szonda István egy 
helyi ballada, a Szosznyák 
Lajos balladájának történeti 
források tükrében elvégzett 
elemzésével mutatott rá a 
helyi, új stílusú balladák 
hitelességére. A konferencia 
elnöke, Dr. Dénes Zoltán plé-
bános, egyetemi docens a szív 
jelképet vizsgálta a magyar 
népballadakincsben. A ren-
dezvényt színesítette, hogy 
Molnár Albert és Oláh Gi-
zella tolmácsolásában felcsen-
dült a Szosznyák ballada. 

Az évente ismétlődő tu-
dományos rendezvény az 
Endrődi Tájház és Hely-
történeti Gyűjtemény és a 

Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszékének összefogásával 
valósul meg és bízunk abban, 
hogy jövőre új témával és új 
kutatókkal bővülhet az elő-
adók palettája. 

A rendezvény támogatói 
voltak MTA DE Néprajzi Ku-
tatócsoport, Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, 
Kistérségi Közművelődési-
muzeológiai Referensi Szol-
gálat, Templárius Alapít-
vány, Dr. Csoma Antal, 
Tímár Andrásné, Poharelec 
László, Pájer Sándor. A szer-
vezési és technikai munká-
latokban végzett segítségét 
köszönöm Jakus Imre kép-
viselő úrnak. 

Szonda István

Bővült a palett a

Jenei László a Halgasztro-
nómiai Egyesület elnöke el-
mondta, hogy az elmúlt évben 
2 kiemelt helyi és 4 vidéki 
rendezvényen- Tiszabercel, 
Sáregres-Rétimajor, Szeged, 
Tata- vettek részt halfőző ver-
senyeken. Mind a 4 vidéki 
rendezvény nagy tömege-
ket vonzó rendezvény volt. 
Közel kétezren ismerhették 
meg főztjeiket, és több mint 
tízezren szemlélhették meg 
az egyesület bemutató tablóit. 
Az idei terveikkel kapcsolat-
ban elmondta, hogy az anyagi 
lehetőségeik függvényében 
előzetesen – a Gyomaendrődi 
Nemzetközi Halfőző verse-
nyen kívül -5 rangos vidéki 
rendezvényen szeretnének 
részt venni. Ezek időrendi 
sorrendben a következők: 
Csabai Sörfesztivál és Csü-
lökparádé, XII. Karcagi Bir-

kafőző Fesztivál, XXXVI. 
Országos Halfőző Verseny 
Baja, Nemzetközi Tiszai 
Halfesztivál Szeged, Tatai 
Öreg-tavi Nagy Halászat 
Tata. Megjegyezte, hogy a 
bajai rendezvény nem azonos 
a közismert bajai halfőző ren-
dezvénnyel, hanem az ország 
legjobb halfőzőinek versenye. 
Mint a felsorolásból kitűnik 
két olyan rendezvényen is 
részt vesznek ez évben kí-
sérletképpen, ahol nem hal, 
hanem csülök illetve birka-
húsból kell verseny keretei 
között ételt főzni az egyesület 
tagjaiból összeállított 3 tagú 
csapattal. Jelenleg folyik az 
egyesületnél a főzőverse-
nyekkel kapcsolatos részletek 
tisztázása, a rendezőkkel való 
kapcsolatfelvétel, a dekorációs 
anyagok felújítása, más rend-
szerű csoportosítása, a tech-

nikai eszközök felújítása, a 
költségkalkulációk készítése, 
a forgatókönyvek készítése, a 
tagok között a feladatok elosz-
tása, hogy a rendezvényeken 
a vendégekkel és látogatók-
kal közvetlenebb kapcsola-
tot alakíthassanak ki, mert 
a versenyzőknek arra nincs 
idejük. Tehát van feladat bő-
ven. Jenei László hozzátette, 
hogy az egyik legnehezebb 
feladat a jelenlegi gazda-
sági helyzetben az anyagi 
feltételek biztosítása. Igaz 
ez annak ellenére, hogy 32 
szponzort sikerült megnyeri 
a múlt évben, akik részben 
anyagi támogatással, mások 
természetbeli hozzájárulással, 
míg mások tevékenységükhöz 
kapcsolódó munkával segí-
tették az egyesületet.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
szolgáltatási ajánlata:

Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)• 
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje• 
Térburkolatok, járdák, parkolók építése• 
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• 
Kerítésépítés, bontás• 
Betonszállítás (földnedves, mixer)• 
Hulladékszállítás• 
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása• 

