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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Ez év május 1-jén lesz Dr. Marosi
Endre apátplébános pappá szentelésének
70. évfordulója. Ebbõl az alkalomból kér-
tünk a Mezõberényi Hírmondó számára
interjút az ünnepelttõl.

Szombat délelõtt 3/4 12 van, amikor fel-
keresem, épp hittanóráját fejezte be; kérem
tõle az interjút. Válaszképp sorolja prog-
ramjait – beteghez megy; mindig is ezt a két
feladatát tartotta a legfontosabbnak: a
betegek és a gyerekek lelki gondozását –,
végül délután 1/2 5-re jut nekem idõ. 
Kicsit beszélgetünk – édesapjáról, a híresen
elfogulatlan, megvesztegethetetlen bíróról;
arról, hogy ketten kaptak papi hivatást a
testvérek közül: bátyja és õ – aztán kér-
dezek:
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelendõ
Úr, engedje meg, hogy ezt az interjút az Ön
titulusával kezdjem! "Apátplébános" – az
apát szerzetesrendi rang, és Tisztelendõ Úr
nem szerzetes.
– Világi papoknál is van apát. Az apátság a
következõt jelenti: az egyházmegye vezetõ-
je, ugye, a püspök. Õ nem tud mindenütt ott
lenni, õt helyettesíti az apát vagy a prelátus.
Az apát tehát a püspök "keze".
– Hetven éve, 1938. május 1-jén szentelték
pappá; úgy tudjuk, Ön a legidõsebb aktív
római katolikus pap Magyarországon – így
van ez?
– Olofsson Placid például velem egyidõs –
õt ugyan késõbb szentelték –, szóval a szen-
telést tekintve tényleg én vagyok a leg-
idõsebb.
– A rubinmise egyúttal rubindiploma is.
Tisztelendõ Úr 1948-ban – hatvan éve –
teológiai doktorátust szerzett. Kapcsolat-

ban állnak-e Ön és a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem? Hívták-e rubindiploma-
átadásra?
– Az az egyetem, ahol én végeztem, majd
doktoráltam, sajnos megszûnt. Az volt az
igazi Pázmány Egyetem! Engem '48.
november 18-án avattak doktorrá, és az
egyetem '49 januárjában megszûnt. A most
mûködõ PPKE nem jogutódja annak az
egyetemnek.
– Papi szolgálatának nagyobbik felében,
1971 óta – 37 éve – Mezõberényben szol-
gál; az elsõk között vette át a "Mezõbe-
rényért" kitüntetést. Milyenek vagyunk mi,
mezõberényi hívek?
– Sajnos, az emberek jó része vallástalan.
Régebben többen voltak. Hivatalosan
ugyan ma is 1200 katolikus van, de java-
részük nem jár templomba. Akik vannak –
kevesen –, azok, hála Istennek, hûségesen
járnak. A fogyatkozás oka az az elv volt,
hogy kettõs nevelést nem szabad kapniuk a
gyerekeknek. A szülõk tehát a kommunista
nevelést választották – mert úgy gondolták,
hogy csak így tudnak boldogulni. Ettõl
aztán egyetlen generáció alatt drasztikusan
megfogyatkozott a gyakorló katolikusok
száma.
– Erdõ Péter bíboros úrral a magyar római
katolikus egyház  kiemelkedõ vezetõt kapott.
Milyennek látja Tisztelendõ Úr a magyar-
országi római katolikusság helyzetét?
– Nehéznek. A helyzetet a világi környezet

teszi nehézzé. Például mára már a fiatalok
közül, akik közös életre szánják el magukat,
több, mint a fele nem vállalja a házasságot,
csak az élettársi kapcsolatot. Holott az álla-
mi házasságkötés is érték. Erkölcsi és gaz-
dasági felelõsségvállalás egymásért és a
születendõ gyermekekért. Ezt nem vállalni
bizony – azt kell mondjam – erkölcstelen-
ség. Sajnos ezután természetes, hogy akik
ilyen értelemben erkölcstelenül élnek,
azoknak az utódaik is ugyanilyen mintát
kapnak.
– Tisztelendõ Úr Nagyváradon született, és
a mai napig mély lelki kapcsolatot ápol a
Trianonban elcsatolt területeken élõ ma-
gyarsággal. Õk ugyancsak kiemelkedõ sze-
mélyiségeket adtak a római katolikus egy-

háznak, elég csak Márton Áronra, Jaku-
binyi Györgyre vagy a mezõberényiek elõtt
is ismert Tempfli Józsefre utalni. Ugyan-
akkor Erdélyben a pravoszláv egyház
expanziója, a Felvidéken az egyházmegyék
nemrégiben elfogadott újraszabdalása kelt-
het aggodalmat, hogy pl. a vajdasági kato-
likusok kálváriáit ne is említsük. Tisztelendõ
Úr szerint a Vatikán helyesen látja-e az
összmagyar katolikusság helyzetét?
– Úgy gondolom, igen. Sokmindenben amit
a Vatikán tesz, azzal óv, nehogy többet
rontsunk, mint amennyit használunk. A
román ortodoxiától például nekünk sokkal
inkább eltanulnunk kellene a hazaszeretetet,
semmint vádolni õket.
– Látja-e Tisztelendõ Úr az ezredforduló
nagy pápájának, II. János Pálnak mûvét és
hatását tovább élni a világegyházban illetve
a magyar egyházban?
– Igen, látom. Az a nagyság, ami II. János
Pálban megvolt, nem lehet meg minden-
kiben. Nem azt mondom, hogy XVI.
Benedek ugyanazon a síkon lenne, de híven
megõrzi II. János Pál kisugárzását. XVI.
Benedek bajor, akik nagyon emberséges lel-
kületûek a németek között. Egyébként a
lengyel és a német temperamentum között
nagy a különbség: a lengyel a szív és a
német az ész. A bajorok viszont emlékeztet-
nek a szívre hallgató gondolkodásmódra –
ezért tudja XVI. Benedek II. János Pál
kisugárzását tovább vinni. II. János Pál
közeli szentté avatását egészen biztosnak
tartom.
– 2008 a Biblia éve. Milyen tapasztalatokat
szerzett Tisztelendõ Úr hívei, hittanosai
valamint más keresztények, vagy esetleg a
nem hívõk bibliaolvasási szokásairól, bib-
likus mûveltségérõl?

