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Kiállítássorozat a Berényi Napok keretében
Hatféle színes, érdekes, új kiállítás
megnyitójára is sor került a Berényi
Napokat megelõzõ délutánokon.

Augusztus 17-én az I. kerületi Evangélikus
Egyházközség
tanácstermében
Németh Mihály evangélikus lelkész nyitotta meg a "Bibliotéka - A Biblia évszázadai Évszázadok Bibliái" címû tárlatot.
Augusztus 18-án 17 órakor “Virágom,
virágom” címmel Pünkösti Gabriella
kerámiái is bemutatásra kerültek – igen
nagy sikert aratva a látogatók körében. A
kiállítást Takács Gyõzõ képzõ- és ipar-

Elsõként a "Madarak Háza" Látogatóközpontban az Alföld Turista Egyesület
jubileumi összeállítását prezentálták "25
éve az úton" címmel.

"Dzsungelek, romvárosok, indiánok"
címmel érkezett Mezõberénybe Kutasi
Kovács Lajos gyûjteménye. A különbözõ

tolldíszeket,
fantasztikus
képeket,
fegyvereket, ékszereket is felvonultató
gyûjteményt az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója, Dr. Kubassek János
mutatta be.

mûvész nyitotta meg: az õ nevéhez fûzõdik
többek közt az OPSKK Mûvelõdési Központjában látható zodiákus óra is.
A Mezõberényi Color Fotóklub tagjainak legszebb fotográfiái is a Mûvelõdési

Az “indiánok írójának” gyûjteményébõl
rendezett kiállításon Amazónia, Peru,
Argentína, Kalifornia, Új-Anglia, Arizona,
Yucatán és Új-Mexico indián törzseinek
változatos kultúrájába pillanthatnak be az
érdeklõdõk.

A rendkívül sokrétû túrákkal foglalkozó
szervezet tárlata a fotók mellett trófeákat,
jelvényeket és kitüntetéseket is bemutat.
Ugyanezen helyszínen "Gombák" név
alatt Hegedûs Csaba, illetve Vágvölgyi
Mihály nagyszerû fotói tekinthetõk meg.

A kiállítások a Berényi Napok ideje alatt
10-17 óráig, azt követõen nyitva tartási
idõben várják a látogatókat.

Házban láthatók. A többnyire természettel
kapcsolatos témákat feldolgozó képek mellett a Bartó László magángyûjteményébõl
származó hasonmáspisztolyokat is megtekinthetjük, köztük Napóleon vagy épp
George Washington fegyvereinek pontos
mását.

A kiállítás augusztus 19-tõl október 31-ig
tekinthetõ meg az OPSKK Muzeális
Gyûjteményében.
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrsre érkezett bejelentés alapján ismeretlen tettes 2008.
augusztus 4-én Mezõberény egyik családi
házának udvarába az utcai kerítésen
keresztül bemászott, a záratlan lakás bejárati ajtaján a lakásba ment, ahol az ott talált kézitáskába eltulajdonítási szándékkal
különbözõ tárgyakat pakolt. Az otthon
tartózkodó lakó észrevette a bûncselekményt, így az elkövetõ a helyszínrõl elmenekült, de menekülése során magához
vette a lakásban talált mobiltelefont.
A lopással okozott kár: 25.000,- Ft
A cselekmény bejelentését követõen a
rendõrjárõrök azonnal a helyszínre mentek,
majd a forrónyomon üldözés eredményeként a menekülõ mezõberényi felnõtt
korú elkövetõt a bejelentéstõl számított egy
óra múlva elfogták, majd a Mezõberényi
Rendõrõrsre elõállították.
Az eltulajdonított mobiltelefont az elfogás
helyszínének közelében található füves
területen megtalálták, majd a sértett részére
visszaadták.
******
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat négy fõ – budapesti és pilisi lakos –
ellen, akik 2008. július 26-án 15.00 óra és
15.30 óra körüli idõben Mezõberény egyik
hipermarketében a vásárlóterület polcairól
levett árukat ruházatukba rejtették, majd
fizetés nélkül távoztak, jogtalanul eltulajdonítva ezzel a magukhoz vett különbözõ
áruféleségeket.
A lopással okozott kár 58.000,- Ft. A bejelentést követõ, azonnali rendõri intézkedések során elfogásra került két személy,