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269

Felhívom a fi gyelmüket, hogy a 2010 évi területalapú támogatás szankciómentes végső beadá-
si határideje 2010. 05. 17. A rendszer túlterheltsége és a hosszú várakozás elkerülése érdekében 
kérem mielőbb jelentkezzenek. Azok a gazdálkodók, akik nem önállóan, saját ügyfélkapun 
adják be az igénylést, ezt megtehetik a falugazdász irodában. A segítséget igénylőknek szük-
ségük lesz az MVH-tól 2009-ben kapott jelszóra. Ha a régi jelszót nem találják, kérem, jelent-
kezzenek nálam, mert az új jelszó igénylése több napig is eltart.

Hoffman József, falugazdász

Gazdálkodók fi gyelmébe
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Solymosi János, a Magyar 
Asztronautika Társaság 
(MANT) elnöke gyoma-
endrődi sajtótájékoztatóján 
elmondta, hogy az Űrtábor 
ideje alatt a résztvevő 
középiskolás diákok számos 
izgalmas és érdekes program, 
előadás, vetélkedő részesei 
lehetnek. Bővíthetik az 
űrtevékenységgel, az űrkutatás 
változatos alkalmazásaival 
kapcsolatos ismereteiket. 
Személyesen találkozhatnak 
magyar űrkutatókkal, első 
kézből ismerkedhetnek meg 
munkájukkal. Megtudhatják, 
hogy milyen űrműszerek 
készültek és készülnek 
Magyarországon.  Az 
idei Űrtábor tervezett 
programjában szerepel többek 
között valódi holdkőzetek 
tanulmányozása, kincskeresés, 
csillagászati megfi gyelések. A 
tábor egy olyan programmal 
is dicsekedhet, amit először 
lehet kipróbálni civileknek 
hazánkban, nevezetesen 
egy robotrepülőgépet 
irányíthatnak, működés 
közben lehet tanulmányozni 

annak működését, miközben 
a légi jármű által készített 
nagyfelbontású képeket 
a földi állomáson valós 
időben lehet vizsgálni. A 
MANT elnöke hozzátette, 
hogy az Űrtáborokat 1994 
óta szervezik, Veszprémtől 
Kecskemétig hosszú az 
eseménynek helyet adó 
települések névsora. Az 
idei rendezvényre külföldről 
is érkeznek diákok, 

Nagyenyedről, a Felvidékről 
és a Vajdaságból is érkezett 
már jelentkezés. Korábban már 
Farkas Bertalan és Magyari 
Béla is közreműködött egy-
egy Űrtáborban, a szervezők 
szerint lehetséges, hogy 
egyiküket Gyomaendrődön 
is köszönthetik.  Az Űrtábor 
„bázisa” a gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnázium és 
Szakközépiskola lesz. 

Űrtábor a Hármas-Körös partján
Gyomaendrőd lesz a bázis

Hej, de szépen mondta!

11. alkalommal rendezték 
meg Kisújszálláson általános 
iskolások számára a Kazin-
czy Ferencről elnevezett Szép 
Magyar Beszéd Versenyt. A 
mezőberényi területi verse-
nyen elsőként továbbjutó Tóth 
Vanda a Kis Bálint Általános 
Iskola 8. osztályos tanulója 
kiváló teljesítményéért a Ka-
zinczy – érem

bronz fokozatában része-
sült! Felkészítője: Kónya Már-
ta és Hunya Jolán tanárnők. 
A díjkiosztó esemény külön 
„szépsége” volt, hogy az ün-
nepség a Költészet napjára 
esett! 

A Kner családról szólt a fáma

A Kner családról szóló 
témahetet rendeztek a helyi 
Kneri Imre Gimnzáziumban, 
az esemény a TÁMOP 
3.1.4/08/2-0129 számú 
„Kompetencia alapú 
oktatás bevezetése felmenő 
rendszerben a gyomaendrődi 
oktatási intézményekben” 
elnevezésű program keretében 
valósult meg. „Azt akarjuk, 
hogy a múltban megszerzett 
erők ne vesszenek el, hanem 
szárnyat adjanak a mának, 
és segítsenek meghódítani 
a jövőt.”  Ez a Kner Imrétől 
származó szellemi örökség 
volt a fő motiváló tényezője 
annak a gimnáziumban, 
március végén megrendezett 
témahétnek, amelynek 
keretében a tanulók 
megismerkedtek városunk 
egyik legkiemelkedőbb 
családjának életével és 
munkásságával.

