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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Az idei évben egy 
kicsit mással, másként 
készültünk állami 
ünnepünkre, mint a 
korábbi években.
Bár találkozhatnak az 
érdeklődők hagyo-
mányos programokkal 
a három nap ünnepi 

forgatagában, pl. az elszármazottak fogadása 
két helyszínen, kiállításmegnyitók, Szent 
István-napi felvonulás, valamint ünnepi 
testületi ülésre is sor kerül a Városháza 
dísztermében. Az idei évben Dr. Erdész Ádám 
a Békés Megyei Levéltár igazgatója és Iványi 
Dalma kosárlabdázó veheti át a "Mezőberény 
Város Díszpolgára" címet. 
Ugyanakkor újdonság, hogy több eseményt 
rendeltünk a sportnak, emlékezve a kosárlabda 
sportág meghonosításának 50. évfordulójára. 
Iványi Dalma búcsúmérkőzése alkalmából 
nemcsak vele, de korábbi hírességgel, Winter 
Ilonával is találkozhat a szélesebb közönség, 
és a szintén többszörös magyar válogatott 
Kosjár Katalin is elfogadta szülővárosa 
meghívását. Az esemény kapcsán előzetesen 
jelezte részvételi szándékát többek között 
Vujity Tvrtko média személyiség, és Szalai 
Ferenc az MKOSZ elnöke, Szolnok város 
polgármestere. 
Terveink szerint a következő évben egy másik 
sportág kapna hasonló szerepet a Berényi 
Napok keretében.
A sportünnep részeként megrendezendő II. 
Kisvárosi Futóversenyre szintén számos 
jelentkező várható, kimagasló eredményt elért 
futók is tiszteletüket teszik és viszik tovább 
Mezőberény sportbarát hírét. 
Az augusztus 20-i ünnephez kötődően az 
ünneplés mellett természetesen a pihenésé, a 
szórakozásé a főszerep. A szervezőknek 
sikerült a közönség által az előző években kért 
fellépők közül elhozni a programra többeket 
is. Így kerül sor a Bikini és a Republic 
zenekarok, valamint a Hevesi Happy Band 
koncertjére. Mindemellett nem maradhat el a 
helyi csoportok fellépése és a tűzijáték sem.
Kívánom a Tisztelt Olvasónak és a városunkba 
érkező vendégeknek, hogy 2015. évben is 
töltsék nagyon kellemesen az ünnep napjait, s 
ily módon emlékezzenek államalapító Szent 
István királyunkra, valamint az újkenyér 
ünnepére!

Siklósi István polgármester

Tisztelt Mezőberényiek, 
Tisztelt Vendégeink!

Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
2015. augusztus 20-án 14.30-kor a Városházára

dr. Kugler József: Berényiek voltak, berényiek lettek 
A második világháború utáni migrációs változások (németek kitelepítése, magyar-csehszlovák 

lakosságcsere) emlékezete című könyv bemutatójára 
A könyvet bemutatja: dr. Erdész Ádám, 

Körösi Mihály és Bagyinszky Marianna

Csehszlovák - magyar lakosságcsere 1947-48 fotókiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Angyal Béla, néprajzi gyűjtő, 

hely- és politikatörténeti szakíró - Gúta 

2015. augusztus 19. 18.00 Piaccsarnok
Sportünnep a XIX. Berényi Napokon

50 éves a mezőberényi kosárlabda sport
Emlékülés

A rendezvény háziasszonya: Winter Ilona 267-szeres válogatott játékos
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester, a Sportünnep fővédnöke

Fejezetek a kosárlabda mezőberényi történetéről:
Henger Péter testnevelő tanár, 

a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke
Mezőberényből indultam

Kosjár Katalin 35-szörös válogatott játékos visszaemlékezése
Kosaras pályafutásunk emlékei című kiállítást megnyitja: Iványi László testnevelő 

tanár, kosárlabda edző, a Békés Megyei Kosárlabda Szövetség és a 
Mezőberényi Kosárlabda Klub elnöke

MEGHÍVÓ

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
2015. augusztus 20-án (csütörtök) 9. 30 órai kezdettel 

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉST 
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ünnepi testületi ülésen kerülnek átadásra 

„Mezőberény Város Díszpolgára”
kitüntető címek 

Díjazottak: Dr Erdész Ádám, Iványi Dalma
Helye: Városháza Díszterme, Mezőberény, Kossuth tér 1.

Siklósi István polgármester
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Óvodánk 1895. szeptember 1-én nyitotta 
meg kapuit a Magyargát és a Vakaró utca 
sarkán. Ekkortájt minden nevezetes épület 
a küszöbön álló millennium jegyében 
készült, a névválasztás is a hazafias jelleget 
tükrözte. A Magyarvég a honfoglaló Árpád 
vezért vallotta magáénak, így az óvoda az 
„Árpád-kisdedóvoda” nevet kapta.

Az óvoda tervét a Békéscsabán lakó Wagner 
József építőmester készítette el. Kivitelezője 
Pilcz József mezőberényi kőműves mester 
volt, aki az 1894. december 16-án tartott 
árlejtésen a legkedvezőbb ajánlatot tette, 3350 
Ft-ért vállalta az óvoda megépítését. Az óvoda 
határidőre el is készült. Falazata tégla, tetőzete 
cserép volt. A termek deszkával padozottak, a 

