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NYITÁSRA KÉSZ A STRAND
A további tervek
A Kálmán István
között szerepel egy
által 1935-ben léélménymedence,
tesített strandfürdõ
valamint
egy
elsõ átalakítására
második, minimum
1960-ban került sor,
25 m-es versenya vízellátási gondomedence kialakítása
kat megoldó melegis. A megépülõ külvizes kút fúrásával.
sõ medencék hoszA strand rekonstszú távra biztorukciójával az önsítanák a kulturált
kormányzat 1999strandfürdõ-szolben kezdett foglalgáltatást. A két nakozni, mert a kogyobb
medence
rábbi technológiai
létesítése jelenleg
színvonalon már
meghaladja a város
nem lehetett tovább
anyagi lehetõségeit,
üzemeltetni a fürde pályázati forrásdõt. 2005-ben közel
ból néhány éven
negyedmilliárd fobelül elkészülhetrintból megújult a
nek.
nagymedence és a
A megújult Kálmán
gyermekmedence, s
fürdõ május 24-tõl
új gépházat építetvárja
vendégeit
tek. Tavaly az
naponta
10-tõl
19
Országos TisztiorAz átépítés a kezdetektõl az utolsó simításokig
óráig. A Közszolvosi Hivatal a fürdõ
gáltató Intézmény tavaly nem emelte a belépõjegyek árát, idén
vizét gyógyvízzé minõsítette. Az alkálihidrogén-karbonátos hévíz jó
átlagosan 15%-kal kell többet fizetni a strandolásért.
az ízületi panaszok, mészhiánnyal kapcsolatos betegségek,
mozgásszervi megbetegedések és reumatikus panaszok megszünFelnõtt jegy
650,- Ft
tetésére.
A képviselõ-testület döntésének köszönhetõen 2008-ban teljesen
Felnõtt jegy 16-19 óráig
400,- Ft
újjáépült a strand ülõpados medencéje, melynek mûszaki átadását
Gyermek (3-6 éves korig) jegy
250,- Ft
május 16-ra tervezik.
Diák, nyugdíjas jegy
450,- Ft
Idõközben megszületett a Kálmán fürdõ hosszú távú fejlesztési
Diák, nyugdíjas jegy 16-19 óráig
350,- Ft
koncepciója is, melyrõl a legutóbbi testületi ülésen tárgyaltak a
Felnõtt
úszójegy
350,- Ft
képviselõk. Az elképzelés szerint elsõként egy 10 m2-es pancsoló
Diák,
nyugdíjas
úszójegy
300,- Ft
épül a legkisebbek (1-3 éves gyerekek) számára. A munkálatok ez év
õszén kezdõdnek, így a következõ szezonban a gyerekek birtokba is
Heti felnõtt bérlet
3800,- Ft
vehetik majd a medencét.
Heti diák, nyugdíjas bérlet
2800,- Ft
Második lépésként az öltözõk, a zuhanyzók és a fiziotherápiás
Havi felnõtt bérlet
13000,- Ft
egységek kialakítását tervezik megvalósítani a település méretéhez
Havi diák, nyugdíjas bérlet
10000,- Ft
igazodó kis fedett medencével és rekreációs funkciókat ellátó épülettel. Az elõterjesztés szerint az egészségügyi szolgáltatások
10 alkalomra szóló felnõtt bérlet
5500,- Ft
fejlesztésére is érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Az átlagos
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet
3800,- Ft
betegforgalom 20-25 fõ között van naponta, de az igények alapján az
10 alkalomra szóló úszóbérlet
2800,- Ft
ellátottak száma akár napi 100-120 fõ is lehetne. Jelenleg helyiség és
felszerelés hiánya miatt nem lehet kielégíteni a fellépõ igényeket.
Karakasné Ágoston Anikó
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HITÉLET
Mobiltelefon-imádság, a Biblia és Jézus
Amikor az Úr Jézus szavait olvasom a Bibliában, mindig meg kell
állapítanom, Õ tényleg csodálatosan tudott szólni az emberekhez. Számtalanszor elõfordult, hogy több ezren hallgatták kora reggeltõl, késõ
estig. Tömegek özönlöttek hozzá, mert nem úgy beszélt, mint az akkori
tanítók, hanem másként. Persze isteni hatalma és szeretete mélyen érintette hallgatóságát, de amit mondott Isten országáról, ahogyan szinte
képeskönyvszerûen mutatta be életünk lelki dimenzióját, az páratlan.
Egyszerûen és közérthetõen fogalmazott, és olyan hétköznapi képeket
használt, amelyek segítették mondandója megértését.
Azt mondják, hogy rengeteg mobiltelefon van használatban, van, aki
többet is birtokol. Ha a mobilra gondolok, több ötletes gondolat is
eszembe jut, és ezek segítségével talán könnyebb megérteni az imádkozás és bibliaolvasás szükségességét, jelentõségét.
Sok templomajtóban láttam már egy kis táblát. Egy pirossal áthúzott
mobiltelefont ábrázol, mellette a szöveg: "Jézus téged is hív, de nem a
mobilodon…"
Van egy kedves gyermekdal, amely jól megérteti a kicsikkel az imádkozás egyik fontos részét: beszélgetünk egymással, jóllehet nem is látjuk
a másikat… Az éneke szövege ez:
"Kis telefonom van nekem, két összetett kezem.
Mit lenn a földön mondok el, Megváltóm hallja fenn.
Ha hívom Õt, barátomat, Õ mindig válaszol.
Felhangzik már: »Halló! Halló!«
s a szívem hallja jól.
Csingilingi, csingiling, szólj, kis telefon!
Összekulcsolom kezem, s felhívom Jézusom."
A harmadik illusztráció pedig különösen is megfontolandó, ez a címe:
Ha a Biblia lenne a mobilom.
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, amikor otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?

Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõnként ezt vennénk elõ?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai
modern világban?
Mert a Biblia olyan, kicsit olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel,
ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol. És
miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerõ miatt
aggódnunk, Jézus Krisztus a kereszthalálával ugyanis megteremtette a
100%-os lefedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a
szerzõdést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen
hívható...
Közérdekû telefonszámok nem csak a Biblia évére.
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! "Ne nyugtalankodjék szívetek! Higygyetek az Istenben és énbennem."
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! "Világosságom és
üdvösségem az Úr – kitõl félnék? Életemnek ereje az Úr – kitõl rettegnék?"
Ha bûnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et! "Könyörülj rajtam kegyelmeddel
Istenem, töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal."
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et! "Uram te ismersz
engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messzirõl is észreveszed
szándékomat."
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11, 25-öt! "Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."
Ezeket a számokat személyesen hívd, minden vonal 0-24 óráig hívható.
Persze a "számok" azaz igehelyek sora ennél sokkal hosszabb. De jól
mutatja a példa, hogy a Szentírás valóban nélkülözhetetlen, és Jézus
Krisztus valódi, hathatós segítséget nyújt benne Istenünk igéje által. Ha
hívjuk Õt, Õ mindig válaszol – tehát ne imádkozzunk úgy, hogy a Bibliánk valahol csupán egy polcon pihen. Imádkozzunk abban a tudatban,
hogy az Úr meghallja és választ is ad a szavainkra, az Õ igéjében. Hiszen
a telefonálás sem monológ, hanem kapcsolatkeresés, és dialógus. Éljünk
vele, és éljük át ezt a csodálatos kapcsolatot, és annak minden áldását!
Lázárné Skorka Katalin