folytatás a következõ oldalon

RUBINMISÉRE KÉSZÜLVE

Dr. Marosi Endre apátplébános pappá
szentelésének 70. évfordulóján, 2008.
május 1-jén de. 9 órakor mutatja be rubin-
miséjét a mezõberényi katolikus temp-
lomban. 

Híveit, tisztelõit szeretettel várjuk.
Római Katolikus Egyházközség
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A 115. évébe lépett Városi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagsága az alapszabályban és a kikép-
zési tervben rögzítetteknek megfelelõen végezte
önként vállalt feladatait.

Tûzoltóink mindegyike munka- illetve tanu-
lóviszonyban áll, tûzoltási és mûszaki mentési,
illetve szolgáltatási feladataikat munkaidõn
kívül, szabadidejükben, térítés nélkül végzik.

Taglétszámunk: 34 fõ. Ifjúsági, illetve diák-
tûzoltó: 11 fõ, vonuló tûzoltó: 14 fõ (kiképzett:
22 fõ), pártoló tag: 5 fõ. Március 15-én tartott
közgyûlésünkön taglétszámunk 39 fõre nõtt.
Jelenleg tûzoltótanfolyamon vesz részt 4 fõ.
Velük – sikeres vizsga után – a vonuló létszám
18 fõre emelkedik.

Az elmúlt évek legnagyobb eredménye, hogy
hat-nyolc évvel ezelõtt még az összeomlás hatá-
rán lévõ egyesületünk mára – sikeres fiatalítás
után – megfelelõen képzett, stabil, vonulóképes
létszámmal rendelkezik. Felnõtt tûzoltóink a
tûzoltásban és a megyei tûzoltóversenyen is iga-
zolták elhivatottságukat és rátermettségüket. A
legfiatalabb, 3 éve szervezõdött 11 fõs diáktûz-
oltórajunk az elmúlt évben sikeresen szerepelt a
megyei és országos tûzoltóversenyeken.

Felnõtt és diáktûzoltóink kéthetenkénti rend-
szerességgel vesznek részt az elméleti és gya-
korlati foglalkozásokon, készülnek a tûzoltó-
versenyekre, illetve elvégzik az aktuális és
szükséges karbantartási munkákat, emellett
rendbentartják a tûzoltólaktanya környékét is.

Tûzoltóinkat 24 esetben riasztották, 15 eset-
ben tûzhöz, 9 esetben mûszaki mentéshez. A
vonulásban részt vett: 136 fõ, a vonuló átlaglét-
szám 5,6 fõ volt. Beavatkozás a békéscsabai
tûzoltókkal közösen 20 esetben, önállóan 4
esetben történt. Két esetben: április 30-án – a
fáklyás felvonulás –, valamint augusztus 20-án
– a tûzijáték idején – mûszaki felügyeletet tar-
tottak tûzoltóink. Két alkalommal, a nagy men-
nyiségben lezúdult csapadék miatt be kellett
avatkozni belvízvédelmi eszközeinkkel is. Bea-
vatkozások: 22 esetben nappal, 2 esetben éjsza-
ka. Egy esetben vaklárma történt. 

Az események dióhéjban: száraz fû, avar égett
9, belvíz 3, kazántûz 1, lakóépülettûz 4, sze-
mélygépkocsi árokban, illetve felborult 2,
gépjármû-elakadás 1, méhek eltávolítása 1,
gólyamentés 1, rendõrséggel közösen bûnjel-
keresés 1, trágyakazaltûz 1 (11 órás bea-
vatkozás), magasfeszültségû trafó égett 1, kút-
ból mentés 1 alkalommal.

Mindezek mellett tûzoltóink a létrás tûzoltó-
autóval igyekeztek a lakossági és közületi
speciális igényeket is kielégíteni. 

Kapcsolatainkat a Városi Tûzoltósággal, a
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Megyei
Tûzoltó Szövetséggel korrektnek, partnerinek
ítélem. Szerény eszközeinkkel igyekszünk segí-
teni munkájukat, a helyi lakosság és vállalkozá-
sok értékeinek védelmében.

Több éves a kapcsolatunk a Fõvárosi Diáktûz-
oltó Szövetséggel. Õk szervezik az évenként

megrendezésre kerülõ Gr. Széchenyi Ödön
nemzetközi diáktûzoltó kupaversenyeket. 2007-
ben sorozatban 8. alkalommal vettünk részt
ebben a versenyben, és két elsõ helyezést értek
el fiataljaink.

Nemzetközi kapcsolataink: a szerbiai Csan-
tavérrel 38 éve szoros, baráti a viszony, 2005
óta már "testvérvárosi" is. A Gronau-Epe-i tûz-
oltókkal 1994 óta tart a kapcsolat. A szovátai
tûzoltók is elfogadták meghívásunkat és megje-
lentek tavalyi közgyûlésünkön. 

Egyesületünk mûködõképességének anyagi
hátterét az önkormányzat, jelentõs számú helyi
vállalkozó, magánszemélyek, a szja 1 % fel-
ajánlói, a pályázatokon nyert pénzösszegek, va-
lamint a létrás- és tûzoltóautóval végzett szol-
gáltatások bevételei biztosították. Ezek mellett
jelentõs és legalább ilyen tiszteletre méltó azok
támogatása, akik nem pénzzel, hanem lehetõ-
ségeik szerint egyéb módon segítik munkánkat.