nyitotta meg az óvoda újra a kapuit, mely szinte folyosók négyzetes téglával voltak lerakva. 
órák alatt zsúfolásig megtelt. 80-an Takarékosságból az előszobát és a nyug-
jelentkeztek felvételre. Nemcsak a jómódúak vószobát kihagyták, melynek hiányát mind a 
gyermekei jöttek vissza az óvodába, hanem nevelők, mind a gyerekek évtizedeken 
azoké is, akik eddig gondolni sem mertek arra, keresztül érezték. Az épület az átadást követő 
hogy gyermekeik óvodába járhassanak. 80 évig nem szorult nagyobb felújításra, 
1950-ben 82 gyermek járt az óvodába. Ebben csupán az időnként szokásos tatarozásra, néha 
az időszakban vált szükségessé az óvoda kisebb javításra. Az óvoda befogadó-
elnevezésében az utcanév használata. Így lett képessége ekkor 75 gyermek volt, de a magas 
az Árpád óvodából Kálvin utcai óvoda. gyermeklétszám miatt 100 fő feletti 
Elkezdődött a fejlesztés. Megnyílt a második létszámmal működött. A szűkös csoport-
csoport, bevezették a vizet, játékszínt építettek, szobában kevés játék és szegényes bútorzat 
tornaszerekkel, játékokkal szerelték fel az volt. Tisztálkodásra egyetlen mosdótál 
óvodát. Nagyon sok szülői segítséget kaptak.szolgált. Minden teremben megtalálható volt a 
Az akkori tanácselnök, Siklósi Ferenc kezébe köpőcsésze, melyet egy rendelet írt elő. 
vette a társadalmi segítség megszervezését. Az Akkoriban a vizet ásott kútból vették. Mivel az 
üzemek is segítettek az óvodák fejlesztésében. óvoda vize ihatatlan volt, a vasúti sorompón túl 
Az 1970-es évek elején szükségessé vált az levő fúrott kútból, 50 literes lajttal hordták a 
óvoda bővítése. 1972 decemberére elkészült az vizet. 
új terem és a többi helyiség. A folyamatosan Az első világháború idején és az azt követő 
emelkedő gyermeklétszám azt eredményezte, időszakban beköszöntött a nélkülözés. 1919-
hogy 1974-ben egy újabb bővítésre került sor, ben Mezőberényt megszállták a román királyi 
melyet a szolgálati lakás kiürülése tett csapatok. Az óvoda hetekre bezárta kapuit. A 
lehetővé. A 80-as évek elején az udvar bővítése szülők a kapun sem engedték ki gyermekeiket. 
valósult meg a szomszédos telek megvá-A román csapatok kivonulása után évekig nem 
sárlásával. A 90–es években tornaszoba, közel növekedett az óvodai létszám, sőt inkább 
10 éve pedig sószoba kialakítására került sor. csökkent. Kevés gyermek járt óvodába a 
2013 szeptemberében lehetőség nyílt az családok megélhetési gondjai miatt. Így vált 
óvodák nevének megváltoztatására. Utalva lehetővé, hogy 1924-26 között az óvodában 
múltunkra és elhelyezkedésünkre felvettük a iskolai oktatás folyt. A második világháború 
Magyarvégesi Óvoda elnevezést, mely tükrözi még fokozottabb mértékben érintette a 
n e v e l é s ü n k  i r á n y v o n a l á t .  N e m e s  családokat, mint az első. Ekkor az óvoda szinte 
célkitűzésünk a múlt értékeinek ápolása, teljes mértékben a jómódúak céljait szolgálta. 
hagyományaink, nemzeti öntudatunk A bombázások idején néhány gyermek járt 
megőrzése, a szülőföldhöz, lakóhelyhez való csak óvodába, aztán ők is elmaradtak. 1944. 
erősebb kötődés kialakítása, népi kultúránk október 6-án, a felszabadulás napján már 
megismertetése.teljesen üres volt az óvoda. 1945. május 15-én 

120 éves a Magyar Ovi

Az óvoda fennállásának 120 éves 
évfordulója alkalmából „Magyarvégesi 
Sokadalom” címmel városi szintű 
jubileumi ünnepséget és „magyarovis” 
találkozót rendezünk 2015. szeptember 26-
án (szombaton) délelőtt 10 órai kezdettel, 
ahol változatos programokat kínálunk 
minden kedves érdeklődő számára.
Továbbra is várjuk civil szervezetek, 
vállalkozások és egyének jelentkezését, 
akik szeretnének velünk együttműködni, 
ill. felajánlásaikkal támogatni kívánják a 
rendezvény létrejöttét és sikerességét. 
Keressük azokat a helyi termelőket, 
kézműveseket, mestereket, vállalkozókat, 
akik „Kirakodó vásárunkon” termékeikkel 
részt vennének bemutatás és árusítás 
céljából (részvétel ingyenes).
Továbbá keressük a valamikori „ma-
gyarovisokat” és dolgozókat, kérjük, 
hogy jelentkezzenek elérhetőségeinken. 
Szívesen fogadnánk régi relikviákat, 
fényképeket az óvodáról, gyermek-
csoportokról vagy dolgozókról, kiállítás 
céljából (természetesen visszaadjuk 
tulajdonosának).

Köszönettel: Borguláné Balogh Emese 
tagóvoda vezető és a Magyarvégesi 

Óvoda kollektívája!
Elérhetőségeink: cím: Magyarvégesi Óvo-
da, Mezőberény. Kálvin u. 2-4., tel.: 66/ 
352 900, mobil: +36 20 389 7850, email: 

 facebook: Magyar 
ovisok voltunk (nyilvános csoport)
kalvinovi@gmail.com,

Újabb mesterpedagógusok a Mezőberényi Általános Iskolában

Az idei évben tovább folytatódtak az Oktatási 

Hivatal által szervezett Tanfelügyeleti 

szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre és a Szakértők felkészítése a 

pedagógusminősítésre blended képzések, 

amelynek résztvevői közé két kolléganőnket, 

Kesztyűs Zsuzsanna tanárnőt és Tóth Erika 

tanítónőt is beválogatták.

A képzéseken felkészítést kaptak az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez (tanfelü-

gyelet) és a pedagógus előmeneteli rendszer 

keretében zajló minősítési eljárások szakszerű 

lebonyolításához szükséges jogi, elméleti és 

módszertani ismeretekből. 