akik az elkövetés helyszínérõl gépkocsival
menekültek. Az elfogott személyek a cselekmény elkövetését elismerték. Az eltulajdonított tárgyak lefoglalásra kerültek, majd
azokat a hipermarket képviselõjének visszaadtuk.
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy az elfogott két személy másik két
személlyel együtt követett el hasonló módszerrel bûncselekményt 2008. július 12-én
15.42 óra és 16.00 óra közötti idõben
ugyanezen hipermarket sérelmére, amely
során összesen 135.000,- Ft. értékû árut tulajdonítottak el. Az elkövetõk azért tudtak a
helyszínrõl elmenekülni, mert ekkor még
nem volt kétséget kizáróan megállapítható
az elkövetõk kiléte.
A nyomozás során mind a négy gyanúsított
õszinte, feltáró jellegû beismerõ vallomást
tett.
******
A Mezõberényi Rendõrõrs járõrõrei állampolgári bejelentés alapján intézkedtek, mert
2008. augusztus 5-én 15.30 körüli idõben
egy ismeretlen személy Mezõberény egyik
családi házához tartozó kertbe mászott,
majd távozáskor különbözõ vasból készült
tárgyakat vett magához. A tárgyakat azonban nem tudta eltulajdonítani, mert egy
szemtanú a bûncselekmény elkövetése
során visszatartotta. A soron kívül érkezõ
rendõrjárõrök az elkövetõt elfogták, majd a
Mezõberényi Rendõrõrsre elõállították.
A lopással veszélyeztetett érték 7.000,- Ft.
Mezõberényi Rendõrõrs
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HIRDETMÉNY
Mezõberény város Önkormányzati
Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala
felhívja a Tisztelt Adófizetõk figyelmét,
hogy a 2008. II. félévi adók
befizetési határideje
2008. szeptember 15.
A befizetések továbbra is csekk igénybevétele nélkül, személyesen a K& H
Bank helyi fiókjában (Mezõberény, Kossuth tér 13.), illetve átutalás útján – a
megfelelõ számlaszámra – teljesíthetõk.
Kérjük a Tisztelt Adófizetõket, hogy
lehetõségeikhez mérten minél elõbb kezdjék meg a befizetések teljesítését.
A befizetésekhez kérjük, szíveskedjenek
magukkal vinni a 2008. évben kiküldött
értesítést, mely tartalmazza az éves adó
összegét, valamint az adózó azonosító
számát, továbbá a befizetõ személy
személyi igazolványát.
Fentiekkel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a Városháza fsz. 8. sz. irodájában
(adócsoport) kérhetõ.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
Dr. Baji Mihály
jegyzõ

A Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYE
2008. augusztus 29-én
18.00 órakor lesz
a Petõfi út 17-19. szám alatt.

SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ
Augusztusban a gyermeket nevelõ családok
évrõl-évre szembesülnek a közelgõ iskolakezdéssel járó kiadásokkal, amelyet minden tanév kezdetén egyre nehezebb kigazdálkodni. Nem csupán azért, mert a gyermekek növekedésével a felsõbb évfolyamos
tankönyvek is drágulnak, hanem mert mind
az étkeztetés, mind az egyéb taneszközök
árai is folyamatosan emelkednek. Mint az
minden szeptemberben kiderül, a támogatottak köre e téren is igen szûk, így a
legtöbb családnak komoly gondot jelent a
szeptemberi becsengetés. Erdõs Norbert,
Mezõberény országgyûlési képviselõje az
évek óta visszatérõ problémával kapcsolatban kérdést intézett Szûcs Erika szociális és
munkaügyi miniszterhez, melyben az érintett családok lehetõségeirõl érdeklõdött a
tárcavezetõtõl. A miniszteri válaszból

kiderült, hogy a lényegi változásra nem
számíthatnak a gyermekes családok ebben a
tanévben. A juttatások alapja a legtöbb esetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, amelyet egy
fõre számított 35.625 forint havi jövedelem
alatt állapított meg a tárca. Ezen kívül a
6.270 forintos kiegészítõ gyermekvédelmi
támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, valamint az ingyenes illetve
50%-os étkeztetés lehetõségét említette
meg Szûcs Erika. A tankönyvvásárláskor az
ingyenes tankönyvhöz jutók köre nem változott, s a legtöbb rászoruló a jövõben is
használt könyvekbõl lesz kénytelen tanulni.
Pozitívumként emelte viszont ki a miniszter
asszony, hogy megemelték a munkáltatók
által adómentesen adható iskolakezdési
támogatás összegét.

