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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

A jó idõ beköszöntével egyre többen választják hétvégi programnak a természetjárást, kirándulást,
horgászatot. A város közelében fekszik a boldisháti holtág, ahol a mezõberényiek szívesen töltik
szabadidejüket.

Ezen a területen évekkel
ezelõtt a helyi vállalatok,
üzemek tartottak fent
üdülõket. A rendszerváltás
idején a cégek átalakulásá-
val, megszûnésével az
egykori üdülõövezet gazdát-
lan lett. Az elhanyagolt
terület rendbehozatalára az
önkormányzat a 90-es évek
végén egy rehabilitációs pá-
lyázaton vett részt, melynek
eredményeként  több mint
30 millió forintot fordítha-
tott a terület rendezésére. A
pályázati pénzbõl elvé-
gezték a mederkotrást és
megépült az a csatorna- és
zsiliprendszer is, mely a víz
cseréjét, utánpótlását, fris-
sítését teszi lehetõvé. A
képviselõ-testület a rehabil-
itáció után úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévõ
földeket 720-1200 m2-es parcellákra osztja, és értékesíti. A 2000-re
kialakított több mint 300 telek közül elõszerzõdéssel 19 talált
gazdára. Az új tulajdonosok azonban hamarosan visszaadták a
telkeket, mert továbbra sem volt igazán gazdája a víznek. A holtág
újra algásodni kezdett, a halak pedig – amelyek odacsalogathatták
volna a horgászokat – nem maradtak meg. 
Ekkor láttak munkához a Mezõberényi Horgász Egyesület tagjai. Az
eseményeket Adamik Jánosné, az egyesület vezetõje eleveníti fel.
– A Mezõberényi Horgász Egyesület tagjai régóta szerettek volna
saját horgászterületet. Látva a boldisháti holtág vizének állapotát,
felajánlottuk az önkormányzatnak, hogy egy jelképes összegért
bérbe vesszük a terület halászati jogát, s így megoldódik a víz
kezelése és rendben tartása is. A bérleti szerzõdést 2005-ben kötöt-
tük meg. Az elsõ évben rengeteget dolgoztunk: az egyesület tagjai
társadalmi munkában gondoskodtak a takarításról, a víz tisztításáról
és cseréjérõl. Még ebben az évben megtörtént a haltelepítés is. Az
elsõ telekvásárlók egyesületi tagok voltak, 2006-ban nyolc vízparti
telek talált gazdára. Idõközben újabb pályázati pénzbõl szilárd
burkolatú út épült a hídtól, és a tervek között szerepelt a villany, a víz
bevezetése is. A területen történt látványos változások megnövelték
a vásárlási kedvet s mára már az összes vízparti telek elkelt! A telkek
egyébként mezõgazdasági területként kerültek eladásra, ezért a
beépíthetõ rész csak 3%. Már többen kértek építési engedélyt fa-

házakra, tárolókra.
A holtágnál megoldott az
állandó felügyelet, hiszen
két hivatásos és tizenöt
önkéntes halõrünk van.
Nagyon fon-tosnak tartjuk a
terület tisztán tartását, ezért
szemétgyûjtõket állítottunk
fel, sõt asztalosaink két
WC-t is készítettek. Mivel
mindenki sajátjaként tekint a
holtágra, eldobált szeméttel
a legritkább esetben
találkozunk. 
Egyesületünk minden évben
több horgászversenyt is ren-
dez azoknak, akiknek en-
gedélyük van az adott terü-
letre. Egynapos vendégjegy
kiváltására is lehetõséget
biztosítunk, így azok is nyu-
godtan benevezhetnek, akik-

nek egyébként nem ide szól az engedélyük. Háromnapos versenyünk
– amely péntektõl vasárnapig tart – a Kettõs Körös mezõberényi sza-
kaszán kerül megrendezésre augusztusban. Igazi családi rendezvény,
minden nap készül valami finom bográcsos étel, vasárnap pedig a
versenyzõk által kifogott halakból fõ hatalmas üstben a halászlé.
Ezek a programok kiváló lehetõséget nyújtanak arra, hogy az érdek-
lõdõkkel megismertessük, megszerettessük a horgászatot. Ifjúsági
felelõsünk minden évben szervez tanfolyamot gyerekeknek, akik
sikeres vizsga esetén apró – természetesen horgászattal kapcsolatos
– ajándékokat is kapnak. Ez év márciusában 29-en vizsgáztak le. 
A holtág megszépült, visszatért ide az élet, s nekünk újabb terveink
vannak. Az egyesület Kovács János vállalkozótól kapott egy faházat,
melyet az erdõben szeretnénk felállítani, amolyan õrházként.
Körülötte sátorozásra, szalonnasütésre, pihenésre alkalmas helyet
alakítanánk ki. Itt nyílna lehetõség arra is, hogy nyaranta hor-
gásztáborokat szervezzünk. Terveink között szerepel még a
vízkivételi hely közelében egy öböl kialakítása, ahol kishajókikötõt
létesíthetnénk. Azok, akik már nem tudnak vízparti telket vásárolni,
csónakkal juthatnának el kedvenc horgászhelyeikre. A haltelepítés a
halasítási hozzájárulásból és a területi engedélyek árából történik. Az
1% az önkormányzattal közös pályázatok saját erõ biztosításához
lenne jó fedezet pl: a kishajókikötõ létesítéséhez.