A nyár folyamán mindketten sikeres vizsgákat 

tettek, így 2016. január elsejétől mester-

pedagógus fokozatba nyertek besorolást. 

Mindkét terület szakértőjeként, a köznevelési 

rendszer minőségének javítása érdekében 

fognak tevékenykedni.
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A z  a u g u s z t u s  a  n y á r  e g y i k  a patronból nyomás alatt átáramlik a 
legmelegebb hónapja, a hőségben szén-dioxid és összekeveredik a vízzel.
jólesik egy pohár hűsítő szóda. A 20. század végén a szikvízgyártó 
A szódavíz vagy más néven szikvíz kisiparosok átálltak a műanyag 
nagy nyomáson (4-6 atmoszféra) szén- p a l a c k b a n  t á r o l h a t ó  s z ó d a v í z  
dioxiddal telített ivóvíz, amelynek árusítására. A szódavíz kitűnő szomj-
Magyarországon való gyártását Jedlik oltó és fröccs-adalék. Mezőberényben a 
Ányos dolgozta ki. Kezdetben a két világháború között több szikvíz-
szódavizet szikvízgyártó kisiparosok gyártó kisiparos is gyártott szódát, az 
állították elő és üvegpalackokban ismertebbek Júlia, Kolozsi Mihály és az 
árulták. A 20. század második felében Apáti András szikvízgyárak. A 
megjelentek a fémből készült palackok bemutatott krómozott szifonfejes 
(szifonok), amelyekben a szén- félliteres palackon Apáti András 
dioxidot és a nyomást a rászerelhető szikvízgyára felirat látható.
patron tartalma adja. A rászerelés során Csete Gyula

A hónap műtárgya
Mezőberényi szódásüveg az 1930-as évekből

Törékeny világ
Novák Attila képzőművész és vizuál-

pedagógus nyitotta meg Kőszeginé Ancsa és 

Fülöp Antal amatőr alkotók kortárs képző-

művészeti kiállítását 2015. július 30-án, 

csütörtökön az OPS Kulturális Központban. A 

kiállítás megtekinthető 2015. augusztus 31-ig

Felhívás!

A Városi Nyugdíjas Klub Berekfürdőre a 
Termál- és Strandfürdőbe buszos 
kirándulást szervez 2015. augusztus 29-
én, 6.30 órakor a Fornetti felőli 
buszmegállóból.

Program: XXV. Országos Nyugdíjas 
Klubtalálkozón egész napos kulturális 
programok, fellépések. 

Jelentkezés – befizetés és információ: 
Mertz Mártonné +36 20 5880-088 számon 
vagy személyesen a Kulturális Központ 
aulájában, augusztus 13-án délelőtt 9-12 
óra között.

Bababörze és bolhapiac

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Művelődési Központja

2015. szeptember 5. (szombat) 8-12 óra

A börzén lehetőség lesz használt ruhák, 
kiegészítők leadására, melyet partnerünk, a 
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete 
juttat el rászoruló családok részére.

Asztalfoglalás: 
Bartó Róbertné +36 20 4243-944 

bartone67@gmail.com

mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu, 
facebook.com/opskk

Tájékoztatás!

2015. 08.18-án kedden és 21-én pénteken 
- a Berényi Napok rendezvény ideje alatt 
a piac a Liget téri (Mosolygó Központi) 
Óvoda előtti területen kerül lebonyo-
lításra.
Az árusok ezen a helyszínen is helyjegy 
váltására kötelesek a megszokott áron.
A piac ideje alatt a helyjeggyel (bérlettel) 
rendelkező árusok a jegy (bérlet) 
felmutatásával a Kálmán Fürdő nyári 
öltözőjében lévő mosdó helyiséget 
ingyenesen igénybe vehetik.

Városi Közszolgáltató Intézmény

Kálvin téri esték

Berecz András
Kossuth-díjas ének- és mesemondó
2015. szeptember 2-án, szerdán 

18 órakor tart előadást 
a Mezőberényi Református Templomban.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Külmissziói délután

időpont: 
2015. augusztus 16. vasárnap 16 óra

helyszín:
Mezőberényi 

Református Szeretetotthon

program: áhítat, bevezető gondolatok
Dr. Dobos Ágoston 

békésszentandrási ref. lelkész

Egy Nepálban élő magyar református 
misszionárius vetített képes missziós 

beszámolója.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az év természetfotósa 2014
vándorkiállítás

A kiállítás megtekinthető az 
OPS Kulturális Központ aulájában 

Fogadj örökbe egy virágcsokrot

Varjú Irén a (Belentai u 7.) Lila Csemege 
üzemeltetője csatlakozott a „Fogadj örökbe 
egy virágcsokrot” akcióhoz. Július 20-án 
virágcsokrok jelentek meg a települések 
közterein, amelyeket arra járók örökbe 
fogadtak. Akik Mezőberényben nyitott 
szemmel jártak, rábukkanhattak az árva 
csokrokra.

Étkezési térítési díj 

Óvoda
A gyermekétkeztetés normatív kedvez-
ményének igénybevételéhez óvodai ellátás 
esetén a szülőknek nyilatkozatot kell 
benyújtani.
Az igénylőlap és a nyilatkozattal 
kapcsolatos tájékoztató a
mezobereny.hu/s/cikk/1684/Gyermeketke
ztetes-normativ-kedvezmenye honlapról.