Ezek az eredmények nem valósulhattak volna
meg tûzoltóink lelkes, szabadidejüket feláldozó
hozzáállása nélkül. Büszkén állíthatjuk, hogy
tûzoltóink megfelelõen felnõttek feladataik el-
látására és méltó partnerei a hivatásos tûzoltók-
nak. Jelentõs az a segítség a tûzkárelhárításban,
amit helyi önkénteseink helyzeti elõnyükbõl
adódóan nyújtani tudnak a Békéscsabáról ki-
érkezõ tûzoltóknak. Tudjuk mindannyian, hogy
a tûz megfékezésében minden percnek óriási
jelentõsége van. 

Tisztelet, köszönet és dicséret illeti õket ezért
az önzetlen hozzáállásért. Természetesen ehhez
kell az a családi háttér is, amely lehetõvé teszi
az efféle "hobbiban" való aktív részvételt.
Köszönet érte a házastársaknak, diáktûzoltóink
esetében pedig a szülõknek.

Köszönetünket fejezem ki támogatóinknak,
együttmûködõ partnereinknek és a szja 1 % -át
névtelenül felajánlóknak.

"Önökért, Önként, Önzetlenül!"

2008. március 15-én megtartott közgyûlésünk
tisztújító közgyûlés is volt. Az új vezetõség:
elnök Halász József, parancsnok Csipke Ferenc,
titkár Csávás Tibor, mûszaki helyettes Maczkó
István, ifjúsági felelõs Kornyis Béla. Ellenõrzõ
Bizottság: Hoffmann Dániel és (T.) Wagner
Márton.                                                            

Halász József  
elnök

A Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2007. évi munkája

BESZÁMOLÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK

Petrovszki Ildikó Kun Ildikó (1972)
Mb., Kálvin tér 8.

A közelmúltban ünnepelte 
85. 

születésnapját 
Székely Lajosné Mizsik Judit

Köszönti õt fia, menye és az egész család

Unokái és dédunokái körében

folytatás az elõzõ oldalról

– Szerény ez a mûveltség. Protestáns
testvéreink magasabb szinten vannak: job-
ban, többet olvassák a Bibliát. Több
figyelmük van mindarra, amit a Biblia
elmond. Nem hívõ emberek nem nagyon
forgatják – jóllehet egy világi módon gon-
dolkodó értelmiséginek is ismernie kell a
Bibliát. Az ugyanis az általános mûveltség
alapja. Aki olvassa, annak viszont ismernie
kell a történelmet, a földrajzot – és ez
sokakból hiányzik. Hittanos gyerekeim sok-
szor olvasni sem tudnak. Ebben bûnös a
számítógép és a tévé. Mi faltuk Jókait, Her-
czeget, Mikszáthot. A fiatalok nem ismerik
õket. Hasonlóképp nem ismerik nagyjain-
kat, szentjeinket sem. Templomunk ablakai
Szent Lászlót illetve Szent Erzsébetet ábrá-
zolják. Rá szoktam kérdezni, kik õk.
Megdöbbentõen sokan nem tudnak vála-
szolni.
– Mi a Jóisten áldását és a lehetséges erõt,
egészséget kívánjuk Tisztelendõ Úrnak! Mit
kíván Tisztelendõ Úr híveinek és a
Mezõberényi Hírmondó olvasóinak?
– Legyenek Isten akarata szerinti boldog
emberek. Ehhez saját közremûködésükre is
szükség van: minél erõsebb bennünk a hit,
annál boldogabbak leszünk. Ehhez nem kell
teológiai értelemben vett hit – ez az a hit,
amely minden jóérzésû emberben megvan.

Elnézést kér – esti miséjére kell még ké-
szülnie. Elbúcsúzom. Tisztelendõ Úr, kö
szönjük a beszélgetést!

Csabay Károly

EZ ITT AZ 

ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE

Új lehetõség:

lakossági apróhirdetés a 
Mezõberényi Hírmondóban!

Hirdetésfelvétel az OPSKK Mûvelõdési Házának 

információs pultjánál
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Kedves Olvasóim! 

Ebben a cikkemben szeretnék egy olyan
gyógymódot bemutatni, amit meleg szívvel
ajánlok minden olyan embernek, aki érdek-
lõdik a homeopátia iránt, és szeretné kipróbál-
ni e természetes alapanyagokból készült,
törzskönyvezett, vény nélkül kapható gyógy-
szerekkel való gyógyítást.
Homeopátia: természetes gyógymód.
A homeopátiás gyógyszereknek nincs mel-
lékhatásuk, semmilyen kockázatot nem je-
lentenek a használó számára. Nem okoznak
allergiás tüneteket. Teljesen természetes alapa-
nyagokból készülnek és a szervezet harmo-
nikus mûködését állítják vissza. Sok fellépõ
problémát eredményesen lehet kezelni az
öngyógyítás szintjén, ha azonban a tünetek 3-
4 nap alatt nem változnak, úgy kérje orvosa
segítségét.
A homeopátia legfõbb alapelve a hasonlósági
törvény, amelynek értelmében a hasonlók
hasonlókkal gyógyíttatnak. A beteg azt a gyó-
gyszeranyagot kapja homeopátiás hígításban,
ami hígítatlanul adva az egészséges emberben