Karakasné Ágoston Anikó

HORGÁSZPARADICSOM A BOLDISHÁTON
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Ez történt 
a két ülés között

Április 1-jén a polgármester, Valentinyi
Károly alpolgármester és Fekete József, a
Közszolgáltató Intézmény vezetõje láto-
gatást tett a mezõberényi Kálmán fürdõ-
ben, ahol megtekintették az ülõpados me-
dence építésével összefüggõ munkálatokat.
Megállapították, hogy jó ütemben haladnak
a munkálatok, így minden remény megvan
arra, hogy a vállalt május közepi idõpontra a
beruházás átadásra kerül. A látogatás idején
a betonozási munkálatok folytak. Április
17-én a polgármester, Valentinyi Károly és
Fekete József ismételten helyszíni szemlét
tartott a Kálmán fürdõ területén. E napon
történt a kivitelezõ részérõl az utolsó beto-
nozási munka elkészítése, az ülõpadok tám-
falainak, valamint a középsõ résznek a beto-
nozása. E munkálatok adnak alapot a közel-
jövõben megkezdésre kerülõ burkolási felada-
tok ellátására. Április 21-én a Kálmán fürdõ te-
rületén belül megkezdõdött a víz tárolására már
alkalmatlanná vált tároló bontása, az ott lévõ
terep rendezése, valamint ennek alapján a ku-
takat körülvevõ kerítés áthelyezése. E munkála-
tokat a területnövelés igénye, valamint a rende-
zetlen viszonyok normalizálása tette szük-
ségessé.

?
Április 3-án elkészült Mezõberény Város
Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési
terve. Szerepel benne a Kálmán fürdõ ülõpados
medencéjének átalakítása 25.992.000 Ft-os be-
kerülési értékkel, a Vésztõi úton megvalósítás
elõtt álló kerékpárút építése 179.315.000 Ft-os
bekerülési értékkel, a Wenckheim-Fejérváry-
kastély kulturális központtá alakítása
669.581.000 Ft-os bekerülési értékkel, a közle-
kedésbiztonsági eszközök beszerzése, kiépítése
8.800.000 Ft-os bekerülési értékkel, a belterületi
csapadékvíz-elvezetés II-es üteme 172.277.000
Ft-os bekerülési értékkel, a városközpont reha-
bilitációja 42.000.000 Ft-os bekerülési értékkel,
valamint  útfelújítások 80.341.000 Ft-os beke-
rülési értékkel. 

?
A debreceni Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
igazgatója, Kelemen Béla értesítette a pol-
gármestert, hogy a 15/2008(I.30) sz. kormány-
rendelet 2008. április 1-jétõl a fenti szervek
illetékességi területét megváltoztatta. A fent
említett idõponttól a debreceni székhelyû szerv
jár el a szegedi helyett. Az ügyek Gyulán és
Debrecenben is megindíthatóak.

?

Április 4-én a Békési Kistérségi Társulás ülésén
vett részt a polgármester. Az ülésen a Békési
Kistérségi Társulás szélessávú internet kiépí-
tésével kapcsolatos pénzügyi nehézségekrõl tár-
gyaltak. A projekt utófinanszírozása miatt a

résztvevõknek meg kell elõlegezni az építési
munkák fedezetét. A három legnagyobb város
részére elosztott összeg biztosításával kívánja a
kistérség a pénzügyi nehézséget áthidalni.
Április 10-én a Békési Kistérségi Társulás szé-
lessávú internethálózat építésének településeket
összekötõ optikai szakaszának mûszaki átadás-
átvételi eljárására került sor, melyen a Polgár-
mesteri Hivatal részérõl Borgula Péter vett részt.

?

Támogatási szerzõdést kötött a polgármester a
mezõberényi Polgárõr Egyesület elnökével,
Szota Róberttel a számukra megítélt 2008. évi
162.000 Ft összegû támogatás felhasználásáról.
A felhasználásról a következõ év január végéig
tartozik az egyesület beszámolni.
A polgármester támogatási szerzõdést kötött a
mezõberényi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
elnökével, Halász Józseffel is a 2008. évre
megítélt 216.000 Ft összegû támogatás fel-
használásáról. A felhasználásról az egyesületnek
a következõ év végéig kell beszámolnia.

?

A Békés Megyei Képviselõ-testület elnöke,
Domokos László értesítette a polgármestert,
hogy a Békés megye 16 települését érintõ
"Belvízrendezés az élhetõbb településekért"
címû program kiemelt projekt státuszt kapott, és
jelenleg folyamatban van a szerzõdéskötés és a
megvalósítás elõkészítése. Városunkat érintõen
benyújtásra került Békés Megye Önkormányza-
ta részérõl a "Körös-híd program" hídrekon-
strukciója. Ez a Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanács támogató döntésével került felter-
jesztésre, ennek ellenére nem kapta meg a kor-
mányzati támogatást.Amegyei vezetés tovább
keresi a hídrekonstrukció megvalósításának le-
hetõségét, és kéri a mi együttmûködésünket is.

?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága engedélyezte Gyoma-
endrõd, Csárdaszállás, Mezõberény települé-
sek között a 46-os számú út mellett kétirányú
forgalmú kerékpárút építési munkálatait, mivel
az építési engedély jogerõre emelkedett.

?

Mezõberény Város képviselõ-testülete április 9-
én rendkívüli testületi ülést tartott. A testületi
ülés fõ témáját az Orlai Petrics Soma Kultu-
rális Központ igazgatójának, Csabay Károly-
nak a lemondása adta, ezen kívül egyéb
aktuális dolgok megtárgyalására is sor került. Az
ülésen a testület Csabay Károlyt  április 20-ával
felmentette az igazgatói feladatok ellátása alól,
és átmenetileg Fábián Zsoltot bízta meg az
intézmény vezetésével, valamint új pályázat
kiírására is sor került. 

?

Április 11-én a Tappe Kft. lebonyolításában
lomtalanítási akcióra került sor. Az idõjárás

nem fogadta kegyeibe a lomtalanítókat, az esõ-
zés ellenére azonban jelentõs lom került elszállí-
tásra.