Iskola
2015. szeptemberi étkezési térítési díj 
befizetése : Helye: Mezőberényi Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium, 5650 Mezőberény, Luther tér 1. 
(volt BÜFÉ) Ideje: augusztus 25. (kedd) 
7:30–15:00-ig, augusztus 26. (szerda) 
7:30–17:00-ig
Étkezés visszamondása: +36 66 515-526
Étkezés igénylése 2015/2016 Az igénylés 
2015. augusztus 14-ig adható le 
ügyfélfogadási időben a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal 18/A irodájában. Az 
igénylőlap átvehető személyesen a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a 18/A irodában. Napközis és 
diákotthonos étkezési formát igénylők 
esetében szükséges az iskola igazolása,  
08. 10-től a Petőfi utcai épületben kérhető. 
Az étkezés igényléséhez igénylőlap:
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1682/2
015.-szeptemberi-etkezesi-dij-befizetese 

 internetes oldalról letölthető.
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A Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap Evangélikus Egyházmegyei Zenei Tábor záró 
fontos ünnepe egyházközségünknek. De istentisztelete. Egy egyszerűnek tűnő 
vajon hányan tudják, hogy a Szentháromság augusztusi vasárnap.  De ilyenkor megtelik a 
Isten az Atya, Fiú, Szentlélek, háromságos, templom, egyháztagokkal, a héten szolgálatot 
titokzatos isteni valóság, Ő a mi Teremtőnk, teljesítő szülőkkel, rokonokkal, szom-
Megváltónk és Megszentelőnk? szédokkal, a tábor résztvevőinek barátaival. S 
A nyár ünneptelen időszak. Mégis vannak legfőképpen megtelik a templom Isten 
olyan fontos napok, mint például az utolsó dicséretével. Az Őt magasztaló énekek, Róla 
júliusi vasárnap. Ekkor az 1947. július 29-én szóló zeneszámok és csodálatos magasba 
málenkij robotból hazatért hittestvéreinkkel igyekvő dallamok megtöltik a szent teret. 
adunk hálát Isten megmentő szeretetéért. Fiatalok és idősek, gyermekek és felnőttek, 
Megrendítő volt ebben az évben is együtt közeliek és távoliak egy szívvel fordulnak 
lenni azokkal, akik fiatalon a gonoszság és Jézus felé, akinek megbocsátó szeretetét 
szűklá tókörűség  mia t t  szenvedtek .  bizony szavakkal aligha, de még zenében is 
Ugyanakkor erőt adó volt megélni velük a csak megközelítőleg vagyunk képesek 
lelki közösséget. Hitvallásuk évtizedek után kifejezni. Ekkor valamit megsejthetünk Isten 
is az, hogy Isten gondot visel az övéiről, nem országából, a mennyei otthon harmóniájából. 
feledkezik meg rólunk. Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti 
A másik megállónk a legelőször említett mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! 
Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap. 270 Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt 
évvel ezelőtt, 1745-ben egy szarvasi és egy minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, 
csabai lelkész mutatta be a helyi németajkú dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt 
evangélikus közösségnek első, önálló az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! 
lelkészét. Johann Walther Rudolfot közös Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és 
imádságukkal be is iktatták szolgálatába. azok létrejöttek, mindörökre helyükre 
Harminchét éves volt ekkor és nyugdíjba állította őket, rendelkezést adott, melytől nem 
vonulásáig pásztorolta a közösséget. A térnek el. Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti 
jubileum számontartása hálaadásra sarkall. tengeri szörnyek, az egész óceán! Tűz és 
Mert Istennek ez a sváb evangélikus ősökkel jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő 
rendelkező közössége húsz év mezőberényi szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, 
ittlétet követően elég erős volt ahhoz, hogy gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb 
saját papja legyen és ez 270 év óta tartja állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, 
magát. A gyülekezet megtapasztalhatja az Úr ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és 
áldásait, növekszik, szolgál, igyekszik Jézus a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a 
Krisztus szeretetét komolyan venni és tovább fiatalokkal együtt dicsérjétek az ÚR nevét! 
adni. Tavaly a templomépítésért adtunk hálát, Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld 
ebben az évben egy csendesebb alkalmon és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe 
azért, hogy Urunknak terve van velünk és hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel 
gondja van ránk. Ez a gyülekezet még sosem fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az 
maradt igehirdető nélkül. Minden időszakban URat! Zsoltár 148.
van kihívás, de átélhető a Lélek munkája is. Lázárné Skorka Katalin
A harmadik megállónk a Kelet-Békési 

Nem csak egyszerű nyári vasárnapok, hanem a hála napjai

Csendes megemlékezés

2015. szeptember 5-én déli 12 órakor 
csendes megemlékezést tartunk az 1951-es 
Kitelepítési Emlékműnél. Mindenkit 
szeretettel várunk.

Mezőberényi 
Német Hagyományápoló Egyesület

Cél volt, hogy a sérült fiatalokat megis-
mertessék a lovakkal, és emellett, sok egyéb, 
változatos programmal tegyék színesebbé a 
napot. Kézműves foglalkozás keretében 
gyurmából lópatkót és lóherét formáztak, 
emlékül mártott képet készítettek, s vihettek 
haza.

Bemuta tó t  lá tha t tak  a  lóápolásró l ,  
megismerkedhettek régi lószerszámokkal és a 
földművelés hagyományos eszközeivel, de 
központi szerepe a lovaknak volt. Örvendetes 
az a tény, hogy a vártnál jóval többen akartak 
megismerkedni, közel kerülni a lóhoz, 
próbálkozni a lovaglással. Lehetőség nyílt arra 
is a vendégeknek, hogy lovaskocsikázás 
keretében megismerhessék városunk 
nevezetességeit. A nap folyamán teljes 
megvendégelést biztosított a szervező 
intézmény és tette emlékezetessé a Madarász-
tanyán töltött időt. Reméljük e rendezvény 

csak első lépés volt a rendszeres találkozáshoz, 
mert a hely és a környék csodálatos helyszínt 
nyújtott és biztosította a fogyatékkal élők 
számára a programlehetőséget.