TÁNCISKOLA – 2008
Felczán Béla táncpedagógus 2008. április
26-án köszönt el tanítványaitól. Átadta
helyét utódjának. Ez alkalomból beszélgettem vele.
– Béla bácsi, mikor és hogyan kezdett el a tánccal foglalkozni?
– 1961-ben alakult meg Békéscsabán a Táncklub, ezt apósom, Nyíri Lajos indította el.
1961-69-ig amatõrként versenyeztünk, s mint
ilyenek Magyarország élvonalába tartoztunk.
Késõbb már mint profik vágtunk bele a
versenyekbe. Sok világversenyen vettünk
részt: Amerikán keresztül a Közel-Keletig. Azt
mondhatom, amit mi elértünk, az a legjobb eredmény profi szinten is
Magyarországon.
– Mikor kezdte a táncoktatást Mezõberényben?
– Elsõ gyakorlótanításom fõiskolásként itt volt Berényben 1968-ban egy
tanfolyamon. 1969-ben elvégeztem a fõiskolát, akkor kezdtem el hivatalosan tanítani. Mezõberényben 1968 és 1982 között nem volt táncoktatás, mert nem volt teremlehetõség. Ezt követõen az elsõ tanfolyamot
1982-ben a gimnazisták szervezték meg: Mertz Judit és Dombi Ildikó
osztálya. A kezdetekkor Szûcsné Sziklai Évától nagy segítséget kaptam
a tánciskola beindulásához. A növendékek száma fokozatosan nõtt, úgy,
hogy elérte a 200 feletti létszámot. Hagyomány alakult ki.
– Mostanában újra népszerû a társastánc. Miért érdemes táncot tanulni?

– Egyre inkább rájönnek a fiatalok, hogy a tánc
az általános mûveltség része. Az életnek számtalan olyan pillanata lesz, amikor jó, hogyha
tudnak táncolni. A tánc révén új ismeretségek
köthetõek. Minden vonatkozásban elõnyt
jelent, ha valakinek több ismerõse van.
– Ki lesz az Ön utódja Mezõberényben?
– Nagyon örülök annak, hogy Hajas Tibor
tanítványom és kollégám lesz az utódom. Õ a
Táncmûvészeti Fõiskolán végzett "A" osztályos versenytáncos. Már 3 éve mellettem tanít
Gyulán. Nagyon megszerették a növendékei, jó
pedagógiai érzékkel rendelkezik. Bízom
benne, hogy a berényiek is megszeretik.
– Mit üzen tanítványainak?
– A tánc mindig örömteljes felszabadult szórakozást jelentsen. Nagyon
köszönöm a berényieknek, hogy mindjárt az elsõ évben szeretettel
fogadtak. Minden évben éreztem, hogy lelkesedéssel várják a tanfolyam
kezdését. Az évek folyamán nagyon megszerettem õket, a helyi fiatalokat, és nagyon nagy szeretettel jártam ide tanítani.
– Nyugdíjas éveire mit tervez?
– Még teljesen nem szakadok el Mezõberénytõl. Tanítványomat továbbra is segíteni fogom. A tánctanítás folyamatossága nem szakad meg. A
hagyomány tovább él.
– Szép nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánok!
Kovács Anett
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PROGRAMAJÁNLÓ

Malnicsek András és Bajnok Julianna
május 17-én ünnepli
50.
házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból köszöntjük õket:
gyermekeik, unokáik és dédunokáik

BOR-, KOLBÁSZ- ÉS SAVANYÚSÁG-

Május 24-én 17.00 Linie 1 német nyelvû
színielõadás a PSG diákjainak szereplésével. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza
25-én 15.00 A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézményének évzáró hangversenye. A hangverseny elõtt 14.30-kor
képzõmûvészeti kiállítás megnyitója.
Helye: OPSKK Mûvelõdési Háza
Június 1-jén 16.00 Kinizsi úti óvoda évzáró mûsora. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza
6-án 17.00 Német óvoda évzáró mûsora.
Helye: OPSKK Mûvelõdési Háza
7-én 9.00 órai kezdettel Szépség &
egészségnap. Dr. Lenkei Gábor elõadása
Élni jó! Hogyan találjunk több örömöt a
létezésben címmel. Az OPSKK rendezvénye. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Háza