?
A Körösök Völgye LEADER Akciócsoport
április 11-én Kondoroson tartotta ülését. A
LEADER Akciócsoport részére elérkezett az
elsõ mérföldkõ, és ennek megfelelõen az eddig
végzett munkát a közgyûlésen el kellett fogadni.
A közgyûlés azonban nem volt határozatképes,
mivel azon a résztvevõk több mint 50%-a nem
jelent meg. .Az akciócsoport április 14-én
Szarvason tartotta meg következõ közgyûlését,
amelyen már a tagok több mint fele jelen volt,
így az elsõ mérföldkõig elvégzett munka elfo-
gadást nyert. A következõ összejövetelre el kell
készíteni a LEADER Akciócsoport gazdasági
társasággá való átalakulásának folyamatát,
valamint az alapszabályt.

?
A polgármester fenntartói nyilatkozatot adott az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
támogatására kiírt "A Wenckheim-Fejérváry-
kastély hagyományõrzõ és mûvészeti köz-
pont kialakítására" benyújtott pályázathoz.
Ebben az önkormányzat részérõl vállalta, hogy
amennyiben a projekt megvalósításra kerül, úgy
azt az önkormányzat öt éven keresztül
mûködteti.

?
Április 17-én 22 fõ közmunkás beállítására
került sor, akiknek feladatát a Városi Közszol-
gáltató Intézmény irányítása alatt a város par-
kosítási feladatainak ellátása képezi.

?

Április 18-án egyeztetõ tárgyalás folyt a Szol-
nok-Lõkösháza vasútvonal építésével kapcso-
latos ügyekrõl, ezek közül is a Mezõberény ál-
lomásnál lévõ vasúti felüljáró áttervezésérõl.
Grósz László vállalkozó megbízása alapján
Nagy József tervezõ vázlattervet készített a felül-
járó esetleges átalakításáról, annak lehetõ-
ségeirõl. Ezen túlmenõen a rakodó területen egy
téglarakodó felállításának lehetõségét is mérle-
gelték.

?
Látogatást tett a polgármesternél László Mihály
és Heim György a SAQQARRA BÚTOR Kft.
részérõl, és bemutatták azokat a terveket, ame-
lyek a szálloda, valamint a szolgáltatóház
kialakítását hivatottak szolgálni a volt Bútor Rt.
telephelyén (Hajnal u. 2/4). A találkozás alkal-
mával egyéb problémák megbeszélésére is sor
került.

Mirõl tárgyalt 
a képviselõ-testület?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-
testületének 2008. április 28-án megtartott
ülésén Csávás István képviselõ közérdekû beje-
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lentése nyomán a testület felhatalmazta Cser-
venák Pál Miklós polgármestert, hogy a Békés
Megyei Közútkezelõ Kht. igazgatójánál járjon
el a Mezõberény-Hunya-Szarvas alsórendû
közút állapotának, közlekedési problémájának
megoldása érdekében.

?

Ezt követõen tájékoztató hangzott el Dr. Baji
Mihály jegyzõ tolmácsolásában a testület már-
cius 31-i zárt ülésén hozott döntéseirõl, valamint
az április 9-i rendkívüli zárt testületi ülésen
hozott döntésekrõl, majd Cservenák Pál Miklós
polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

?

A testület a 102/2008.(II.25.) sz. határozatának
végrehajtási határidejét – az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ éves munkater-
vének fenntartói jóváhagyása – 2008. május hó
15. napjára módosította.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-
testülete az idei óvodai beiratkozások után felül-
vizsgálta a városban az óvodapedagógusi lét-
számot. A2008/2009-es nevelési évre a jelenle-
gi gyermeklétszám mellett, – és a december 31-
re várhatóan 365 fõt figyelembe véve a 15
mezõberényi óvodai csoportra – 31 fõ óvo-
dapedagógusi létszámot biztosított a 2008. évi
költségvetési rendeletében meghatározottak
szerint.

?
A képviselõk a 2007. évi jóváhagyásra javasolt
intézményi pénzmaradvány felhasználására
vonatkozóan az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ kérelmében foglaltakkal egyetértettek,
és hozzájárultak ahhoz, hogy 325.000 Ft a 2007.
évi felhasználási célnak megfelelõen (könyvtári
dokumentum beszerzése, dologi kiadás teljesí-
tése) kerüljön felhasználásra.

?

A testület elfogadta a 2007. évi költségvetési
beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelen-
tést. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
2007. évi hitelesített mérleg közzétételérõl
2008. június 30-áig gondoskodjon. Aképviselõ-
testület a 2007. évi költségvetése bevételeit
2.881.259.000 Ft elõirányzattal 2.935.098.000
Ft teljesítéssel, kiadásait 2.881.259.000 Ft
elõirányzattal 2.876.102.000 Ft teljesítéssel, az
egyenleget 58.996.000 Ft-tal jóváhagyta, és a
2007. évi költségvetés alapján a 2007. évi
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.

?

Aképviselõ-testület a 2008/2009-es tanévben a
város általános iskolájában négy elsõ osztály
indí-tását rendelte el, és tudomásul vette, hogy a
bél-megyeri tagiskolában egy  elsõ osztály in-
dul. A testület a Petõfi Sándor Gimnázium idei
érettségi vizsgáin – a fenntartó képviseletében –

a három vizsgabizottságba tanácskozási joggal
delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné
önkormányzati képviselõket. 

?

Elfogadták a 2007. évben végzett belsõ
ellenõrzésekrõl szól beszámolót azzal, hogy a
következõ testületi ülésen a beszámoló elsõ
négy pontjának hiányosságai miatt azokat rész-
letesen kidolgozva kérik.

?

Valentinyi Károly alpolgármester tájékoztatót
tartott a mezõberényi Kálmán fürdõ fejlesz-
tésének lehetõségeirõl. A testület a koncepciót
elfogadta. 

?