Kis Ilona Földi Harmónia Ház vezetője

A Földi Harmónia Házzal a 
Madarász tanyán

A Földi Harmónia Ház gondozói és 
gondozottjai 2015. július 29-én a Madarász-
tanyán látták vendégül a környező 
településekről (Vésztő, Gyomaendrőd, 
Csorvás, Aut-pont Békéscsaba, Mécses 
Egyesület) meghívott fiatalokat, akik 
hasonló nappali intézmények tagjai. 

Anyakönyvi hírek
E l t á v o z t a k  k ö z ü l ü n k :  
János(1939), özv. Kürti Lászlóné szül. 
Vári Mária (1923), Kuczián Józsefné 
szül. Sziráczki Judit (1926), Lukács Emil 
(1933), Dombi Endre Mihály (1942), 
Varjú József (1948), Winter József 
(1941), Szász Imre (1948), Nagy Lajosné 
szül. Kelemen Erzsébet (1936), özv. 
Takács Jánosné szül. Zsótér Piroska 
(1932), Madari Gyula (1934), Marton 
Sándor (1924), özv. Bojtár Endréné szül. 
Babinszki Julianna (1921)
Házasságot kötöttek: Gulyás Péter 
(Mezőberény) és File Edina (Vásáros-
namény) ,  Rágyanszki  Kr isz t ián  
(Békéscsaba) és Józsa Margit (Mezőbe-
rény), Farkas István (Mezőberény) és 
Debreceni Mária (Mezőberény), Borzák 
János (Mezőberény) és Stefánovics 
Ágnes (Baja), Finta Zsolt István 
(Mezőberény) és Csernai Anikó 
( M e z ő b e r é n y ) ,  G u r m a i  L a j o s  
(Mezőberény)  és  Szalkai  Er ika 
( M e z ő b e r é n y ) ,  S z a b ó  J á n o s  
(Mezőberény) és Lipták Nikoletta 
(Mezőberény)

P i n t é r  
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OPSKK Művelődési Központja
Törékeny világ 

Kőszeginé Ancsa és Fülöp Antal tárlata
A kiállítás megtekinthető 2015. augusztus 31-ig.

Több, mint tánc
Fotókiállítás 

OPSKK Muzeális Gyűjteménye:
A megújult Települési Értéktár bemutatója

Sárréti gyökereink – Földes László agyagszobor kiállítása

Újraszőtt hagyomány –Debreczeni János kiállítása

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tisztelettel 
meghívja Önt és ismerőseit 

2015. augusztus 15. 18 órára a 

10 ÉVES Color Fotóklub 
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSÁRA

az OPS Kulturális Központjába. 
A kiállítást megnyitja: Siklósi István polgármester

Közreműködik: Ficzere Máté és Schmidt Farkas Lívia

A kiállítás megtekinthető 2015. szeptember 15-ig.

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi IV. Művésztelep 

VERNISSZÁZS 
című kiállítására 2015. augusztus 15. 19 óra

OPSKK emeleti terme /I. sz. klubterem/

Köszöntőt mond: Siklósi István, 
Mezőberény Város polgármestere, a program fővédnöke
A kiállítást megnyitja: Ván Hajnalka művészettörténész

Kiállító alkotók: Bácskai Bertalan, Bereznai Péter, 
Papp Zoltán, Pataki Ferenc, Tóth Péter, Wrobel Péter

Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
2015. augusztus 19-én 17 órakor a 
OPSKK Művelődési Központjába

Csákó Gábor: Nappal szemben
című fotókiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Szigeti Alexandra
Közreműködik: Binder Anikó

A kiállítás megtekinthető 2015. augusztus 31-ig.

Békési út 3. 
16.00 Ivókút átadása

Piaccsarnok 
18.00 Emlékülés
Kiállítás Winter Ilona, Iványi Dalma, 
Kosjár Katalin és a berényi kosarasok ereklyéiből

2015. augusztus 20. csütörtök

Városháza 
Testvértelepülések fogadása
9.30 Díszpolgári cím átadása 

Római katolikus templom
10.00 Szent István-napi ünnepi szentmise

OPSKK Művelődési Központja 
10.30 Elszármazottak találkozója a Baráti Egylet 
Mezőberényért szervezésében

Német evangélikus parókia udvara 
14.00 Gyümölcsparti – delegációk és vendégek 
fogadása a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében

Városháza 
14.30 dr. Kugler József: Berényiek voltak, 
berényiek lettek című könyvének bemutatója
A könyvet bemutatja: dr. Erdész Ádám, 
Körösi Mihály és Bagyinszky Marianna 
Csehszlovák- magyar lakosságcsere 1947-48 
fotókiállítás
A kiállítást megnyitja: Angyal Béla, néprajzi 
gyűjtő, hely- és politikatörténeti szakíró - Gúta 

Kossuth tér 
16.00 Bugázó táncház

Kossuth tér - Piac tér útvonal 
16.30 Szent István-napi felvonulás 

Piactér 
17.00 A XIX. Berényi Napok megnyitója
17.20 20 éves a Suttyomba, koncert és a Leg a Láb 
Alapfokú Művészeti Iskola csoportjainak 
bemutatója
20.00 Bikini
22.00 Tűzijáték a Városházánál
22.30 DJ Lennard

2015. augusztus 19. szerda

2015. augusztus 19. szerda

2015. augusztus 15. szombat 

A XIX. Berényi Napok idején 
10.00 – től 18.00 óráig látogatható kiállítások:

www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu,           /opskk
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Ünnepeltek: 

az aktív játékos pályafutásától búcsúzó 

Iványi Dalma 
és az 50 éves mezőberényi kosárlabdasport 

játékosai, szurkolói

Háziasszony: 
Winter Ilona 

267-szeres válogatott 

Fővédnök: 
Siklósi István 
polgármester

Molnár Miklós Sportcsarnok 

9.00 STREETBALL bajnokság
Érdeklődni, jelentkezni e-mailben és telefonon 

mezoberenyikosarlabdaklub@gmail.com,
 +36 20 989-4499 augusztus18-ig 

vagy a helyszínen augusztus 21-én 8 óráig.