 Deliné Dobó Tünde elmondta, 
hogy a diákoknak lehetőségük 
volt a projekt keretén belül 
elmélyülni a család nyomdász 
múltjában, megvizsgálhatták 
szellemi és gyakorlati 
tevékenységüket és ezek 
utókorra gyakorolt hatását is. 
Ebben a néhány napban, ill. a 
témahetet előkészítő több hetes 
folyamat során egy négyfős 
tanári csapat kooperáló, 
inspiráló tevékenysége révén 
diákjaink olyan ismeretekhez 
juthattak, melyek nem teljes 
egészében a tananyag részei, 
de kapcsolódnak azokhoz, és 

segítik tudásuk, képességeik, 
különböző készségeik 
fejlesztését.

A szakmai vezető 
hozzátette, a felkészülés a 
témahétre tanórai és délutáni 
foglalkozásokon egyaránt 
folyt a támogató pedagógusok 
közreműködésével. Diákjaink 
nemcsak a könyvtárban, 
lexikonok, szakkönyvek 
segítségével szerezték meg 
a plakátok és poszterek 
elkészítéséhez szükséges 
információkat, anyagokat, 
hanem a modern kor nyújtotta 
internet lehetőségeit is 
kihasználták a prezentációik 
összeállításához. Munkáikat 
diáktársaik előtt mutatták be, 
a plakátokat és a posztereket 
az iskola folyosóján 
tekinthettük meg. Ezen kívül 
tanulóink osztálykereteken 
belül ellátogattak a Kner 
Nyomda Múzeumába is, 
ahol szívélyes idegenvezetés 
keretében ismerkedtek meg 
többek között az ott kiállított 
nyomdagépek működésével, 
a korabeli kiadványokkal, a 

család életével.
A projektben a kijelölt 

osztályok tanulói végig 
tevékenyek voltak, 
folyamatosan dolgoztak 
a siker érdekében. Rajtuk 
kívül az iskola többi diákja 
is szívesen vállalt aktív 
részvételt a zárónap ünnepi 
programjában. Ekkor az 
osztálykeretek feloldódtak: 
diákjaink szerepeltek az 
emlékműsorban, majd 
különböző csoportokban 
színvonalas produkciókat 
adtak elő.
Deliné Dobó Tünde kiemelte, 
hogy a témahét Bernáthné 
Butsi Erika, Hüse Julianna, 
Salyné Buza Hajnalka 
tanárnők és Bela Tibor tanár 
úr támogatásával, a 9/B, 
10/A, 10/B és 12/B osztályok 
tervezésében, szervezésében 
zajlott. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani nekik, 
valamint mindazoknak, 
akik a témahét sikeres 
lebonyolításában részt vettek 
– tette hozzá. 

Mondták a magukét
Városi, kistérségi vers- és mesemondó versenyek

2010. április 12-én a város 
három általános iskolájának 
113 tanulója remek színvona-
lú produkciókkal ünnepelte 
a Költészet Napját. Nagyon 
nagy öröm számunkra, hogy 
a mesemondó és a versmon-
dó verseny ilyen nagyszámú 
szereplővel zajlik évek óta,  
és sok érdeklődő kíséri fi -
gyelemmel a rendezvényeket. 
Idén útjára indult a kistérségi 
vers- és mesemondó verseny 
is, amelynek gazdája első-
ként a Határ Győző Városi 
Könyvtár volt. 

A rendezvény a Szarvasi 
kistérség könyvtárainak ösz-
szefogásával jött létre. A sze-
replés előfeltétele volt, hogy 
előzetesen részt kellett venni 

egy helyi szintű megmérette-
tésen. Városunk három álta-
lános iskolájának legjobbjai 
mellett békésszentandrási, 
kondorosi, és szarvasi isko-
lák képviseltették magukat. 
A kistérségi versmondásra a 
április 14-én a gyomai, a me-
semondásra pedig az endrődi 
könyvtárban április 21-én ke-

rült sor. A zsűri elnöki tisztet 
Mészáros Mihály a békés-
csabai Jókai Színház szín-
művésze látta el. A zsűrizés 
ideje alatt vendégül láttunk 
minden résztvevőt. A fellépők 
oklevél és könyvjutalomban 
részesültek, illetve a könyvtár 
külön díjaként könyvet kaptak 
ajándékba.       HGYVK