kiváltja a beteg panaszaihoz hasonló tüne-
teket.
A homeopátiás terápiával célzottan aktivizál-
hatók a szervezet saját védekezõ erõi a
betegségekkel szemben, ugyanis a szervezet
különbözõ védekezõ funkcióinak mûködésbe
lépése nélkül a gyógyulás nem volna lehet-
séges.
A homeopátia olyan egyénre szabott gyógy-
mód, amely a beteg  ember egészét – testi és
lelki tüneteit – egyaránt figyelembe veszi a
gyógyszer kiválasztásánál. 
A gyógymód képviselõi természetesen soha
nem akarják módszerükkel feleslegessé tenni
vagy támadni a klasszikus orvostudományt,
hiszen vannak olyan betegségek és állapotok,
amelyekben a szervezet védekezõ erõi nem
elégségesek. Ezért az úgynevezett hagyo-
mányos orvoslás és a homeopátia egymás
kiegészítõi lehetnek a beteg ember javát szol-
gáló, a betegségekben enyhülést és gyógyulást
hozó gyógymódokként.
A homeopátiában a gyógyításra használt
szerek kiindulási alapanyagai legnagyobb
részben növényi, kisebb mennyiségben ás-

ványi és állati eredetûek. 
Növényi eredetû szerek készülhetnek a nö-
vény virágából, szárából, gyökerébõl vagy az
egész növénybõl. Az ásványi eredetû szerek
lehetnek ásványok, fémek vagy más szer-
vetlen anyagok. Az állati eredetû szerek
rovarok, kígyók, békafajok váladékaiból szár-
mazhatnak, esetleg az egész állatból.
A kiindulási anyagok tulajdonságai határozzák
meg a feldolgozás módját, a hígítási sor
elkészítését.
A növényekbõl például õstinktúrát készí-
tenek, ami tömény alkoholos oldatot jelent. Ez
szolgál a különbözõ hígítások alapjául.
A homeopátiás szerek, golyócskák, tabletták,
szirupok a száj nyálkahártyájáról szívódnak
fel. Ezért célszerû õket szájban tartani, vagy a
nyelv alá téve megvárni, amíg elolvadnak,
utána legalább fél óráig sem enni, sem inni.
A fent említett  gyógyszerek kaphatók a pa-
tikákban, herbáriákban. A gyógymódról sok
tájékoztató anyag érhetõ el a gyógyszertárak-
ban, orvosi várókban.
További jó egészséget kívánok!                       

Puskelné Ollé Ilona

RENDÕRSÉGI HÍREK

SZAVAZZANAK
A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUMRA

Másfél millió forintot nyerhet a múzeum 
a szavazatával

A Békés megyei Munkácsy Mihály Múzeum is
beadta a pályázatot a Vendégbarát Múzeum Prog-
ramra, melynek keretében másfél millió forintot
nyerhet. 
Az országos jelentõségû múzeumok kategóriájá-
ban 16 múzeumra – köztük a Munkácsy Mihály
Múzeumra – szavazhat a nagyközönség. Az on-
line szavazás 2008. április 1-jén indult a
www.vendegvaro.hu internetes portálon. A
szavazás 2008. május 1-jén zárul le. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 17-én,
a Múzeumi Világnap alkalmából hagyományosan
megrendezett Múzeumok Majálisán kerül sor. 

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el egy fiatalkorú mezõberényi lakossal szem-
ben, aki 2008. április 10-én 13.00 óra körüli idõben Mezõberény egyik családi házának
udvarába ment, ahol eltulajdonítási szándékkal magához vett 4 darab gépkocsihoz tartozó
alumínium felnit, azonban a szolgálatban lévõ járõrök cselekménye elkövetése során tetten
érték, elfogták, majd a Mezõberényi Rendõrõrsre elõállították. 
A lopással okozott kár 32.000,- Ft. Az eltulajdonított tárgyakat a sértett részére visszaadtuk.

************

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el két vidéki lakossal szemben is, akik 2008.
április 10-én 14.00 óra körüli idõben a Mezõberény külterületén lévõ egyik tanya épületéhez
tartozó udvarba bementek, ahol eltulajdonítási szándékkal különbözõ vashulladékot és fém-
bõl készült használati tárgyakat a gépkocsijuk utánfutójára raktak, azonban a bûncselekmény
elkövetõit a szolgálatban lévõ járõrök a cselekmény elkövetése során tetten érték, elfogták,
majd a Mezõberényi Rendõrõrsre elõállították.
A lopással okozott kár 31.000,- Ft. Az eltulajdonított tárgyakat a sértett részére visszaadtuk.

************

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehet számítani utazóbûnözõk meg-
jelenésére, akik különbözõ "legendákkal" kísérelnek meg elsõsorban idõs vagy egyedül lakó
személyek lakásába bejutni annak érdekében, hogy az ott lakó tévedésbe ejtésével a lakásba
jutva pénzt, vagy más értéket tulajdonítsanak el. 

************

Kérjük a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy a közterületen hagyott jármûtõl történõ eltávolodás
esetében minden esetben zárják be a gépkocsi ajtaját. 
A bûncselekmények megelõzése érdekében arra is külön felhívjuk a tisztelt lakosság figye-l-
mét, hogy a gépkocsiban még annak ellenére se hagyjanak csomagot vagy értéket jól látható
helyen a jármûvekben, ha az ajtókat bezárták. 

************

Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívûl tegyenek bejelentést
a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.

Mezõberényi Rendõrõrs

MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉS
OROSHÁZÁN

A Kodolányi János Fõiskola Orosházi Intézete a
2008/2009-es tanévre másoddiplomás szakirányú
képzéseket indít. Az alábbi képzésekre lehet
jelentkezni:
Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus szakirá-
nyú szak (képzési idõ: 4 félév).                           
Idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szak-
irányú szak (képzési idõ: 4 félév, a képzés for-
mája: E-learning alapú távoktatás). 
Public Relations (PR) szakirányú szak
(képzési idõ: 3 félév).  
Bõvebb felvilágosítás a 68/510-370-es telefon-
számon kérhetõ.