Közönségtalálkozó 
Rátgéber László, Vujity Tvrtko, 

Iványi Dalma és pécsi csapattársai

16.00 női mérkőzés
17.00 férfi mérkőzés

18.00 Iványi Dalma búcsúmérőzése
Közreműködik: Malom Fitness DSE

2015. augusztus 21. péntek 

Piactér 
18.00 Acoustic Praise 
19.00 Kner Táncsport Egyesület 
19.40 Lólé Alícia Azizah
20.00 Mezőberényi Mazsorett Együttes
22.00 Hevesi Happy Band 

Piactér 
18.00 Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
19.00 Szlovák Pávakör 
19.10 Napsugár Táncegyüttes 
19.20 Mezőberényi Népdalkör 
19.35 Malom Fitness DSE 
20.15 Feyér Zita 
22.00 Republic 

2015. augusztus 22. szombat 

Városi Liget
7.00 Harmat Túra - Nordic Walking 
Leczkésiné Hőgye Katalin vezetésével
Tervezett táv 3 km

8.00 Jóga mindenkinek - Vezeti Harrich 
Szilvia és Schäfer László jógaoktatók
Plédet, polifoamot mindenki hozzon magával!

10.00 Mezőberényi Íjász Kör és airsoft 
interaktív bemutató

Martinovics úti tornaterem
9.00 
Nevezés a helyszínen 8.30-tól.
A jelentkezők létszámának ismeretében 
jelöljük ki a verseny kategóriáit.

Városi Asztalitenisz Verseny

OPSKK Művelődési Központja
17.00 Tehetségtalálkozó 
in memoriam Pauló Erika

Kálmán-fürdő
8.30 II Kisvárosi Futóverseny
Távok: babatáv 1000 m; 
5 km, 10 km, 21 km, 42 km
Nevezés a helyszínen 8.00 órától.

11.00 Városi Úszóverseny
Nevezés a helyszínen 10.30-tól.
Tervezett versenyszámok: 1-2. osztály lány-fiú 
(szabadon választott úszásnemben), egy hossz (33 m), 
3-4.  osztály lány-fiú (szabadon választott  
úszásnemben), egy hossz (33 m), 5-6. osztály lány-fiú, 
mell- és gyorsúszás, egy hossz (33 m), 7-8. osztály lány-
fiú, mell-, hát- és gyorsúszás, egy hossz (33 m), Ifjúsági 
(15-18 évig) lány-fiú, mell-, hát- és gyorsúszás, egy 
hossz (33 m), Felnőtt (19 évtől) női – férfi mell-, hát- 
gyors-, és pillangóúszás, egy hossz (33 m), Igény esetén 
szenior kategóriában (50 év felett) női – férfi mell-, hát- 
gyors-, és pillangóúszás, Váltóversenyek: gyermek: 3 X 
33 m (hát-mell-gyors), felnőtt: 4 X 33 m vegyes váltó

Az Európai Unió támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Jó célért a kosárlabdával!
Az eseményre kérjük, ha módod van, hozz 

magaddal egy már nem használt kedves játékot, 
ajándéktárgyat, melyet fel tudsz ajánlani a 

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének, akik 
eljuttatják a rászoruló gyermekek részére. 

www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu,           /opskk
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Kacagó Liget

Július 10-én került megrendezésre immár 
ötödik alkalommal városunkban a Kacagó 
Liget elnevezésű rendezvény. Az idén is 
rengeteg játék, szórakozási lehetőség várta a 
gyerekeket a Ligetben. Ebben az évben 
csatlakozott a rendezvényhez a Könyvtár-
pártoló Alapítvány és a Békés Megyei 
Önkormányzat egészségmegőrző csapata. Itt 
volt a már elmaradhatatlan ugrálóvár is, amit a 
gyerekek ingyen használhattak egész délután. 
A délután kezdődő programot Majoros Ágnes 
bábművész előadása színesítette, melyet 

nemcsak a gyerekek, a felnőttek is nagy 
örömmel néztek végig, egy kis palacsintát 
majszolva. Az egészségmegőrző csapat 
játékos formában próbálta felhívni kicsik és 
nagyok figyelmét az egészséges táplálkozásra, 
mozgásra és még sok mindenre, hogy jól 
érezzék magukat a bőrükben. Ami sikerült is 
nekik, hisz lelkes kis csapat húzta a kötelet és 
rúgta a labdát.
Egyesületünk ezúton is köszöni minden 
támogatójának a segítséget. A Mezőberény 
Város Önkormányzatának, a Könyvtárpártoló 
Alapítványnak, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központnak, a Békés Megyei 
Önkormányzat egészségmegőrző csapatának, 
a Berény-Color Papír Kft.-nek és minden 
tagunknak, akik segítségükkel hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez.

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

A KSI Gyomaendrődben kajakozó Wágner vallhatja magát korosztálya legjobb magyar 
Anna és Sági Aliz, megkoronázva egész éves kajakosának. Hasonló a helyzet Sági Alizzal, 
teljesítményét, fantasztikus versenyzéssel aki a gyomaendrődi Fodor Napsugárral 
g y ő z ö t t  a z  O r s z á g o s  U t á n p ó t l á s  párban hatalmas csatában győzte le a bajnoki 
Bajnokságon. A két berényi lány másfél év 

címvédő Velencei-tavi párost. Ezzel a sikerrel 
kajakozás után jutott el a csúcsra. Mint tudjuk, 

Aliz is felülhet a jól megérdemelt trónra, 

hiszen Napsugárral a legjobb magyar 

párosként zárják az évet.

Az már csak hab a tortán, hogy 4 x 500 

méteres váltóban is győzedelmeskedni 

tudtak. Itt is maguk mögé utasították az egész 

mezőnyt, így mindketten megszerezték a 

második Magyar bajnoki aranyérmüket is. 