Újra gyermeknap!
Május 25-én várunk benneteket
gyermeknapi programjainkra!
10.00 A PIAC TÉREN aszfaltrajzverseny,
kerékpáros ügyességi verseny
14.00 A VÁROSI LIGETBEN kézmûves
mûhely, pásztorkellékek kiállítása, madármegfigyelés
15.00 A NAGYSZÍNPADON a Mécses
Egyesület fiataljainak zenés mûsora
15.30 EGYSZER VOLT... könyvtári
vetélkedõ eredményhirdetése
16.00 LÚDAS MATYI címû gyermekmûsor
A ligetnél vidámpark, vásári forgatag
és óriáscsúszda vár benneteket
egész nap!
A rendezvényt Mezõberény Város Önkormányzata,
intézményei és helyi vállalkozók támogatják.

VERSENY

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Nagy érdeklõdés mellett zajlott április 30-án
az OPSKK Mûvelõdési Házában megrendezett kistérségi bor-, szárazkolbász- és
savanyúságverseny.
Eredmények: Vastagkolbász kategóriában: I.
Halász Ferenc (Mezõberény), II. Braun
Péterné (Mezõberény), III. Székely Józsefné
(Mezõberény). Különdíjas: Kovács Imre
Vékonykolbász kategóriában:I. Balázs Mihály
(Mezõberény), II. Valastyán László (Mezõberény), III. Szabó Árpád (Mezõberény).
Különdíjat érdemelt: Dinya Ferenc
Vörösbor kategóriában:I. Buczkó Jánosné
(Mezõberény), II. Valastyán László (Mezõberény), III. Füzesi Józsefné (Mezõberény)
Fehérbor kategóriában:I. Füzesi Józsefné
(Mezõberény), II. Szokola János (Mezõberény), III. Braun Péterné (Mezõberény)
Rosé kategóriában oklevelet vehetett át: Bartó
György (Mezõberény) Gyümölcsbor kategóriában oklevelet kapott: Halász Ferenc
(Mezõberény)
Savanyúságverseny eredményei: I. Szokola
Jánosné (Mezõberény), II. Buczkó Jánosné
(Mezõberény), III. Bereczki Dénesné (Csárdaszállás)

BERÉNY TAXI
a lakosság szolgálatában
HÍVJON ENGEM, UTAZZON VELEM!

06/30/416-1444

MEGHÍVÓ

2008. május 31-én 17.00 órára az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban
mûködõ mûvészeti csoportok

A "Leg a láb"
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
néptáncosai
szeretettel meghívnak minden érdeklõdõt

ÉVADZÁRÓ MÛSORÁRA

ÉVZÁRÓ VIZSGAMÛSORUKRA

A mûsorban mazsorett, jazztánc, hastánc,
hip-hop, népdalok, citerazenekar és társastánc szórakoztatja a vendégeket.

2008. május 30-án (péntek)
16 30-kor

Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza
Minden érdeklõdõt szerettel várnak a fellépõ
mûvészeti csoportok és az OPSKK munkatársai

EMLÉKEZÉS

az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központba.
Közremûködik a Csaba Band Zenekar

FELHÍVÁS
TISZTELT MEZÕBERÉNYI LAKOSOK!
2008. augusztus 21-24. között
kerül megrendezésre városunkban
Münsingen - Mezõberény
15 éves testvérvárosi találkozója,
melyre testvérvárosainkból (Csantavér,
Gronau, Gúta, Münsingen, Szováta)
érkeznek vendégek.

Az 1946-ban kényszerkitelepítésre kötelezettekre emlékeztek május 7-én a Mezõberényi német kitelepítettek emlékmûvénél, a
Kossuth téren. Az emlékezõ koszorúzást a
Német Hagyományápoló Egyesület elnöke,
Wagner Márton nyitotta meg rövid beszédével, majd a megjelent civil szervezetek,
iskolák, a városi önkormányzat képviselõi,
valamint a további érdeklõdõk is lerótták
tiszteletüket az emlékmûnél.