FELHÍVÁS
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SPORT

DARTS HÍREK
Csillag született! 

2008. 03. 01-jén került megrendezésre az Orszá-
gos Darts Diákolimpia. A sporteseménynek a
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
adott otthont Budapesten, a XV. kerületben. Hat
korcsoportban 156 nevezés érkezett az ország
minden pontjáról.
Békés megye 1 fõvel képviseltette magát, a
mezõberényi Baji Zoltán személyében. Zoli 1

éve jár a helyi Darts Egyesület utánpótlás edzéseire, és az elsõ komoly meg-
mérettetése volt a Diák-olimpia. Korcsoportjában 37-en indultak, többek
között a tavalyi mezõny nagy esélyesei.
Végeredmény:
I. hely Baji Zoltán (Békéscsaba, Trefort Ágoston Szak. Isk.), II. hely
Zörényi Bence (Szekszárd), III. hely Pomper Adrián (Veszprém), IV. hely
Varga Marcell (Veszprém)
Szívbõl gratulálunk ehhez a fényes sportsikerhez.
Utánpótlás edzés 18 év alattiaknak: minden csütörtökön 17.30-tól 19.00-ig
a mûvelõdi házban.
Felnõtt edzés 18 év felettieknek: minden pénteken 19.00-tõl az Iparban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MDE

Ezúton szeretnénk reagálni a Mezõberényi Hírmondó 2008. márciusi
számában megjelent Horváth János: Új utakon címû írására.

Horváth János a Mezõberényi Cigány Gyermekekért Egyesület tevé-
kenységét ismertetve a következõket írja: " Az egyesület vezetõi csaknem
30 év roma kisebbségért eltöltött társadalmi jellegû munka után döntöt-
tek úgy, hogy szakítanak a roma szervezetekkel történõ politizálással,
mivel csak a beszéd szaporodott és a tettek a roma társadalmi réteg
felzárkóztatásáért a roma vezetés részérõl elmaradtak. Egy új irányt
követve mára már egyesületünk elismerést vívott ki magának a megye
területén…"

Mezõberényben 1995 óta mûködik a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat. 2002-ben alakult és azóta mûködik a Mezõberényi Cigányokért
Egyesület. A két szervezet Mezõberény, Kérhalom u. 10. szám alatti
Cigány Közösségi Házban végzi a – többek között a hátrányos helyzetû
– roma és nem roma lakosság felzárkóztatását. 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal /elõzõ években
BMMK/, valamint a Békés Megyei Regionális Képzõ Központtal 2002
óta évente megújuló megállapodás alapján pályázati támogatásokból,
valamint munkaügyi közhasznú bértámogatással rendszeresen
szervezünk helyben képzéseket, közhasznú munkaprogramokat. Az adott
idõszakban mintegy 150 fõ roma és nem roma munkanélküli részére
tudtunk 3 vagy 6 hónapra munkát biztosítani. Helyben szervezett képzé-
seinken eddig 76 fõ hátrányos helyzetû, tartós munkanélküli tett OKJ-s
vizsgát. Ugyanakkor Békéscsabára, a BRMKK képzéseire is rendszere-
sen küldünk fiatalokat és munkanélkülieket.

A foglalkoztatás-szervezés, mint felzárkóztató tevékenység 6 éve
indult el. A munkaerõ közvetítést ugyancsak évek óta végezzük, ter-
mészetesen csak a szervezet alapszabályában szereplõ tevékenységi kör
számának bejegyzése után volt erre lehetõségünk.

Nem kívánjuk szaporítani a szót. Mindezekrõl az elmúlt években
hírek, cikkek, interjúk jelentek meg a Mezõberényi Hírmondóban, a
Berény TV mûsorában is több képzésrõl, munkaprogramról esett szó. Az
érdeklõdõk más helyi, megyei és országos sajtótermék hasábjain is
olvashattak a fenti tevékenységrõl szóló cikkeket. 

Fentiek miatt ragadtunk tollat és utasítjuk vissza azt, miszerint: "... a
tettek a roma társadalmi réteg felzárkóztatásáért a roma vezetés részérõl
elmaradtak." ; valamint azt is, hogy ez a tevékenység valami egészen új
út vagy irány lenne.

2006-ban a fenti két szervezet – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és a Mezõberényi Cigányokért Egyesület – kezdeményezte a
Mezõberényi Cigánygyermekekért Egyesület létrehozását, miután úgy
gondoltuk, hogy létrejöttével több lehetõség nyílik fõleg a gyermekek és
az ifjúság körében végzett munkára. Mi magunk készítettük el a bírósági
bejegyzéshez szükséges dokumentumokat (az alapszabályt is), tehát pon-
tosan tudjuk, hogy milyen célok és tevékenységi területek vannak abban
felsorolva. 

Horváth János elfelejtette megemlíteni, hogy az elmúlt években maga
is több alkalommal dolgozott a Cigány Közösségi Ház munkatársaként,
közhasznú támogatással. Itt szerzett jártasságot a pályázatírás és elszá-
molás, a képzés- és foglalkoztatás-szervezés, és egyéb területeken. Mind-
ezt munkaszerzõdéssel, mint a Mezõberényi Cigányokért Egyesület al-
kalmazottja és természetesen fizetésért tette. 

Rendkívül örülünk annak, hogy ebben az évben a Mezõberényi
Cigánygyermekekért Egyesület nevéhez méltóan gyermeknapi progra-
mot tervez, miután az elmúlt évben ezt mi rendeztük meg. Ugyanakkor
2007-ben két majális volt, mert õk is rendeztek egyet, holott ez hosszú
évek óta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hagyományos rendezvé-
nye.