A gondozott kertért, parkért
kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés• 
elhagyott telkek rendbetétele• 
facsemete ültetése, park- és erőtelepítés• 
szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
vízi létesítmények (stég) építése• 

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fi bermail; fax: 66/610-419

Hírdetési 
díjak

A Gyomaendrődi Hírmondó hirdetési tarifái

1/1 oldal: 40.000 Ft
1/2 oldal: (27,7 x 16,85) 20.000 Ft
1/4 oldal: (13,4 x 19) 12.000 Ft
1/8 oldal: (13,8 x 9,3) 6.000 Ft

1/16 oldal: (6,9 x 9,6) 4.000 Ft
1/32 oldal: (4,35 x 4,35) 2.000 Ft
1. oldalon 1/8 oldal: 12.000 Ft

Néhány szó a steril őrületről
A serdülőkorban nem a pattanás a legnagyobb probléma

Steril őrület – így jel-
lemezte Néveriné Czakó 
Magdolna klinikai szak-
pszichológus a serdülőkort a 
gyomaendrődi Térségi Hu-
mánsegítő Szolgálat szülői 
fórumán.

Akinek van már gyereke 
az bizonyára tisztában van 
a serdülőkorban jelentkező 
problémákkal. Az ifjú leány, 
fi ú ilyenkor nem kevés gondot 
okoz a szülőknek, lázadnak, 
semmi nem tetszik nekik, a 
hormonális változások ha-
tására az indulataikat nem 
tudják féken tartani. Ez azon-
ban csak a biológiai része a 
dolognak, már a születés után 
a szülők feladata olyan mintát 
mutatni, amivel „nem sérül” 
a gyerek. A feladat közel sem 
egyszerű, még a szakember-
nek is meg kell birkózni a 
feladattal. Néveriné Czakó 
Magdolna klinikai szak-

pszichológus két gyermeke 
már túl van a serdülőkoron, 
mint a gyomaendrődi szülői 
fórumon elmondta, egyikük 
„normális” módon élte meg 
ezt a korszakot, de a másik 
gyerkőccel akadtak gondjai. 
Már csecsemőkorban oda kell 
fi gyelnünk csemetéinkre, mert 
később akár magatartászavar 
is kialakulhat, ha rossz szülői 
mintát követünk. Az eligazo-
dáshoz nyújthatnak segítséget 
a családgondozók, a család-
segítők, ne legyünk restek 
kikérni a tanácsaikat – mondta 
a szakember. A serdülőkorral 
kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a mai társadalomban 
8-9 éves kortól egészen 20-21 
éves korig kitolódott ez az 
időszak. Hozzátette: a fi ata-
lokat „túlirritálta” a média, 
a számítógépes játékok, az 
én időmben teljesen elkép-
zelhetetlen lett volna, hogy 

egész nap a tévét bámuljam, 
a szüleim inkább a munká-
ra neveltek, manapság „gépi 
bébiszitterkedés” folyik.

Felhasználó
Comment on Text

Felhasználó
Sticky Note
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Oktatás
Diplomás angol nyelvtanár an-

gol nyelv tanítását és nyelvvizs-

gára való felkészítést vállal sok 
éves angol anyanyelvi tapasz-
talattal. Tel: 70/525-42-88

Apróhirdetés

Lakossági apróhirdetésüket egységesen 500 forintért közöljük maximum 400 ka-
rakter terjedelemben. Kérjük, hirdetésük szövegét és díját juttassák el szerkesztősé-
günkbe: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Másfél évtizede alakult 
meg a Gyomaendrődi Judo 
Klub, azóta számtalan sikert 
értek el az egyesület sportolói. 
Mivel az év nagy részében 
vidéki versenyekre látogat-
nak el a judokák, ezért egy 
hazai, nagy bemutató minden 
esztendőben kijár. Idén ne-
gyedik alkalommal rendezték 
meg a Gyomaendrődi Judo 
Gálát, nem tévedünk nagyot, 
ha azt gondoljuk nem utoljá-
ra. Profi  körítés illette meg, 
még a tatamira lépő legkisebb 
versenyzőket is. Villództak 
a színes lámpák, dübörgött 
a basszus a hangszórókból. 
Azt nehezen lehetett eldön-
teni, hogy a szőnyegre lé-
pők, vagy a nézőtéren ülő 
szülők, rokonok lámpaláza 
volt a nagyobb. Az arcokat 
elnézve az utóbbira vokso-
lunk. Aztán, ahogy az egyre 
idősebbek párharcai jöttek, 

nőtt az adrenalin is rendesen. 
Bizony, a 80-90 kilogram-
mos, 16-17 éves kamaszok 
komoly, már-már akciófi lmbe 
illő dobásokat is bemutattak 
a közönségnek. A nézőtérről 
ekkor hangzott fel egy han-
gos „ippon” bekiabálás, amit 
egy hároméves forma kisfi ú 

a következőképpen nyugtá-
zott: Milyen kupon? Szóval, 
az még biztos, hogy nem min-
den háztartásban használják 
a cselgáncs kifejezéseit, de 
az valószínű, ha ilyen gálákat 
tartanak, akkor a sportágnak 
nyert ügye van.