Erdõs Norbert elszomorítónak, ugyanakkor
megengedhetetlennek tartja, hogy ez a
súlyos társadalmi probléma immár évek óta
fojtogatja a gyermekes családok ezreit. A
magyar oktatás reformjáról beszélve a
képviselõ megkerülhetetlennek nevezte a
tanulással járó terhek csökkentését.

Erdõs Norbert
Mezõberény város
országgyûlési képviselõje
2008. augusztus 25-én
14 órai kezdettel
fogadóórát tart
a Városháza 15-ös számú termében.
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KISVÁROSI KAVICSOK
Napközis tábor
A Spektrum Alapítvány a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatával együttmûködve 2008. június 30. és július 4.
között tartotta meg – az immáron hagyománynak számító – egy hetes nyári
napközis táborát.

Ma már elmondhatjuk, hogy a tábor nagy népszerûségnek örvend a
gyermekek körében. Ezt bizonyítja, hogy a szervezést megelõzõen
többen is jelezték részvételi szándékukat.
Az idén is a Piknik parkot választottuk helyszínül, hiszen a park
nyújtotta adottságok (zöldövezet, kiépített focipálya, teremhelyiség)
megfelelõ terepet biztosítottak programjaink megvalósításához.
Az öt nap alatt 30 általános iskolás korú gyermek számára nyújtottunk színes programokat, melyek összeállításánál a felszabadult játszás, közösség- és ügyességfejlesztõ szórakozás biztosítása volt az
elsõdleges cél.
Az elsõ napok az ismerkedéssel teltek. A nagy létszám és a vegyes
korosztály miatt különösen nagy szükség volt erre. A gyermekek
lelkesen vették birtokba a pályázati támogatásból vásárolt és a
Népújság Kft. adományának köszönhetõ új és régi játékokat is.
Évek óta meghívott vendégünk a Védõnõi Szolgálat és a Mezõberényi Rendõrõrs egy-egy munkatársa, akik a saját szakterületükhöz tartozó foglalkozással, elõadással emelik a tábor színvonalát.
Puskelné Ollé Ilona védõnõ vezetésével az egészséges életmódról, a
nyári balesetekrõl beszélgettek a gyerekek.
A rendõrség bemutatója mindig nagy népszerûségnek örvend.

Jakusovszki Zoltán, a mezõberényi Rendõrörs parancsnoka és
Szigeti Csaba közremûködésével a gyerekek testközelbõl ismerhették meg a rendõrök által használt eszközöket, felszereléseket. Tájékoztatást kaptak a nyári szünidõben õket érhetõ veszélyekrõl, és kérdéseket tehettek fel.
A táborba visszatérõ gyermekek már lelkesen várták a városi ligeti
számháborúzást, amelyen minden évben újabb és újabb technikai
megoldásokat dolgoznak ki a gyõzelem érdekében.
A sárkánykészítés és eregetés az új résztvevõk számára is nagy élményt nyújtott. Kovács Ágnes szakmai segítségével idén is batikoltunk, így a gyerekek szebbnél szebb ruhadarabokat készítettek és
vihettek haza.
Mindenkit élvezettel tölt el a strandon való fürdõzés, és külön öröm
számunkra, hogy a tábor révén olyan gyerekek is eljuthattak ide,
akiknek egyébként nincs rá lehetõségük. Az idõjárásnak köszönhetõen idén kétszer is be tudtuk iktatni ezt a programot. Elsõ alkalommal – a szokásos egynapos kirándulásunk keretében – a gyomai
Ligetfürdõben töltöttünk el egy egész napot. A gyerekek mindent kipróbálhattak, játszhattak, pancsolhattak. A finom ebédet is a strand
területén költhettük el.
A hét zárásaként a mezõberényi strandon töltöttük a délelõttöt.
A Nyeregben Alapítvány jóvoltából lovas kocsival látogattunk ki a
Laposi kertekbe, ahol Bartó Györgyné Babi néni és férje, Gyuri
bácsi, valamint néhány kedves nagyszülõ nagyon finom ebéddel várt
bennünket. A gyerekeket a nap és a hét zárásaként apró ajándékkal
jutalmaztuk meg. A gyermekek minden nap fáradtan, de élményekkel telve térhettek haza. Úgy gondoljuk, hogy minden résztvevõ hasznosan töltötte velünk a hetet.
Ezúton is külön köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak,
akik pályázati támogatással, adományokkal segítették a tábor megvalósítását.
Támogatók: Mezõberény Város Önkormányzata, Népújság Kft. Békéscsaba, Tóth János - szódás, Fekete József, Városi Közszolgáltató
Intézmény, Szikora János - Német Finom Pékáru, Szabó László vállalkozó, Jakusovszki Zoltán - Mezõberényi Rendõrörs, Védõnõi
Szolgálat - Puskelné Ollé Ilona, Madarász Ferenc - Nyeregben
Alapítvány Mezõberény, Varga Bálint - vállalkozó, Gyaraki Zsófia vállalkozó, Kovács Ágnes, Bartó Györgyné és családja
Önkéntesek: Komócsin Katalin, Rácz László