Azt, hogy bõvültek a lehetõségek, természetesen nem vitatjuk, sõt
örülünk neki. Egyébként üdvözöljük a cikk írójának törekvéseit és õszin-
tén reméljük, hogy lassan tényleg meg fogja találni egyesületük azt az új
utat, amely majd speciálisan rájuk lesz jellemzõ.

Mezei Tibor
CKÖ és MCE elnök

OLVASÓI LEVÉL

MOLNÁR MIKLÓS KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és annak diáksport
egyesülete ebben az évben 19. alkalommal rendezte meg Molnár Miklós test-
nevelõ tanár, edzõ, a sportág egyik mezõberényi meghonosítója emlékére a
gyermek korosztály nagy seregszemléjét.
A poprádi és csantavéri kosarasok mellett több év kihagyás után újra érkeztek
a németországi Wurzenbõl gyerekek. A hazai és megyei csapatok mellett a
Hódmezõvásárhely gárdája tette teljessé a résztvevõk körét. A három nap alatt
sok izgalmas, színvonalas mérkõzést láthattak az érdeklõdõk.
Számunkra nagy öröm, hogy két csapatunk is megszerezte az elsõ helyet.
A sport mellett más rendezvények, programok erõsítették a baráti kapcsola-
tokat: a wurzeniek Békéscsabára kirándultak, a popradi gyerekek lovas kocsi-
kázás keretében tekintették meg a Körös-part szépségeit, kísérõik pedig jó
hangulatú teadélutánon találkoztak a mezõberényi szlovákság képviselõivel.
EREDMÉNYEK:
Gyermek kategória - lányok: I. Poprad (Szlovákia) (Edzõ: Jozef Turák) 
II. Mezõberény (Iványiné Dombi Julianna)  III. Békés (Balog Vilmos) 
IV. Hódmezõvásárhely (Szilágyi László)
A csapatok legjobbjai: Veronika Turáková (Poprad), Lévai Nikolett (Hód-
mezõvásárhely), Szõke Csenge (Békés), Bordás Renáta (Mezõberény). A leg-
eredményesebb játékos: Veres Kata (Békés)
fiúk: I. Békés (Balog Vilmos), II. Poprad (Juraj Novak), III. Békéscsaba
(Tóth Tamás), IV. Mezõberény (Tánczos Imre)
Körbeverés után a három csapat helyezése között a kosárarány döntött!
A csapatok legjobbjai: Pavel Prcin (Poprad), Molnár Tamás (Békés), Szép
Milán (Békéscsaba), Bartó András (Mezõberény). A legeredményesebb
játékos: Kertész Béla (Mezõberény)
Serdülõ kategória - lányok: I. Mezõberény (Iványi László), II. Békés
(Békési Rita), III. Hódmezõvásárhely (Szilágyi László), IV. Csantavér (Szer-
bia-Vajdaság) (Edzõ: Szabó Dénes).
A csapatok legjobbjai: Veréb Helga (Csantavér), Kis Adrienn (Hódmezõvá-
sárhely), Kis Annamária (Békés), Hoffmann Flóra (Mezõberény). A legered-
ményesebb játékos: Vida Emese (Csantavér) 
fiúk: I. Mezõberény (Kis Sándor), II. Békéscsaba (Tóth Tamás), III. Békés
(Balog Vilmos), IV. Wurzen (Németország) (Edzõ: Stanley Kunze)
A csapatok legjobbjai: Paul Ellert (Wurzen), Haraszti István (Békés), Szép
Milán (Békéscsaba), Németh Márk (Mezõberény) A legeredményesebb
játékos: Kis Sándor (Mezõberény)

Henger Péter
DSE elnök
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PROGRAMAJÁNLÓKISVÁROSI KAVICSOK

15 éves a Textiles Nyugdíjas Szervezet

Úgy gondoltuk, hogy az összetartozás nem csak a munkahelyen, de a nyugdíjas években is szükséges, így
1993. áprilisában klubunk 35 fõvel megalakult. Az eltelt 15 évben csoportunk megfogyatkozott: volt, aki
betegség miatt maradt el, de sajnos többen örökre eltávoztak közülünk. Jelenleg 24 fõs a szervezetünk.
Elõször a PATEX Kultúrban tartottuk összejöveteleinket, majd 1995-tõl a Mûvelõdési Központban kap-
tunk helyet. Az eltelt években sokfelé jártunk kirándulni, az így szerzett élményeink emlékeinket gyara-
pítják. Mivel korábban mindannyian a PATEX-nél dolgoztunk, így van mire visszaemlékezni egy-egy be-
szélgetés alkalmával. Most, az évforduló alkalmából köszöntjük alapító tagjainkat és megemlékezünk
azokról, akik örökre itthagytak bennünket.
A szervezet minden tagjának kívánok nagyon jó egészséget, hogy még sokáig tudjunk találkozni:

Nagy Piroska (klubvezetõ)

Internet Fiesta 2008

Az Internet Fiesta egy az Internet-kultúra nép-
szerûsítését szolgáló világméretû programso-
rozat, amely Magyarországon már a 9. alkalom-
mal került megrendezésre március 26. és 31. kö-
zött. Az idei programok szervezésekor különle-
ges figyelmet kaptak a gyerekek. Az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Könyvtára  foglalko-
zásokkal és vetélkedõvel kapcsolódott a prog-
ramsorozathoz. A gyerekek játékos formában is-
merhették meg a kapcsolatteremtés XXI. századi
formáját, szolgáltatásait és az információszerzés
korszerû módszereit. Internetes TOTÓ keretében
sok hasznos dolgot tudtak meg az Európai
Unióról. Tanácsokat kaptak, hogyan kell keresni
a sok millió weboldal között, illetve olyan
oldalakkal ismerkedhettek meg, melyek a tanu-
láshoz és a szabadidõ kellemes eltöltéséhez is
hasznosak. 