Nem kupon! Ippon!
Gáláztak a cselgáncsozók

Nem okoztak vérengzést a Cápák

A 120-as Országos Biliárd 
Csapatbajnokság 4. fordu-
lójában (április 10-én) két 
veretlen csapat találkozott 
Gyomaendrődön. A szoros 
csata végül elmaradt, a hazai 
Korona Biliárd Klub 7-0-ra 
nyert a békéscsabai Belvá-
rosi Cápák ellen.

Nagy tétje volt a 
Gyomaendrődön rendezett 
Korona Biliárd Klub – Bel-
városi Cápák Békéscsabai Bi-
liárd Klub összecsapásának. 
Az országos bajnokságban 
mindkét klub veretlen volt 
a harmadik forduló után, 
tehát a soros összecsapáson 
valamelyik csapatnak el kel-
lett búcsúznia hibátlan mér-
legétől. A gyomaendrődiek 
nem sokat törődtek az esé-
lyeseket nyomasztó teherrel, 
magabiztosan gyűjtögették a 

győzelmeket az öt egyénit és 
két páros játszmát tartogató 
mérkőzésen, ráadásul a ha-
zai pálya előnye mindig sokat 
jelent a biliárdnál. Hat óra 
játék után végül magabiz-
tosan, 7-0-ra múlták felül a 
békéscsabai Belvárosi Cápá-
kat, és egyedüli csapatként  
a negyedik forduló után is  

őrzik hibátlan mérlegüket. 
Hír még a gyomaendrődi 
csapat háza tájáról, hogy az 
elnöki teendőket Bótos Zsolt 
vette át Csikós Zoltántól. Aki 
kíváncsi a sportágra, az a 
www.magyarbiliard.hu-n ta-
lál bővebb információkat az 
eseményekről

- gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
- mozaik készítés
- szalvéta technika
- lakásdekoráció
- ajándék készítés kicsiknek és nagyoknak

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely
alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával 
segítjük ötletei megvalósításában

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket. 
május 8., május 15., május 22., május 29.

Részletes program a későbbiekben.

Tel.: 70/230-1883

KREATÍV KUCKÓ

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai 
Szolgáltató Intézmény. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Var-
jú Zoltán. Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi Könyvtár; Szerkesztőség: 5500 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefon/fax: (66) 581-237, 
email: hirmondo@gyomaendrod.hu; 
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

Hermann Mihály, 20/388-2263
hermannkert@fi bermail.hu

fax: 66/610-419

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

RÓZA KFT.,
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Programajánló

Május 19. Több helyszínen
A KIHÍVÁS NAPJA – SPORT PROGRAMOK

Május 22. 15.00 órától Katona József Művelődési Központ
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁRSAS- ÉS MODERN-
TÁNC TANSZAKÁNAK ÉVZÁRÓ TÁNCBEMUTATÓJA

Május 29. 8.00—20.00 Öregszőlő, Szent Imre Idősek Otthona udvar (Kondorosi út mel-
lett)
„A BOGRÁCS NAPJA” – VIII. PAPRIKÁSKRUMPLI FŐZŐVERSENY

Május 30. Hősök tere
HŐSÖK NAPJA – ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

A Gyomaendrődi Tenisz 
Klub első ízben rendezi meg 
városi nyílt teniszbajnokságát, 
melyen a klubtagokon kívül is 
bárki részt vehet. Az egyesület 
célja a tenisz sport népszerűsí-
tése, és lehetőséget teremteni 
azoknak a városlakóknak, akik 
közelebbről szeretnék megis-
merni a sportágat. A bajnokság 
során állandó párok küzdenek 
egymással több hónapon ke-
resztül és a legjobb pár, mint 
Gyomaendrőd város bajnoka, 
díjazásban részesül. Bővebb 
információkat a verseny lebo-
nyolításáról az Erzsébet Ligeti 
teniszpályán, a város frekven-
táltabb helyein kifüggesztett 
plakátokon, vagy személyesen 
Tóth Ida versenyszervező nyújt 
az alábbi telefonszámon: 

06/ 30- 225 0420 

Ragadj ütőt!