Összesítésben elmondható, hogy az egész 

éves eredményességüket, valamint az 

aki Magyarországon a legjobb kajakos, az 
nagy valószínűséggel a világon is a legjobbak 

O r s z á g o s  B a j n o k s á g o n  s z e r z e t t  

aranyérmeiket tekintve, két nagyszerű 

egyéniséget, két kiváló sportembert adott 

Mezőberény a magyar és az egyetemes 

közé tartozik. Wágner Anna egyéniben 2000 sportnak!
méteren ismét nem talált legyőzőre, így joggal Kovács Gábor KSI Gyomaendrőd edző

Madarász Karola, Hajkó Kata, Hajkó Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar 
N o r b e r t ,  C s á v á s  L á s z l ó  D á v i d  Bajnokság, Kolonics György Emlék-
mezőberényi fiatalok neve egy ideje 

versenyen. Elért eredményeik alapján 
összeforr már a vizes sportág, a kajak-kenu 

edzőjükhöz – Pankotai Gábor 1995 nevével. Évek óta tanítványai annak a 
világbajnoka – méltó módon képviselik a Békési Kajak-Kenu Clubnak, ahol az 

elmúlt 40 évben már több világbajnoki neves múlttal rendelkező klubot és minden 
aranyérem és magyar bajnoki arany – elismerést, dicséretet megérdemelnek:
ezüst - bronzérem is gazdára talált. 

K4 Női Kölyök U14. 1000m Final A :3. hely: Kitartó munkájuknak köszönhetően évről 
évre, versenyről versenyre egyre biztatóbb, Hajkó Kata, Madarász Karola (Mezőberény) 
hosszútávon is megjegyzendő eredményeket és Kiss Bernadett, Kálmán Katalin (Békés), 
értek el, és így méltán vehettek részt 2015. 

K4 Női Serdülő U15-U16.  1000m Final A: 4. 
július 24-26-án a Velencei-tónál, a Sukoró 

hely: Madarász Karola (Mezőberény) és 

Kanti Anna, Kőrözsi Timea, Lipcsei Petra 

(Békés), MK4 Női Kölyök U13.       4000m 

Final A:3. hely: Hajkó Kata (Mezőberény) és 

Antal Eszter, Kis Bernadett, Tóth Evelin 

(Békés), K1 Férfi Serdülő U15-U16.3x200m 

Final E: 3. hely: Csávás László Dávid 

(Mezőberény) és Csibor Tamás Péter, Kis 

Zoltán ( Békés), K1 Férfi Serdülő U15-

U16.3x200m Final F: 8. hely: Hajkó Norbert 
kajak-kenu pályán, a Magyar Kajak-Kenu 

(Mezőberény) és Antal László, Püski Dániel 
Szövetség által megrendezésre került 

(Békés)

Sporttörténelmet írtak a Mezőberényi kajakosok

Négy mezőberényi fiatal evezése a siker felé
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2015. augusztus 30-án (vasárnap) 12.00 órától 

Kereki Találkozó
a Muzeális Gyűjtemény udvarán

Jelentkezés: Mertz Mártonné; +36 20 588-0088 

telefonszámon

Ön megváltozott 
munkaképességű?
Dolgozni szeretne?

Munkaerő-közvetítő irodánk speciálisan a megvál-
tozott munkaképességűek számára nyílt 2013-ban a 
TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0038 pályázati konst-
rukció keretében. 
Mezőberény központjában, az Árpád u. 5 szám alatt 
8.00-16.00 óráig várja Önt a Napsugár Munkaerő-
közvetítő Iroda.

Szolgáltatásaink: állapotfelmérés, munkaképesség 
mérése, szükség esetén munkára felkészítés, személyre 
szabott álláskeresés egész Békés megyében, nyílt 
munkaerő-piaci és akkreditált álláshelyek felkutatása
Kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére 
rehabilitációs és szociális ügyintézés területén is. 
Irodánk nyitvatartási időben az alábbi telefonszámo-
kon is elérhetőek: +36 70 466 5862, +36 70 778 1510

Szolgáltatásaink a projektzáró időszak 
(2015. június 30.) után is elérhetőek!

Jelentkezzen! 
Kérjen időpontot személyes találkozásra 

kollégáinktól!
A szolgáltatás térítésmentes!

„Közhírré tétetik,
hogy immár az ötödik

Töltött Káposzta Fesztivál
ideje közeledik.

Szeptember 19-én,
a liget területén
káposzta töltetik

hússal, rizzsel, paprikával,
mindenféle praktikával,

szorgos kezek munkájával.
Jöjjenek hát kóstolni,

és egy kicsit vigadni!”

Felhívás
Az V. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivált 

2015. szeptember 19-én tartjuk a városi ligetben.

A programból: Verseny – főzés és főzőhely dekorációja 
kategóriában – díjazással; 10 órától kulturális bemutatók; 
17.30-tól utcabál; 19 órától tombolahúzás.

Várjuk civil szervezetek, munkahelyi kollektívák, baráti 
társaságok, vállalkozók jelentkezését telefonon: Bartó Róbertné: 
+36 20 424-3944, vagy e-mailben: 

A részvétel feltételei: alapanyag és eszközök a főzéshez; sörsátor a 
főzőhely kialakításához, dekorálásához; 2000 Ft nevezési díj.