Kistérségi Gyermek és Ifjúsági 
Népdaléneklõ Minõsítõ Verseny

Immár 6. alkalommal került megrendezésre váro-
sunkban a Kistérségi Gyermek és Ifjúsági Nép-
daléneklõ Minõsítõ Verseny, melyen ebben az év-
ben 22 ifjú népdaléneklõ vett részt. 
A versenyzõk elsõsorban szóló, duó és hangszer-
kíséretes kategóriában mutatták be tudásukat.
A zsûri – Majorosi Tímea, Ocsovszki Ildikó  és
Szilágyi Ida – 3 arany, 14 ezüst és 5 bronz
minõsítéssel jutalmazta az énekeseket.
Arany minõsítést érdemelt Brád Zsolt 4. osztá-
lyos tanuló (Békés Kistérségi Általános Iskola),
Lisztes Bernát 5. osztályos tanuló (Békés Kis-
térségi Általános Iskola), valamint Malét Nikolett
7. osztályos tanuló (Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola). 
Amíg a zsûri értékelt, a Berény Táncegyüttes
szórakoztatta a megjelent vendégeket.
A résztvevõknek ezúton is gratulálunk és további
sikeres munkát kívánunk!

A zene egy nyelven szól

A Mezõberényi Fúvószenekarért Közhasznú
Egyesület delegációja 2008. március 27. és 30.
között Svájcban járt a Münsingeni Zenekar Egye-
sületének meghívására. A két együttes ismeret-
sége a tavalyi évben kezdõdött, amikor is közös
testvérvárosunk ünnepségén vettünk részt. Itt is-
merkedtünk meg a svájci, szintén Münsingen ne-
vet viselõ város zenekarával. A kint adott kon-
certjeink alkalmával a svájciak felfigyeltek fiatal
zenészeink tehetségére, és kapcsolatot kezdemé-
nyeztek velünk. Miután hazatértünk, e-mailben
folytak a megbeszélések arról, hogy hogyan tud-
nánk egy közös koncertet szervezni. A közel-
múltban meghívást kaptunk a svájci zenekar elõ-
adására. Nagy szeretettel vártak és fogadtak ben-
nünket. A három nap alatt betekintést nyerhettünk
kultúrájukba, életükbe és a hely természeti adott-
ságaiba. Élmény volt számunkra a münsingeni
zenekar koncertje, melyen megkülönböztetett
tiszteletet élvezhettünk. A hangverseny elõtti kö-
szöntõben kiemelték, hogy számukra a mi jelen-
létünk megtisztelõ és jelentõségteljes már csak
azért is, mert 1300 km-t utaztunk az elõadásra.
Vendégszeretetükkel és apró figyelmességeikkel
is jelezték, hogy hosszú távra tervezik a két ze-
nekar közötti kapcsolatot. A baráti találkozón
mindkét oldalról mertünk álmodozni a jövõrõl,
arról, hogy hogyan és milyen módon tudjuk fenn-
tartani és ápolni ezt a kapcsolatot. Úgy érezzük,
hogy mindkét fél részérõl törekvés van arra, hogy
mindez meg is valósuljon, és olyan lehetõ-
ségekhez, élményekhez juttassuk a zenekarokat,
amely maradandó és életre szóló barátságokat és
tapasztalatokat jelenthet. Delegációnk hihetetlen
lelkesedéssel és lendületet nyerve tért haza,
melyet a zenekar további munkájában kamatoz-
tathat.

E.M. (fúvószenekari tag)

MG Brass Band Münsingen, vendéglátóink

MEGHÍVÓ

Az ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS

KÖZPONT és a VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB

szeretettel meghívja az
Édesanyákat, Édesapákat és Nagyszülõket a

2008. május 5-én 18.00 órai kezdettel 
megrendezésre kerülõ

ANYÁK-APÁK NAPI MÛSORÁRA

Közremûködnek:

Szilágyi Ida nótaénekes
és a 

Mátyás király úti óvodások

A rendezvényre a belépés díjtalan

TÁNCVIZSGA

az OPSKK Mûvelõdési Házában

április 25-én 17 és 19 órakor
április 26-án 16 órakor

Jegyek 500,- Ft-ért kaphatók az OPSKK
Mûvelõdési Házának Információs pultjánál

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
szeretettel meghívja 

Önt és kedves ismerõseit 

a városi ligetben

2008. május 1-jén

megrendezésre kerülõ 

Európa-napi majálisra

Programok:
8 órától szabadtéri fõzés

10 órától helyi fellépõk mûsora
régi majálisok hangulatát idézõ játékok
egész nap büfé, vidámpark, vásározók

Szép környezetben kellemes 
kikapcsolódás vár mindenkit a 

városi ligetben!

A rendezvényt támogatja Mezõberény Város 

Önkormányzata

2008. április 4-én Csabay Károly, az
OPSKK januártól kinevezett igazgatója
benyújtotta lemondását.  A képviselõ-

testület rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy
2008. április 20.-i hatállyal fogadja el a

lemondást. A Kulturális Központ
vezetésével Fábián Zsoltot bízták meg.

2008. május 3-án 14 órától madármeg-
figyelés Boldog Gusztáv ornitológus vezeté-
sével a Medvefejes-tónál
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NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

DR. TÓTH ATTILA
SZÜLÉSZ-NÕGYÓGYÁSZ
KLINIKAI ONKOLÓGUS

FÕORVOS

Rendelési idõ:

kedd 15.30 - 17.00

Szülészeti és nõgyógyászati kórképek, rákszûrés

Komplex ultrahangos vizsgálat helyben!
Mezõberény, Luther u. 1.

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 

8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ

HITELEK
ALAPKAMAT 1,99%-tól!