OLVASÓI LEVÉL
Mezõberényi helységnévtábla mindent megmutat?!
A nyári autós kirándulásokra felkészülés egyik
eleme, hogy a kocsiban legyen egy aktuális
országtérkép. Magam is lecseréltem a lassan tizenéves útbaigazító segédeszközt,
mivel a napjainkban igen népszerû GPS-t
drágállottam. Az új térképet azonnal tanulmányozás alá vettem, természetesen Békés
megye és Mezõberény környékét vettem
szemügyre. Mezõberény neve után meglepve tapasztaltam, hogy szlovák és német
nyelven is ki van írva: POLNY BERINCOK,
BERIN. Lehet, hogy az én tudatlanságom,
akkor itt kérek elnézést, de valahogy ezek
az elnevezések számomra teljesen újak.
Nem lehet találkozni Berényben ezekkel a
nevekkel. De mit mond az INTERNET!
Bizony van nevekre találat, igaz, a

mezobereny. hu-n egy darab se. Mintha eddig titkolva lenne, hogy Berényt más nyelveken másként hívják pedig a várost bemutató írások is háromnemzetiségû településként jegyzik. Berényben szlovák és német kisebbségi önkormányzat is mûködik.
Az idelátogató külföldi vendégek számára
is kimondhatóbbak ezek a nevek. Több
békés megyei település is használja és helységnév tábláján is jelzi, hogy itt más nemzetiségûek, származásúak is élnek például:
Békéscsaba, Szarvas, Gyula, Tótkomlós.
Mezõberény is beállhatna a sorba, habár
nem tudom milyen jogi és pénzügyi akadálya lehet annak, hogy legalább a városba
bevezetõ utak mentén a testvérvárosok neve
mellett ki legyen írva: Polny Berincok,
Berin. A térképen már rajta van!
GM

Majoros Beáta
családgondozó

A Mezõberényi Fúvószenekarért
Közhasznú Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik hulladékpapír- és
pénzadományaikkal
támogatták célját.
Terveink szerint az õszi fellépésen az
Ifjúsági Fúvószenekar már az új
egyenruhában mutatkozik be.
További támogatásukat köszönettel
vesszük.
Bankszámlaszámunk:
TAKSZÖV (Mezõberény)
53200046-11076711
Matajsz János
elnök
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HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alázat mindig gyõz
Jézus mindig vigyázott az apostolokra, hogy idõnként pihenjenek. Az
apostolok viszonzásul a nagyon fáradt Jézust a pogány Tirusz
vidékére vitték pihenni. Ám a tirusziak észrevették.
Egy pogány asszony elment, hogy Jézus gyógyítsa meg nagyon beteg
lányát. Az apostolok elküldték. Erre az asszony kiáltozni kezdett:
"Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!" A kiáltozásra kijött Jézus: – Nem
lenne helyes a gyerekektõl elvenni a kenyeret és a kis kutyáknak adni.
Én ugyanis csak Izrael elveszett juhaihoz küldettem.
Az asszony kapva kapott a szón. Igaz Uram. Csakhogy a kis kutyák
is esznek a morzsákból, amelyek a gyerekek asztaláról lehullanak.
Ezért a beszédért – mondta Jézus – leányod meggyógyult.
Az asszony hazasietett. Boldogan ölelte magához a teljesen
egészséges leányát, akit Jézus az asszony alázatáért soron kívül is
meggyógyított.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapám, apósom, nagyapánk

Bajkai Ferenc
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
érte imádkoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
"Mit vesztettem én tebenned,
hogy mi voltál te énnekem, nem tudja
azt rajtunk kívül e világon senki sem."