Várjuk azon családok jelentkezését, akik a
vendégek fogadásában részt tudnak vállalni (akik vendégeskedtek és akik a jövõbeni
kapcsolatok építésében részt vennének).
Kérjük jelezzék részvételi szándékukat az
OPSKK információs pultjánál vagy az
515-553 telefonszámon.
Mezõberény Város Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Bizottsága
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
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NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

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 ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK-HITELEK-HITELEK
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁS FELÚJÍTÁS,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS,
LAKÁSBÕVÍTÉS,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,
VÁLLALKOZÓI HITELEK,

ADÓSSÁGRENDEZÉS,
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG),
SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZTISZTVISELÕI HITELEK,
TERHELT INGATLANRA IS
PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL
(NFA PÁLYÁZATRA IS), stb.

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.

ELADÓ INGATLANOK

Irodánk címe:

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 77m2es 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: 6M Ft
Mezõberényben a Zsák utcában 110m2-es komfortos családi ház eladó. Tömblakás cseréje is
érdekel Mezõberényben, vidéken vagy Eger városban. Irányár: 8,3M Ft
Mezõberényben az Áchim utcában 75m2-es összkomfortos családi ház eladó. Vidéki tömblakás
cseréje is érdekel. Irányár: 8M Ft
Mezõberényben a Szántó Kovács J. utcában 94m2-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: 24,5M Ft
Mezõberényben a Deák Ferenc utcában 147m2-es komfortos polgári ház eladó. Irányár: 8,5M Ft
Mezõberényben a Kereki utcában 122m2-es tetõteres komfortos családi ház 54m2-es melléképülettel, önálló garázzsal eladó. Irányár: 15MFt
Mezõberényben a Gutenberg utcában 100m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5M Ft
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: 14,5M Ft
Mezõberényben a Puskin utcában I. emeleti 59m2-es teljesen felújított, igényesen kialakított lakás
(új nyílászárók, felújított fürdõszoba, stb.) 10 m2-es önálló tárolóval eladó. Mezõberény központjában lévõ, jó állapotú kertes ház csere is érdekel. Irányár: 12,5 M Ft + garázs 1,2M Ft
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: 5,8M Ft
Köröstarcsán a Széchenyi utcában 81m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8M Ft
Körösladányban a Bem utcában 69m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2M Ft
Körösladányban a Bem utcában 105m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár:6,8M Ft
Körösladányban a Kinizsi utcában 70m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 2,7M Ft
Körösladányban a Széchenyi utcában 85m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5M Ft
Békésen a Hajnal utcában 54m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5M Ft
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 100m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 60m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3M Ft.
Gyomaendrõdön a Korányi utcában 120m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft.
Gyomaendrõdön a Zrínyi utcában 160m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 12,7M Ft
Gyomaendrõdön az Endrõdi utcában 80m2-es hagyományos fûtéssel családi ház eladó. Irányár:
7,5M Ft
Gyomaendrõdön a Sallai utcában 97m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:5,5M Ft
Gyomaendrõdön a Tompa utcában 86m2-es igényesen felújított félkomfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Ipari áram van. Irányár: 12,8M Ft
Gyomaendrõdön a Dobi István utcában 168m2-es összkomfortos családi ház SÜRGÕSEN ELADÓ! Irányár: 7M Ft
Dévaványán a Madách utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3M Ft
Dévaványán az Eke utcában 140m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5M Ft
Dévaványán a Viharsarok utcában 40m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 2,5M Ft

5650 MEZÕBERÉNY,
FORTUNA TÉR 11.

Érdeklõdni: 06 (20) 9376-738

FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,

FOLYAMATOS AKCIÓ!
Banki költségek teljes vagy részleges elengedése
(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen
tájékoztatjuk

? FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ
Több bank ajánlata közül választhat!

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 ÉRTÉKBECSLÉS

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
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