A Polgárőrség a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán 
minden hétfőn 9 órától 12-ig, 
míg csütörtökön 14 órától 17-
ig várja az ügyfeleket. 
Éjjel-nappal hívható telefon-
szám: 06/30 488-4394

Polgár-
őrség
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Felhívás
Egykori ÁFÉSZ dolgozók, tagok fi gyelem!

A múlt század második felében jelentős szerepet játszott Gyoma és Endrőd, majd 
Gyomaendrőd életében az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, valamint an-
nak jogelődjei.

Mi néhányan úgy gondoljuk, érdemes lenne összeállítani egy kiadványt, mely felölelné az 
ÁFÉSZ történetének 50-60 évét. Úgy tudjuk, történelem csak abból lesz, amit leírnak. Nem 
az Áfésznek, mint szervezetnek akarunk történelmi emléket, hanem az embereknek. Azok-
nak az embereknek, akik akkor és ott dolgoztak, tanultak, sportoltak, művelődtek. Vagyis 
akik akkor is élték mindennapi életüket. Tették, amit tenniük kellett ahhoz, hogy települé-
sünk épüljön, szépüljön, fejlődjön, és hogy az emberek jól érezzék magukat lakóhelyükön. 
Akik akkor is igényesek voltak arra, mit hagyományoznak utódaikra. Akiknek munkája 
eredményeként felépített üzletházak többsége még ma is eredeti céljának megfelelően üze-
mel.

A kiadvány elkészítéséhez szükséges az Önök segítsége is. Ezért kérjük, hogy az Önöknél 
még meglévő – az ÁFÉSZ egésze, vagy boltjai, vendéglátó és egyéb egységei alakulásával, 
építésével, a dolgozó kollektíva tevékenységével kapcsolatos – dokumentumokat juttassák el 
részünkre. Ezek lehetnek jegyzőkönyvek, emlékeztetők, alapító okiratok, munkaszerződé-
sek, brigád naplók, tagsági könyvek, részjegyek, célrészjegyek, kinevezések, kitüntetések, 
fényképek, stb. A fényképek hátuljára kérjük ráírni, mikor, hol, milyen alkalomból készült 
és kik vannak rajta. Szívesen vesszük azt is, ha néhány mondatban saját korábbi élményeiket 
papírra vetik és elküldik nekünk. Az eredeti anyagokat, fényképeket feldolgozás után vissza 
kívánjuk adni tulajdonosuknak, ezért kérjük azok becsomagolását. A csomagolásra írják rá a 
tulajdonos nevét és címét. Az így elkészített anyagokat az alábbi helyeken kérjük leadni. 

Endrődön a Dávid élelmiszer boltban. (Gyomaendrőd, Hősök tere 7 sz.)
Gyomán a Tímár panzió melletti Lottózóban. (Gyomaendrőd, Fő u. 174 sz.)
Információ: 70/457-99-01 telefonon.
A részünkre eddig átadott anyagokat köszönjük, azok feldolgozása folyamatban van. 
Kérjük és várjuk a további anyagokat, melyeket a fenti helyeken lehet leadni.
Bízunk abban, hogy az Önök segítségével egy tartalmas, színvonalas kiadványt 
készíthetünk.

Dávid Mátyás  -  Patainé Mészáros Piroska  -  Babos László

           

A Térségi Humánsegítő Szolgálat rajzpályázatot hirdet óvodás, 
alsó tagozatos és felső tagozatos gyermekek részére.

 Az alkotások bármilyen, szabadon választott technikával készülhetnek 
( ceruza,festék, zsírkréta, stb. )

A zsűri elnöke: Hevesi-Nagy Anikó, a Városi Alapfokú
                       Művészetoktatási Intézmény tanára.

Az elkészült rajzokat a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál
( Gyomaendrőd, Fő út 2. ) adhatjátok le.
A leadás határideje: 2010. május 31.

A rajzodra csak életkorodat és egy jeligét írj rá! Egy mellékelt borítékba 
tedd bele jeligédet, nevedet, életkorodat és címedet!

Eredményhirdetés: 2010. június 26-án, a Családi Napon.
Díjak: korcsoportonként értékes ajándékcsomagok.