Marosi Endre

CSOPORTOS ÜDÜLÉS HARKÁNYBAN
2008. november 9 – 15, vasárnaptól szombatig (6 éjszaka)
2 ill. 3 ágyas szobákban, a Thermál Hotelben félpanziós ellátással.
A hotelben használható gyógymedence, uszoda, szauna, pezsgõfürdõ. A szobák felszereltsége: törölközõ, fürdõköpeny, hajszárító,
TV, telefon, minibár, széf. Lehetõség van gyógykezelésre is!
Árak: 2 ágyas szoba 41000,- Ft/fõ
3 ágyas szoba 37500,- Ft/fõ
Idegenforgalmi adó 70 alatt 330,- Ft/éjszaka
Fizetés: készpénz, vagy üdülési csekk.
Külön autóbusz költsége kb. 2500,- Ft/fõ, amely a hotelig szállít
(oda-vissza).
Jelentkezés: 2008. szeptember 20-ig.
További üdülési lehetõség kellõ számú jelentkezõ esetén:
Hajdúszoboszló, szeptember vége – október eleje (6 éjszaka)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Érdeklõdni: Borgula Györgyné, Mb., Jókai u. 64.
Tel.: 06-20/222-2435
Indul a Baba-mama klub!
Járt már nálad a gólya? Ha jelenleg pici gyermeked van, vagy várod és
szívesen eszmét cserélnél a világ dolgairól. Ha szeretnél egy kis "fejtágítást"
(orvos, pszichológus), de akkor is, ha egyszerûen kikapcsolódásra vágysz.
Keress bennünket verseljünk, zenéljünk együtt babáinkkal. Találkozzunk
szeptember 10-én 9 órakor az OPSKK Mûvelõdési Központjában!
Tel: Pankotainé Marcsi: 70/368-9050, Szabó Melinda: 30/639-5069

Lakossági apróhirdetés
GARELLI PGO tip. 2000-es évjáratú, felújított olasz robogó eladó.
Érdeklõdni: 06-30/4090161
Várom olyan segítõkész ember jelentkezését, aki a PSG 1992-es gombavató mûsorának
(Moldvai) videofelvételével rendelkezik. Tel.: 06-20/807-2019
172 cm magas, barna hajú elvált férfi tartós kapcsolat reményében szívesen megismerkedne egyedülálló vagy kisgyermekes nõvel. Ajánlatot a Mécses Egyesület 421814-es telefonjára várok Benkõ László névre.
Mezõberényben Fõ út 2. sz. alatt liftes oldalon erkélyes lakás eladó. Kertes ház csere is
érdekel. Irányár: 7.600.000 Ft. Tel.: 06-30/454-3658

TÓTH BÉLA
halálának 3. évfordulóján fájó szívvel gondol rá
felesége, leánya és két unokája.

TICHY MÁRIA és SZABÓ DEZSÕ
augusztus 30-án ünnepli

50.
házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból sok szeretettel köszönti
õket lányuk és unokájuk.

Wágner József Zsolt (Mb., Deák F. u. 60.) és Bötsch Szilvia
(Köröstarcsa, Kossuth u. 7.) ; Hoffmann András és Bagi Ágnes
(Mb., Hajnal u. 25.) ; Szûcs Zsolt Pál és Wagner Gabriella (Mb.,
Békési út 1/b.) ; Kispál Imre (Mb., Vasút u. 31.) és Hoffmann Éva (Mb.,
Szénáskert u. 119.) ; Várnagy József és Hidvégi Zsuzsanna (Mb., Galilei u.
23.) ; Toman Zsolt (Mb., Oltványkert u. 31.) és Fekete Gabriella (Mb., Mátyás
kir. u. 37.) ; Szabó Sándor Zoltán (Mb., Szent István u. 4/b.) és Kóródi Rózsa
(Kunágota, Kossuth u. 70.) ; Sándor József Csaba (Bp., Bukarest u. 7.) és
Szücs Linda (Mb., Tessedik tér 14.)
Zsemlye Katalin (1913, Mb. Juhász Gy. 1.) ; Solymosi László (1947,
Mb. Oltványkert u. 52.) ; Winter Ádám (1925, Mb. Köröstarcsai u. 65.)