A képviselõk az Orlai Petrics Soma Kulturá-
lis Központ 2008. március 31-i keltezésû igaz-
gatói utasításához tartozó szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát nem hagyták jóvá, kérték an-
nak átdolgozott, kiegészített formában való be-
nyújtását 2008. május 15-ig.

?

A testület tudomásul vette, hogy elmaradt a
sajátos nevelési igényû tanulóknak meghirdetett
VI. Népdaléneklési verseny.  A támogatás-
ként megítélt és fel nem használt 20.000 Ft ösz-
szeggel a 2009. évi városi rendezvények önkor-
mányzati támogatásának pályázati alapját meg-
emelte. ?

A képviselõ-testület támogatta az Összevont
Óvodák, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, valamint a Petõfi Sándor Gim-
názium azon kérelmeit, melyekben a Békés
Megyei Közoktatási Közalapítvány által idén
kiírt felhívására pályázatot kívánnak benyújtani.

?

Döntés született arról, hogy városunk ebben az
évben nem vesz részt a Virágos Magyar-
országért Környezetszépítõ Versenyen.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-
testülete, mint árhatóság egyetértett a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. által a vízterhelési díj
2008. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak
szerint: lakossági csatornaszolgáltatást igénybe
vevõ fogyasztó által fizetendõ: 4,60 Ft/m3+ÁFA,
önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe
vevõ fogyasztó által fizetendõ:4,60 Ft/m3+ÁFA,
hatósági csatornadíjat fizetõ igénybe vevõ által
fizetendõ: 6,90 Ft/m3+ÁFA, szippantott (kihor-
dásos) szennyvíz után fizetendõ:10,40 Ft/m3

+ÁFA. A fenti díjak 2008. május 1-jétõl kerül-
nek bevezetésre. A díjak összege kisebb, mint a
2007-es és 2006-os évben megállapított díjaké.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület. A következõ
testületi ülés idõpontja május 26.

Jakab Krisztina

Békés megye, mint az ország egykori
"éléskamrája" különösen érzékenyen reagál
a magyar mezõgazdaság hosszú évek óta
tartó válságára. A Békés megyei gazdák
évtizedek óta érdekeltek a magyar élelmi-
szeriparban, ezért valamennyi helyi tejter-
melõt hátrányosan érinti, hogy a kormány
megszavazta az Európai Uniós tejkvóta-
emelést, amely a felvásárlási árak további
csökkenését, sõt túlkínálatot is jelenthet az
uniós piacon. A kialakult helyzettel kapcso-
latban Erdõs Norbert Mezõberény ország-
gyûlési képviselõje kérdést intézett Gráf
József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszterhez, melyben felhívta a szakmi-
niszter figyelmét a megyében kialakult
helyzetre, valamint az iránt érdeklõdött,
hogy kivel egyeztetett a minisztérium a
döntés elõtt, illetve mire számíthatnak a
gazdák a kvótaemelés után. Válaszában
Gráf  József  agrárdiplomáciai  kompro-
misszumnak nevezte a döntést, mely során a
magyar gazdákat legkevésbé sújtó változat
került elfogadásra. Erdõs Norbert
megengedhetetlennek tartja, hogy a szocia-
lista agrárkabinet olyan helyzetbe sodorta a
magyar mezõgazdaságot, melynek sikerei
mára jobbára a különféle kompromisszu-
mokban merülnek ki. Ezen kompromisszu-
mok sikerességét sajnos hûen tükrözi a
Békés megyei gazdák elkeseredettsége –
szögezte le Erdõs Norbert.

SZÓT KÉR A
KÉPVISELÕ

Mezõberény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a mezõ-
berényi Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ igazgatói állására. 
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú felsõ-
fokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI.20.)
Korm. rendelet 22. § (1) g.) szerint, legalább 5
éves szakmai  gyakorlat, magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet, kiemelkedõ szakmai vagy
tudományos tevékenység. Elõnyt jelent: több –
az integrált intézmény alaptevékenységének
megfelelõ – kulturális jellegû felsõfokú szakkép-
zettség, kulturális területen szerzett szakvizsga,
angol vagy német nyelvvizsga 
A pályázat beadásának határideje: 2008. május
28. A pályázat elbírálásának határideje: a
benyújtási határidõt követõ 30 napon belüli
képviselõ-testületi ülés.
Az állás elfoglalásának ideje: a pályázat
elbírálását követõ napon. A megbízás 2012.
december 31-ig szól.     
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önélet-
rajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos
szakmai elképzeléseket, szakképzettséget, eset-
leg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény, illetve megegyezés szerint.
Bõvebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál
Miklós polgármester, telefon: 66/515-500.
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Húsvétköszöntõ mesejáték

A Mezõberényi Össze-
vont Óvodák pedagó-
gusai  a közelmúltban
az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
s z í n h á z t e r m é b e n
"Nyusziéknál víg a
világ…" c. mese-
játékkal kedveskedtek a
mezõberényi és bélme-
gyeri óvodásoknak,
valamint az alsó

tagozatos iskolásoknak. Az óvónõk az óvodai nyílt napokon
résztvevõ kisgyermekeket és szüleiket is megajándékozták a mese-
játékra szóló jegyekkel.A gyermekelõadást hét lelkes óvodapedagó-
gus állította színre a húsvéti hagyományok megõrzése és a szórakoz-
tatás érdekében. (Földesi Lajosné és Szabóné Gecse Éva a Kinizsi úti
óvodából, Koczka Lászlóné a Kodály úti óvodából, Zöldhegyi
Józsefné a Kálvin úti óvodából, Hegedûsné Bertalan Ildikó a
Széchenyi óvodából, Sáliné Dánosi Piroska és Oláhné Mészáros
Tünde a Mátyás király úti óvodából)
A színielõadás jelmezei, díszletei, a mesejáték zenei aláfestése az öt
óvoda óvónõinek kreativitását és ötletgazdagságát tükrözte. A mese-
játék sikerét, a szereplõk színvonalas játékát mosolygó gyermekar-
cok és hosszantartó tapsok jutalmazták.
Az Összevont Óvodák közössége köszönetét fejezi ki a szereplõ
óvónõknek és a szülõknek, hogy a mûsor létrehozásával és a jegyek
megvásárlásával támogatták a "Mezõberényi Óvodásokért Alapít-
ványt". 