 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat 
keretében 2010. február 22 
– március 22. között valósí-
tottuk meg a Százszorszép-
óvodában az „Ép testben ép 
lélek” – három hetet megha-
ladó projektet.

Az első héten zajlottak az 
előkészületek. A második 
héten változatos, mozgásos 
tevékenységekkel felfedez-
tettük a felszabadult játék 
örömeit. Népi gyermekjáté-
kokat játszottunk, akadálypá-
lyát állítottunk, labdáztunk, 

úsztunk. A harmadik héten 
az egészséges táplálkozásra 
összpontosítottunk, a zöldsé-
gek és gyümölcsök szerve-
zetünkre gyakorolt jótékony 
hatásáról, a fogyasztásukkal 
kapcsolatos tudnivalókról, a 
vitaminokról beszélgettünk. A 
hét lezárásaként kollázsképet 
készítettünk. A negyedik hét 
témája a környezetvédelem 
volt. A természetbarát, kör-
nyezettudatos magatartás 
kialakítása érdekében felhív-
tuk gyermekeink fi gyelmét 

a víz életünkben betöltött 
szerepére, és jelentőségére. 
Tanulmányoztuk a víz világát: 
vízmintát vettünk a csapvíz-
ből, a termálvízből és a holtág 
vizéből. A projekt zárásaként, 
a Víz Világnapja alkalmá-
ból, kiállítást rendeztünk a 
gyermekek munkáiból és 
vizes játékokkal tettük em-
lékezetessé a kicsik számára 
ezt a napot.

Kis Bálint Ált. Isk. 
és Óvoda

„Ép testben ép lélek”

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
 A Képviselő-testület a többször módosított 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet 

a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról 
és adományozásáról lehetővé teszi, hogy évente egy alkalommal a rendeletben szabá-
lyozott érdemekért, széleskörű közvélemény kutatás után döntsön a „Díszpolgári” cím, 
valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozásáról.

Kérem, hogy amennyiben a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető 
emlékplakett adományozására javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat a megfelelő 
indoklással írásban nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára:

Személyesen: 2010. június 7.-én 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. június 7. napja.

A Díszpolgár Cím adományozására vonatkozó szabályok az alábbiak:
„2. § (1) A „Gyomaendrőd díszpolgára” címből évente csak egy adományozható.
(2) A „Gyomaendrőd díszpolgára” cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő 

vagy holt személynek adományozható, akik: 
a) Gyomaendrődi lakosként a város fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, 
művészeti vagy egyéb tevékenységükkel kiemelkedő szerepet játszottak, 
közmegbecsülést szereztek; 
b) Gyomaendrődről elszármazva, elköltözve értek el a saját működési területükön 
kiemelkedő eredményeket; 
c) Gyomaendrőd városával tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes 
tevékenységük során; 
d)Gyomaendrőd fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járultak 
hozzá; 
e) országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Gyomaendrődön 
meghívott vendégek voltak, illetve szerepet vállaltak valamilyen itt megtartott 
politikai, gazdasági, tudományos, művészeti vagy egyéb rendezvényen. 

(3) A díszpolgári címet hazánk vagy városunk kiemelkedően jelentős ünnepi 
évfordulója alkalmából lehet adományozni.

(4) A díszpolgári címben részesített személynek a Polgármester ünnepi ülés 
keretében nyújtja át a díszoklevelet.”

A Gyomaendrődért emlékplakett adományozására vonatkozó szabályok az 
alábbiak: 

“4. § (1) Az emlékplakettből évente három adományozható.
(2) A kitüntető cím adományozható azoknak az élő vagy már elhunyt személyeknek 

és közösségeknek, akik (amelyek) folyamatosan több éven keresztül kifejtett 
munkásságukkal a gazdaság, a közszolgálat, a szolgáltatás, az egészségügy, 
a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek és 
a sport területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a 
város fejlődésében. A „Gyomaendrődért” cím adományozható azoknak az itthon, 
illetve külföldön élő magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek is, akik 
a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Gyomaendrőd 
kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek. 

(3) A kitüntető emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás 
között legalább öt évnek kell eltelnie.

(4) Az emlékplakettet, az adományozásról szóló oklevéllel együtt ünnepi ülés 
keretében vagy ünnepélyes körülmények között a polgármester nyújtja át.

(5) A kitüntetettet az emlékérem mellett a város címerével díszített - vésetként az 
adományozott nevét tartalamzó - arany pecsét-gyűrű illeti meg.”