opskk@mezobereny.hu

Dévai beszámoló  

Élményekkel teli hetet töltött a TÍZVÁROS Alapítvány tini csapata a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonában, ahol a fiatalok 
önkéntes munkával segítettek, kapcsolatokat építettek és kirándultak. 
Délelőttönként csoportokra bontva bekapcsolódtak a nevelők 
munkájába: segítettek a festésben, takarításban és a konyhai 
munkában. Kitakarították a lépcsőházakat, kigazoltak több kertet és a 
templom előtti teret, belül pedig lemosták a padokat, valamint minden 
este rendbe tették a konyhát és az étkezőt. A munka után pedig 
pihenéssel és ismerkedéssel töltötték az időt. A dévai gyerekek 
meglepően nyitottak voltak, és ahogy meglátták a csapatot, rögtön 
odaszaladtak hozzájuk, megölelték a fiatalokat és kérdezgetni kezdték 
őket, majd ők is elmesélték a saját történetüket. 
Amíg a fiatalok dolgoztak, az Alapítvány média csapata átadta a 
mezőberényi gimnázium tanárai, diákjai, a békési Bóbita Óvoda, a 
Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete, TÍZVÁROS Alapítvány 
Forráspont Adományboltja és magánszemélyek által felajánlott 
adományokat, majd interjút készítettek egy nevelővel és két 
gyermekkel, amelyet augusztus végén a Berény Tv-n a Legfontosabb 
küldetés embernek lenni című sorozatukban fognak levetíteni. 
A kint töltött idő alatt rengeteg élménnyel gazdagodott a mezőberényi 
csapat és nagyon sokat tanultak a gyerekektől és nevelőiktől. Látták, 
hogy hogyan élnek a dévaiak – szerényen, mégis elégedetten, 
megbecsülik azt, amijük van és mindenért nagyon hálásak, amit 
kapnak – és felismerték, hogy sokkal több mindenük van, mint 
gondolták. Megtanultak jobban alkalmazkodni egymáshoz és 
másokhoz, és azt is, hogy felelősséggel tartoznak azért, amit 
elvállaltak. Sokat beszélgettek és játszottak a gyerekekkel, miközben 
mindenkihez közel került egy-egy kisgyerek, akiket a hétvégén meg is 
ajándékoztak egy-egy játékkal, édességgel.  
„Sokszor lehet az újságokban, interneten a dévaiakéhoz hasonló 
történeteket olvasni, de teljesen más közöttük mozogva megtapasztalni 
ezeket a dolgokat. Egészen megdöbbentő – és egyben nagyon jó is volt 
látni –, hogy sokkal egyszerűbb körülmények között élnek és mégis 
nagyon boldogok. A gyerekek fegyelmezettek, engedelmesek, tudják, 
hogy mit szabad és mit nem.“ – mondta a csapat egyik tagja. – „Nagyon 
nagy szeretettel fogadtak minket és visszavárnak. Mi pedig nagyon 
várjuk, hogy újra találkozzunk.“

Veretlenül bajnok

Sportcsarnok SE. Asztalitenisz 

Szakosztályának I. és III. 

osztályú csapata a Megyei 

Bajnokságon veretlenül nyerte 

meg a bajnokságot. 

Ősztől MB III. bajnoki 

mérkőzések lesznek a 

Martinovics úti 

tornateremben. 

Bővebb információ kérhető, 

Kolozsi Pétertől 

a +36 70 382-8705 számon.



Eladó
Mezőberény, Madách u. 20. sz. alatti 110 m2-es 
családi ház, azonnal beköltözhető, néhány éve 

felújított állapotban.
Ár: 5,9 millió

Érdeklődni: +36 70 779-8791

9.Mezőberényi Hírmondó

Szépségszalon

Akció! Szolárium bérlet 3800Ft/60perc
Női-Férfi-Gyermek Fodrászat 

vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, alkalmi 
frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer

Kozmetika  
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla 
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése, masszírozás

Manikűr-pedikűr
műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.

Menyasszonyiruha-kölcsönzés. 

 Elérhetőség: 06/66/352-600, Mobil: 06/30/928-4531
Ajándékozzon Szolárium vagy Kozmetikai kezelést!

Önt is szeretettel várom!
 Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Augusztusi akció:
Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5l 99Ft (66Ft/l)
Ritterhof dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Mátyás dobozos sör 0,5l 149Ft (298Ft/l)
Apenta szénsavas üdítőitalok 1,5l 159Ft (106Ft/l)
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 189Ft (378Ft/l)
Borsodi dobozos sör 0,5l 199Ft (398Ft/l)
Dreher dobozos sör 0,5l 219Ft (438Ft/l)
Kőbányai sör Pet 2l 565Ft (283Ft/l)
Omnia őrölt kávé Silk 250g 599Ft (2396Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Kalinka vodka 0,2l 812Ft (4060Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Jó árak akció:
Tyúkhúsleves tésztával Podravka 62g 99Ft (1597Ft/kg)
Soproni dobozos sör 0,4l 179Ft (448Ft/l)
Pickwick Eperízű filteres tea 20x1,5g 199Ft
Delikát ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)
Nescafé Classic 3in1 kávékev. 10x17,5g 449Ft (2566Ft/kg)
Ász Lecsókolbász kg 549Ft
Hercsi Baromfi löncs kg 699Ft
Mizo Trappista sajt kg 1099Ft
Öcsi Csirkemell sonka kg 1199Ft
Domestos fertőtlenítő 4-illat 0,75l 399Ft (532Ft/l)
Coccolino öblítők 6-illat 1l 499Ft
Silán öblítő koncentrátum - 10 illat 1l 499Ft

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Munkalehetőség

Békési és békéscsabai telepre, 
édesipari betanított munkára, 
többműszakos munkarendbe 

munkatársakat keresünk. 
A munkába járást biztosítjuk.

Érdeklődni: +36 70 6130922

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik ismerték és szerették férjemet, édesapámat

Pintér Jánost,
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.
A gyászoló család

Új szolgáltatás a mezőberényi postán!

A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi 
portfólióját. Ennek köszönhetően Mezőberény lakosai is igénybe 
vehetik a posta modern pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhető a 
Posta Személyi Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, 
szabadon, bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az 
alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára is 
elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá 
igazolni. További részletek:

 oldalon.
https://www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/posta_szemelyi_k
olcson
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