Pl.: 1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen) 
alacsony törlesztéssel az elsõ 4 évben

10 évre 7.050,- Ft/hó, 15 évre 4.830,- Ft/hó, 
20 évre 3.730,- Ft/hó, 25 évre 3.050,- Ft/hó

SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAM-
GARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS, SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS, 
HITELKIVÁLTÁS, GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG),
LAKÁS FELÚJÍTÁS, SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS, LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
LAKÁSBÕVÍTÉS, GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK, 
VÁLLALKOZÓI HITELEK, TERHELT INGATLANRA IS 

PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,                  BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL

(NFA PÁLYÁZATRA IS), stb. 
FOLYAMATOS AKCIÓ!

BANKI KÖLTSÉGEK TELJES VAGY RÉSZLEGES ELENGEDÉSE
(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)

Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen
tájékoztatjuk.

TÖBB BANK AJÁNLATA KÖZÜL VÁLASZTHAT!

? FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ 
LAKÁS VÁSÁRLÁSA)

? LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
(CHF, JPY)

? VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing,
lakás- és szabadfelhasználású hitelek)

? HITELKIVÁLTÁS ESETÉN
Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértõl vagy jövedelem igazolása nélkül

is igényelhetõek!
FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése 

NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerûen!

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! HÍVJON

BIZALOMMAL! AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT
FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpont egyeztetéssel!

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel: TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, 
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TÓTH JÁNOS irodavezetõ, 06/20-922-0990,
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Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 120m2-es összkomfortos családi ház eladó.Irányár:13M Ft
Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 80m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9,5MFt 
Mezõberényben a Tulipán utcában 89m2-es új építésû (2000-ben épült) összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 13,5M Ft 
Mezõberényben a Gyõri J. utcában 119m2-es komfortos, teljesen közmûvesített társasházi lakás
eladó. Irányár: 5,3M Ft.     
Mezõberényben a Gyõri J. utcában 77m2-es komfort nélküli társasház eladó. Irányár:3,2M Ft  
Mezõberényben a József A. utcában 1178m2-es telek eladó. Irányár: 2,5M Ft
Mezõberényben a József A. utcában 114m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 6MFt
Mezõberényben a  Zsák utcában 110 m2-es komfortos családi ház eladó. Tömblakás cseréje is
érdekel Mezõberényben, vidéken vagy Eger városban. Irányár: 8,3MFt     
Mezõberényben az Áchim utcában 75 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Vidéki tömblakás
cseréje is érdekel. Irányár: 8M Ft
Mezõberényben a Szántó Kovács János utcában 94 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:
8,5M Ft    
Mezõberényben a Táncsics M. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó.
Irányár: 16M Ft   
Mezõberényben a Vasút utcában 72m2 + 58 m2 beépíthetõ padlástérrel családi ház eladó.Irányár:
9M Ft 
Mezõberény központjában, frekventált helyen, igényesen, exkluzívan felújított 130m2-es csalá-
di ház beépíthetõ padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel, gyönyörûen parkosí-
tott udvarral vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár: 25,5MFt       
Mezõberényben a Deák Ferenc utcában 147m2-es komfortos polgári ház eladó. Irányár: 8,5MFt
Mezõberényben a Kereki utcában 122m2-es tetõteres komfortos családi ház 54m2-es mel-
léképülettel, önálló garázzsal eladó. Irányár: 15MFt
Mezõberényben a Gutenberg utcában 100m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5MFt 
Mezõberényben a Vörösmarty utcában 65m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 8MFt
Mezõberényben a Szénáskert utcában 55m2-es komfortos udvari házrész felújított állapotban
eladó. Irányár: 4,2MFt
Mezõberényben a Kunhalom utcában 160m2-es családi ház eladó, befejezetlen  állapotban (50%-
os készültségi fokú). Irányár: 14,5MFt
Mezõberényben a Puskin utcában I. emeleti 59m2-es teljesen felújított, igényesen kialakított
lakás (új nyílászárók, felújított fürdõszoba, stb.) 10 m2-es önálló tárolóval eladó. Irányár
12,5MFt + garázs 1,2MFt
Kengyelen a Táncsics utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8MFt
Köröstarcsán a Széchenyi utcában 81m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8MFt
Körösladányban a Bem utcában 69m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2MFt
Körösladányban a Bem utcában 105m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár:6,8MFt
Körösladányban a Széchenyi utcában 85m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5MFt
Békésen a Hajnal utcában 54m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5MFt
Békéscsabán a Tessedik utcában 180m2-es összkomfortos sorház eladó. Irányár: 28M Ft        
Békéscsabán a Botyánszki Pálné utcában 98m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:15M Ft 
Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert eladó, 16m2-es komfort nélküli, átlagos kivitelû használt
épülettel. Villany van. Irányár: 1,7M Ft 
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 100 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár:
9M Ft  
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 60 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3M Ft.
Gyomaendrõdön a Bocskai utcában 86m2-es összkomfortos családi ház újszerû, nagyon szép
állapotban, dupla garázzsal eladó. Irányár: 15M Ft. 
Gyomaendrõdön a Korányi utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft
Gyomaendrõdön a Zrínyi M. utcában 160 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár:
12,7M Ft
Gyomaendrõdön az Endrõdi utcában 80 m2-es hagyományos fûtéssel családi ház eladó. Irányár:
7,5M Ft
Gyomaendrõdön a Sallai utcában 97 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:5,5MFt 
Gyomaendrõdön a Tompa utcában 86m2-es igényesen felújított félkomfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Ipari áram van.  Irányár: 12,8MFt.
Dévaványán a Madách utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3MFt
Dévaványán az Eke utcában 140 m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5MFt
Dévaványán a Hajnal utcában 100 m2-es komfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó.
Irányár:4MFt

Érdeklõdni: 06 (20) 9376-738

ELADÓ INGATLANOK