„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím és a „Gyomaendrődért” emlékplakett 
adományozásának közös szabályai

„5. § (1) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozásának tervezett 
időpontját a Képviselő-testület az éves munkaprogramjában határozza meg.

(2) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az ön-
kormányzati képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és 
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. A javaslatok 
kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában nyújthatók be. 

(3) Az adományozási javaslatok legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. 
napig nyújthatók be. A kitüntetési javaslatok benyújtására – megjelölve a benyújtási 
határidő naptár szerinti határnapját is - a polgármester felhívást tesz közzé.

(4) A javaslatokat döntésre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet 11/A. § (2) bekezdésében foglalt 
munkacsoport terjeszti be. A munkacsoport a javaslatokat érdemben nem, csak for-
mailag tekinti át. A formailag nem megfelelő javaslat utólagos hiánypótlására nincs 
lehetőség.

Felhívom a javaslattevő szervezet/személy fi gyelmét arra, hogy a rendelet 5. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében javaslatát részletes indoklással nyújtsák be, mert 
hiánypótlásra nincs lehetőség.

A beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület a 2010. június 24.-én tartandó 
ülésén dönt az adományozásról.
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Köszönöm a bizalmat

Köszönöm a szarvasiak, gyomaendrődiek, békésszentandrásiak, 
csabacsűdiek, hunyaiak, kardosiak, kondorosiak, örménykútiak 
támogatását, köszönöm, hogy ismét megtiszteltek bizalmuk-
kal!

Történelmi időket élünk: soha ilyen egység még nem alakult ki, 
mint most. Az összefogás megyéjének programját megerősítet-
ték, az egységes változásra, a demokráciára, a jogállamiságra, 
a rendre és a biztonságra szavaztak az itt élők.

Azonban még nem dőlt el, hogy akarnak-e az emberek radi-
kális változást. Minden voks számít! A Békés megyei emberek 
széleskörű felhatalmazására van szükség azokhoz a gyökeres 
változásokhoz, melyek Magyarország jövőjét, felemelkedését 
biztosíthatják.

Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsűd, Hunya, 
Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője

Domokos László
országgyűlési képviselő

a csomagdíjat utólag jóváírjuk, amennyiben havonta a bank-
számlájára érkezõ legfeljebb 3 forint utalás összege eléri a 150 ezer 
forintot, a feltétel hiányában 599 forint/hó, EBKM: 0,15%
magas kamat lekötés nélkül: ha bankszámlájának havi átlagegyen-
lege eléri a 300 ezer forintot, a következõ hónap elsõ napjától MNB 
alapkamat -3,50% látra szóló kamatot kap, EBKM: 2,02%
ingyenes szolgáltatások széles köre

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes 
leírását, kondícióit a vonatkozó Szerzõdés, Általános szerzõdési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye 
tartalmazza, melyek megtekinthetõk a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók 
megváltoztatásának jogát fenntartja. Ha egy hónapban nem érkezik be számlájára 3 utalás összegeként legalább 150 ezer 
forint, a K&H zéró számlacsomag számlavezetési díja az adott hónapban 599 forint, EBKM: 0,15%. Ha bankszámlájának 
havi átlagegyenlege nem éri el a 300 ezer forintot, a K&H zéró számlacsomagra a K&H lakossági bankszámla kamatai 
vonatkoznak, EBKM: 0,15% a 2010. április 1-jén hatályos Hirdetmény szerint.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu
 gyors ügyek sávja  hiteltanácsadás  befektetéstervezés  biztosítások

K&H zéró 
számlacsomag

oszthatod, szorozhatod, 
akkor is zéró

Gyomaendrõd, Fõ út 194.      telefon: (06 66) 581 480

Május első vasárnapja hagyományosan, 
az egyik legszebb ünnepünk: 

ANYÁK NAPJA

Tisztelettel, szeretettel köszöntök minden édesanyát, 
kívánok jó egészséget, örömteli hosszú életet! 

Fogadják el a képzeletbeli virágcsokrot és 
Szilágyi Ferenc Áldását.

Szilágyi Ferenc: Áldáskívánás

Friss fű bársonyozza lépted,
arany nap becézze képed, 
rád ezüst hold harmatozzon,
szemedre szép álmot hozzon,
hogy ha reggel kelt selyem szél
csak a jóra emlékezzél!

Várfi  András
Polgármester