Összevont Óvodák Közössége

KISVÁROSI KAVICSOK

 

Szavalóverseny a könyvtárban

Általános iskolások
részvételével zajlott az
Orlai Petrics Soma Kul-
turális Központ Könyv-
tárában a Petõfi Sándor
Versmondó Verseny vá-
roskörnyéki fordulója
2008. április 28-29-én.
Az elsõ napon az alsó, a
második napon a felsõ
t a g o z a t o s o k
versenyeztek. Az idén 35

versenyzõ indult a négy kategóriában. Eredmények: 
1-2. osztályosok: I. Dinya Orsolya, Mezõberény (felkészítõ: Hegyiné
Serfõzõ Mária) II. Hajzer Sándor, Mezõberény (felkészítõ: Jeneiné
Borzán Éva) III. Vígh András, Bélmegyer (felkészítõ: Simon Anna)
3-4. osztályosok: I. Urbancsek Adél, Mezõberény (felkészítõ: Ba-
biszki Szilárdné) II. Hunya Réka, Gyomaendrõd (felkészítõ: Tóth
Andrásné) II. Tóth Bettina, Mezõberény (felkészítõ: Mezeiné Szege-
di Erzsébet) III. Szonda Lili, Gyomaendrõd (felkészítõ: Tóth András-
né)
5-6. osztályosok: I. Lõrincz Lívia, Mezõberény (felkészítõ: Jakabné
Wagner Krisztina) II. Szilágyi Borbála, Mezõberény (felkészítõ:
Kesztyûs Zsuzsanna) III. Szõcs Viktória, Mezõberény (felkészítõ:
Jakabné Wagner Krisztina)
7-8. osztályosok: I. Hunya Gréta, Gyomaendrõd (felkészítõ: Hunya
Jolán) II. Latyák Brigitta, Mezõberény (felkészítõ: Schupkégel Sán-
dorné) III. Szugyiczki Vera, Mezõberény (felkészítõ: Schupkégel
Sándorné)
A verseny eredményei és képei a városi honlapon is megtekinthetõk.

Húszéves a "kéttan"

A Petõfi Sándor Gimnázium  különleges születésnapot ünnepel az
idei tanévben. Húsz évvel ezelõtt indult el iskolánkban a két tanítási
nyelvû (magyar-német) oktatás. Ebbõl az alkalomból az egész tan-
évet átfogó programsorozatot szerveztünk. Meghirdettünk egy anek-
dota-író verseny, októberben és áprilisban kiállítást rendeztünk a
Goethe Intézet anyagából a reklám története és környezetvédelem
témakörökben. Novemberben és márciusban német nyelvû filmeket
vetítettünk. Februárban "igazi" Irodalmi Kávéházat szerveztünk a
hangulatos Nana Kávézóban, ahol német nyelvû tavaszváró,
tavaszköszöntõ versek elõadásával vetélkedtek diákjaink. Március-
ban honlapunkon keresztül egy Jubileumi Vetélkedõt hirdettünk
meg, ahol 16 témakörben mérethették meg tudásukat német nyelven
a résztvevõk. 
A jubileumi programsorozatot május 24-én egy nagyszabású ren-
dezvénnyel zárjuk.
Délelõtti program:
Szakmai fórum a két tanítási nyelvû oktatás múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl, melyen részt vesznek a két tanítási nyelvû oktatás  hivata-
los támogató és felügyeleti szervei, illetve a külföldi partneriskolák
és belföldi kéttanos iskolák képviselõi.
Délutáni és esti program:
16.00-16.45 Dütsch Zsolt emléktáblájának avatása. 
Helye: gimnázium
17.00 - 18.45 Linie 1 német nyelvû színdarab bemutatója iskolánk
jelenlegi diákjainak elõadásában. 
Helye: OPSKK Mûvelõdési Házának színházterme.
19.00- végkimerülésig: Jótékonysági bál osztály-, illetve évfolyam-
találkozókkal egybekötve. 
Helye: kollégium.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a délutáni emléktábla avatásra és
a német nyelvû színdarab bemutatására, vagy a színdarab nyilvános
fõpróbájára 2008. május 21-én 17.30 órai kezdettel az OPSKK
Mûvelõdési Házának színháztermében.
A jótékonysági bálról és a jelentkezés módjáról bõvebb információt
honlapunkon találhatnak az érdeklõdõk.

Baukóné Baksai Edit 
igazgatóhelyettes

Április 26-án a Petõfi Sándor Gimnázium három végzõs osztályának 90 ta-
nulója vett búcsút iskolájától, s kezdi meg május 5-én az érettségi vizsgát.



Mezõberényi Hírmondó 2008. május / I. 5.

PROGRAMAJÁNLÓ

Roma és problémás fiatalok napja
2008. május 17.

Mezõberény, Zeneiskola udvara
(volt Úttörõház)

Ezzel a programmal szeretnénk a váro-
sunkban és a környezõ településeken élõ
roma és nem roma származású hátrányos
helyzetû fiataloknak, iskolás gyermekeknek
és szüleiknek a roma irodalmi kultúrát
bemutatni. Fel szeretnénk hívni a figyelmet
a roma költészet értékére, a roma nyelv
használatának megtartására és népszerû-
sítésére. Ennek érdekében kulturális, sport-,
egészségi, hitéleti és bûnmegelõzési prog-
ramokat szerepeltetünk rendezvényünkön. 
Napi programok
10.00 megnyitó a mazsorettcsoport bevo-
nulásával
10.10 közös torna minden jelenlévõ részvé-
telével
10.00-13.00 a Városi Humánsegítõ és Szo-
ciális Szolgálat és az Omega gyülekezet
helyszínen felállított sátraiban népi játékos
vetélkedõket szervez a gyerekeknek
10.25 kispályás labdarúgótorna 7 felnõtt
csapat részvételével
10.30 színpadi programok
11.50-12.30 ingyenes ebéd a rendezvény
szervezõinek, a fellépõknek, segítõknek és
a labdarúgócsapatoknak
12.30-13.10 Fekete Gyöngyök és a Napsu-
gár együttes mûsora
13.15-13.45 "Leg a Láb"  gyermek néptánc-
csoport  mûsora
13.50-14.10 eleki román gyermek néptánc-
csoport mûsora
14.15-14.30 labdarúgómérkõzések ered-
ményhirdetése, jutalmak átadása
14.30-15.00 Chocolate City R&B Show
15.05-15.40 Farkas Károly és cigány-
zenekara
16.00-17.00 GIPSY BAND mûsora
17.00-18.00 Hangulat együttes mûsora
18.05-19.00 Bukor Csaba mûsora
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Horváth János
MCGYE  elnöke

A II. Kerületi Evangélikus Egyházközség 
és az 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
szeretettel meghívja a zene barátait 

Kalocsay Károly 
orgonamûvész 

pünkösdi orgonahangversenyére

2008. május 11-én 17.00 órakor a 
II. kerületi evangélikus templomba. 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ szeretettel várja az 
operett- és kabarékedvelõ

közönséget 2008. május 12-én 
18.00 órakor a

TE RONGYOS ÉLET
címû színházi elõadásra.

BÉRLETI HANGVERSENY

Az Ifjúsági bérleti hangversenyek követ-
kezõ elõadása – a Békéscsabai Filharmónia
Kht. szervezésében – május 6-án 11.00-kor
kerül megrendezésre a II. kerületi evangé-
likus templomban. 
Orgonamuzsika – Teleki Miklós 
orgonamûvész hangversenye

Május 10-én, 17-én, 24-én és 31-én 14.00
Kézmûves mûhely. Helyszín: OPSKK
"Madarak háza"
14-én 18.00 Nyugdíjas fórum – a Nyugdíjas
klub rendezvénye. Helyszín: OPSKK
Mûvelõdési Háza
17-én Kézilabdatorna. Helyszín: Molnár
Miklós Sportcsarnok
21-én 10.00 Tavaszköszöntõ – Vakok és
Gyengénlátók Mezõberényi Kistérségi Cso-
portjának rendezvénye. Helyszín: OPSKK
Könyvtára
22-25-én Mazsorett Grand Prix. Helyszín:
Opatia, Horvátország
24-én 17.00 Linie 1 (német nyelvû színda-
rab) bemutatója – a Petõfi Sándor Gimná-
zium tanulóinak elõadása. Helyszín:
OPSKK Mûvelõdési Háza
28-án 17.00 Szalonnasütés – a Nyugdíjas-
klub rendezvénye. Helyszín: Jeszenszky
utcai udvar
30-án 16.30 A "Leg a láb" AMI évzáró
vizsgamûsora. Helyszín: OPSKK Mûvelõ-
dési Háza
31-én 17.00 Évadzáró mûsor – az OPSKK
Mûvelõdési Házában mûködõ amatõr mû-
vészeti csoportok elõadása. Helyszín:
OPSKK Mûvelõdési Háza

GYERMEKNAP A

VÁROSI LIGETBEN

2008. május 25.

A programok de. 10.00-kor kezdõdnek
a Piac téren aszfaltrajzversennyel és
kerékpáros ügyességi versennyel. 
A Madarak Házában karikás kiállítás
várja az érdeklõdõket. 
A városi ligetben 14.00 órától ját-
szóház lesz, ahol sokféle technika
kipróbálására nyílik lehetõség. 
A nagyszínpadon 15.00 órától a Mé-
cses Egyesület fiataljai adnak zenés
mûsort. 
A napot 16.00 órától interaktív mesés
gyermekmûsor zárja.

Szeretettel vár 2008-ban is minden
gyermeket az OPSKK

MEGHÍVÓ

A Mezõberényi Német Önkormányzat és a
Német Hagyományápoló Egyesület

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt 
emlékezõ koszorúzásra, 

virág elhelyezésre,
melyet

2008. május 7-én 11 órakor
tartunk a 

Mezõberényi német kitelepítettek
emlékmûvénél,
a Kossuth téren.

Wagner Márton elnök

MEGHÍVÓ

A Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,

Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai

Szakszolgálat

ZENE- ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI

TAGINTÉZMÉNYÉNEK

növendékei és tanárai 
szeretettel meghívják 

a kedves érdeklõdõket a
2008. május 25-én 15.00 órakor

tartandó 

ZÁRÓ HANGVERSENYRE

az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központba

 

SZÍNHÁZBUSZ

Az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ kéri 

a Petõfi-bérlettel rendelkezõ 
színházlátogatókat, 

hogy ha szeretnék megújítani bérleteiket, 

azt 2008. május 31-ig

jelezzék az OPSKK információs
pultjánál!

Új bérletesek jelentkezését is várjuk!
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Kedves Olvasóim! 

Elõzõ írásom a homeopátiáról szólt. Pár
sorban próbáltam a természetes gyógymó-
dot bemutatni, ami nem igazán sikerült,
nem voltam mindenki számára teljesen
érthetõ. Remélem a mai aktuális témavá-
lasztásom a kedves olvasókat jobban
megérinti.
Allergia
Az allergia tulajdonképpen a védekezõ
rendszerünk tévedése. A környezet ártal-
matlan anyagaira /pl. virágpor/ a szervezet
úgy reagál, mintha veszélyesek lennének.
Ellenanyagok termelését indítják be
ellenük.
Az allergiás hajlam öröklõdik. A genetikai
örökség és a környezet együttes hatása
alakítja ki késõbb az allergiás betegséget.
Napjainkban az allergia leggyakoribb meg-
jelenési formája a szénanátha. Lassan nincs
olyan család, ahol valaki ne szenvedne ettõl
a kellemetlen betegségtõl. A szénanáthát az
orrba vagy a szembe kerülõ idegen anyagok
váltják ki. Ilyen lehet például virágpor,
atkás házipor, állatszõr stb. Ilyenkor
bedugul az orrunk, tüsszögünk, könnye-
zünk, viszket a szemünk.
Az allergia következtében csökken a szag-
lásunk, köhögünk, nehéz a lélegzetünk.
Magyarországon minden ötödik ember
allergiás.
A szénanátha lehet idõszakos, egy bizonyos
növény virágzási idejéhez kötött. Ilyen
például a leggyakrabban elõforduló par-
lagfû-allergia. Ez ritka 6 éves kor alatt.
Szezonális allergiánál a tünetek súlyosságát
a levegõben szálló virágpor (pollen) meny-

nyisége határozza meg. Esõs idõben a
tünetek enyhülnek, meleg, szeles napokon
fokozódnak. 
Fontos tudni, hogy a virágporok és az ételek
között keresztallergia is fennállhat. Par-
lagfûre érzékenyeknél a dinnye vagy banán
fogyasztása okozhat keresztreakciót.
Szerencsés esetben a tünetek enyhék, de
néha olyan súlyosakká is válhatnak, hogy
zavarják az alvást, állandó rossz közérzetet
okoznak, esetleg nehézlégzés is kialakulhat.
Az érzékenységet kiváltó irritáló anyagok a
következõk lehetnek:
Szezonális allergiát okozók:
kora tavaszi idõszakban: virágzó fák pol-
lenjei, tavasz vége, nyár eleje: pázsitfûfélék,
nyári-õszi idõszak: parlagfû, üröm, libatop,
útifû, különbözõ gombaspórák.
Egész évben tartó allergiás náthát okozók:
/házon belüli allergének/: atkás házipor,
háziállatok szõre, testnedvei, csótány ürü-
léke.
Foglalkozással kapcsolatos allergiát okozó
anyagok: laboratóriumi állatok, liszt, latex,
antibiotikumok, gyógyszerek, festékek.
Az allergiás nátha diagnózisát gondos
orvosi vizsgálatnak kell megelõznie!

Kívánok tünetmentes, szép tavaszi napokat,
jó egészséget!

Puskelné Ollé Ilona

FELHÍVÁS

Az egészségügyrõl szóló 18/1998. (VI.) NM rendelet 19. §-ának értelmében
Mezõberény területén 2008. 05. 14. - 2008. 06. 06.-ig a Luther utca 7. sz. alatt 

TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATOT
TARTUNK. 

A szûrésen való megjelenés – 30 éves kortól – mindenkire nézve ajánlott!

A vizsgálaton átesett személyek szûrõvizsgálati lapot kapnak, 
mely egy évig minden vonatkozásban érvényes

(munkába lépés, sportorvosi vizsgálat, üdülés, továbbtanulás stb.)

Ezt az igazolást csak az illetékes tüdõgondozó vonhatja be, más hatóság el nem
veszi. Ezért a szûrõvizsgálati lapot meg kell õrizni és minden orvosi vizsgálaton

fel kell mutatni!

A szûrésen való megjelenés a betegség megelõzését szolgálja.

BEMUTATJUK

Viola Szabadidõs és Kulturális
Egyesület 

Az Egyesület a közösségi – ezen belül is
kulturális és szabadidõs – programok létre-
hozására, megtervezésére és lebonyo-
lítására alakult meg 2001 januárjában. A
civil szervezet törekszik az egyesület által
létrehozott közösségen belül – és azon kívül
is – szakágak és klubok, önköltséges tan-
folyamok megrendezésére, és egyéb sport –
illetve rekreációs tevékenységek, valamint
kreatív – intellektuális igények felkeltésére
és kielégítésére; hangsúlyozottan a kö-
zösségi élet megteremtésére.
A civil kezdeményezések példaértékû ren-
dezvényének számít városunkban az április
utolsó napjára esõ fáklyás felvonulás és
utcabál. A 2008-as évtõl a Viola Egyesület
vállalta fel ennek szervezését, annak
érdekében, hogy a város lakosainak
kellemes kikapcsolódást nyújtson ez az
este. 
A fáklyás felvonulás vezetésére és annak
hangulatáról való gondoskodáshoz a Városi
Ifjúsági Fúvószenekart kérte fel a szervezet.
A Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület – az
elmúlt évekhez hasonlóan – közremûködik
a rendezvény sikeres lebonyolításában.

Siófoki Attila

Anyakönyvi hírek

Bucsi István (1955)
Mb., Táncsics u. 56.

KOZMETIKA NYÍLIK

május 12-én 
Mezõberényben,

a Petõfi u. 9. szám alatt. 

Nyitva: 
keddtõl péntekig: 9.00-16.00

Egyéb idõben telefonos 
egyeztetés szerint

20/351-0457

Szeretettel várom vendégeimet!
Kovácsné Bukor Andrea

Az OPSKK Könyvtárának 
legújabb beszerzéseibõl

Agatha Christie: Poirot elsõ esetei
Általános pszichológia 2.
Az élet titka a mûvészet. Oscar Wilde fü-
veskönyve
Bános Tibor: A pesti kabaré 100 éve
G. Szabó Sára: Hogyan írjuk (és gépeljünk)
szakdolgozatot?
Kiszely István: A Föld népei. Amerika
népei
Robert Ludlum: Vaskoporsó
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Dr. Kreisz Ágnes állatorvosi rendelõ
és dr. Bubó állatpatika 

Mezõberény, Madách u. 10/a.
Nyitva tartás: 

hétfõ, szerda, péntek: 9-11 ; 16-19 
kedd, csütörtök, szombat: 9-11. 

Sürgõs esetben is hívható telefonszámok: 
dr. Kreisz Ágnes 30/206-5050; 

Markos Csaba 30/559-0009
Szezonális ajánlatunk:

bolhairtók, kullancsirtók nagy választékban

TAVASZI AKCIÓ
Újra indul a radiátor csereakció!

Horganyzott esõcsatorna még TAVALYI  áron!
Hagyományos és korszerû fûtésszerelési anyagok,

víz-, gáz-, villanyszerelési anyagok nagy választékban,
villanymotor tekercselés, idomacélok forgalmazása

HITELLEHETÕSÉG! BANKI PARTNEREINK: OTP, BUDAPEST BANK, CETELEM

Minden kedves érdeklõdõt és vásárlót szerettel várunk!
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET

Mezõberény, Luther Márton tér 4. Tel./Fax: 66/424-166

MAGDI TEXTILHÁZ
Mezõberény, Fõ út 33.

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU

17 féle viaszosvászon, 
csipkék, szalagok, kötõ-, horgoló-

és hímzõfonalak, gobelin
keresztszemes és drukkolt
anyagok, blúzok, AVON

kozmetikumok.
Felnõtt és gyerek zoknik, haris-

nyanadrágok kedvezõ áron!
Függönyök 450,-Ft/m-tõl

Nyitva: H - P: 8 -12, 14 -17
Szombat: 8 -12

Harcsa Józsefné  20/939-0191

Lakossági apróhirdetés
Fõ út 2. sz. alatt liftes oldalon lakás eladó. Kertes ház cseréje is
érdekel. Érdeklõdni: 06/30-454-3658

3 szobás, összkomfortos, téglaépítésû kockaház (gáz- és vegyes
tüzelésû) eladó az Újtelep u. 7/a. alatt. Érdeklõdni: 06/20-291-6263

900 cm3-es piros színû Seat Ibiza jó állapotban eladó. Érdeklõdni:
66/ 421-455

Chevrolet Lacetti 2005-ös évjáratú, 1.4-es 16ezer km-rel eladó.
Érdeklõdni: 06/30-317-9192

Eladó egy gázkazán, egy mountain bike kerékpár és egy fügefa.
Mezõberény, Szent István u. 13.

A HÓNAP MÛTÁRGYA

PÍSNÌ DUCHOVNÍ
LELKI ÉNEKEK

A felvételen látható szlovák nyelvû
evangélikus énekeskönyvet 1923-ban
adták ki Békéscsabán. A Písnì
Duchovní "Lelki Énekeket"  jelent, a
cím utal a könyv tartalmára. A Békés
megyei szlovák evangélikus egyház
gyülekezeteinek tagjai használták az
istentiszteleteken, hiszen az éneklés
elmaradhatatlan része volt a szer-
tartásnak. A mezõberényi szlovákság
körében is kedvelt volt ez az énekes-
könyv, melynek díszes borítója Sze-
menkár György könyvkötészetében
készült Békéscsabán. Az énekes-
könyvet Bálint Anna adományozta a
gyûjteménynek.

Bõrkabátok,Bõrkabátok,
bundák javítása,bundák javítása,

festése,festése,
átalakítása, cipzárátalakítása, cipzár--

és béléscseréjeés béléscseréje
Szentesi Imréné

Mezõberény, 
Köröstarcsai út 38.

TTel.: 352-456el.: 352-456

Támogassa Ön is adója 1%-ával 
a Mezõberényi Horgász Egyesületet!

Adószámunk: 19977946-1-04

2008. április 10-én  Ribényi Csaba Alfonz természetfotó kiállítását
Hathy Zsolt nyugalmazott tanár nyitotta meg az OPSKK “Madarak
Háza” Látogatóközpontjában. A szépen megkomponált mûvészi
kivitelezésû felvételeket május 12-ig tekintheti meg a közönség a
Ligeti látogatóközpontban.
A mûvész írja képeinek születésrõl: “Szinte megfeledkezem az
idõrõl, amikor egy érdekes gomba vagy egy szép virág elõtt hasalok,
és a makroobjektívemen keresztül szemlélve egy más dimenziójú
világ tárul elém.”
Mindenkinek ajánlom a kiállítást, aki szereti a természetet, mert
Ribényi Csaba fotói különleges hangulatba ejtenek a bennünket
körülvevõ természet rejtett  szépségeivel. A képeket nézegetve talán
mi is közelebb kerülünk a természethez és önmagunkhoz. 

Csete  Gyula

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS A
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
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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
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 ÉRTÉK-
BECSLÉS

TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, ingatlanközvetítõ,
értékbecslõ, 06/20-937-6738, 

TÓTH JÁNOS irodavezetõ, 06/20-922-0990,
BOROS KRISZTINA iroda/ügyviteli asszisztens 

06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
Tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe:
5650 MEZÕBERÉNY, 

FORTUNA TÉR 11.

Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 120m2-es összkomfortos családi ház eladó.Irányár:13M Ft
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 J. 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 családi
ház beépíthetõ padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel, gyönyörûen parkosított
udvarral vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár: 24,5MFt       
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 mellék-
épülettel, 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 el-
adó. 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
Mezõberényben a Vörösmarty utcában összkomfortos 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,5M Ft 
Mezõberényben a Rákóczi sugárúton 110m2-es komfortos, 3 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,3M Ft
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 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