MAGDI
TEXTILHÁZ
Mezõberény, Fõ út 33.
RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU
15 féle viaszos vászon
Kötõ-, horgoló és kézimunkafonalak
Baba fonal 25 dkg 1250,- Ft
Gobelin, drukkolt anyagok
100% pamut zoknik
magyar termék, térdfix, bokafix
Nyári pizsamák

Avon parfümök féláron!
Blúzok olcsón
Menyasszonyi ruha kölcsönzés
Állandó függönyakció!
Organza, voile, mesefigurás már
450,- Ft/m-tõl
Nyitva: H – P: 8 – 12, 14 – 17
Szombat: 8 – 12
Harcsa Józsefné 06-20/939-0191
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SPORT
NB II-ben a Berényi Gyermek
FC csapatai!

BERÉNYI GYERMEK FC NB II. U-13 és U-15 serdülõ nagypályás
labdarúgó-bajnokság délkeleti csoportjának sorsolása

A Magyar Labdarúgó Szövetség elfogadta
nevezését az NB II-es országos bajnokságba a Berényi Gyermek FC U-15 és U-13
éves csapatainak.
Így a 2008/2009-es szezonban a délkeleti
csoportba kapott besorolást a berényi
együttes.
Az õszi szezon augusztus 17-én kezdõdik és
november 8-ig tart.
Csapataink július végétõl napi egy edzéssel
készülnek a bajnokságra, Kajlik Péter és
Oláh Zsolt tanár-edzõk vezetésével.
Augusztus 4 - 11. között napközis táborban,
napi két edzéssel folytatódott a felkészülés.
A Berényi Napok idején, augusztus 23-án,
vasárnap 11.00 és 13.00 órától Karcag csapatát látjuk vendégül elsõ hazai mérkõzésünkön.
Szeretettel várjuk a szurkolókat mérkõzéseinkre.
HAJRÁ BERÉNY!
Berényi Gyermek FC

FORD.

DÁTUM

U-13

U-15

1.

08. 17.

15.00 GYULA-GYERMEK FC

17.00 GYULA-GYERMEK FC

2.

08. 23.

11.00 GYERMEK FC-KARCAG

13.00 GYERMEK FC-KARCAG

3.

08. 30.

11.00 CEGLÉD-GYERMEK FC

13.00 CEGLÉD-GYERMEK FC

4.

09. 06.

11.00 GYERMEK FC-KECSKEMÉT

13.00 GYERMEK FC-KECSKEMÉT

5.

09. 13.

11.00 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY GYERMEK FC

13.00 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY GYERMEK FC

6.

09. 20.

11.00 GYERMEK FC-BESENYSZÖG

13.00 GYERMEK FC-BESENYSZÖG

7.

09. 27.

11.00 GYERMEK FC-MAKÓ

13.00 GYERMEK FC-MAKÓ

8.

10. 04.

11.00 KISKUNFÉLEGYHÁZA GYERMEK FC

13.00 KISKUNFÉLEGYHÁZA GYERMEK FC

9.

10. 11.

10.00 GYERMEK FC-OROSHÁZA

12.00 GYERMEK FC-OROSHÁZA

10.

10. 18.

15.00 BÉKÉSCSABA UFCGYERMEK FC

17.00 BÉKÉSCSABA UFCGYERMEK FC

11.

10. 25.

SZABADNAP

SZABADNAP

12.

11. 02.

11.00 KISKUNMAJSA GYERMEK FC

13.00 KISKUNMAJSA -GYERMEK
FC

13.

11. 08.

11.00 GYERMEK FC-TISZA VOLÁN
SZEGED

13.00 GYERMEK FC-TISZA VOLÁN
SZEGED

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

Megkezdõdött a 2008-2009-es szezon a Megyei I. osztályban
Forduló Dátum

Idõpont Hazai

Vendég

1.

2008.08.10.

17:00

Mezõberényi FC

Kondorosi TE

2.

2008.08.16.

17:00

Sarkadkeresztúri SE

Mezõberényi FC

3.

2008.08.24.

17:00

Mezõberényi FC

Battonyai TK

4.

2008.08.31.

17:00

Rákóczi Vasas -OMTK

Mezõberényi FC

5.

2008.09.07.

16:30

Mezõberényi FC

Kaszaper FC

6.

2008.09.13.

16:30

Szeghalmi FC

Mezõberényi FC

7.

2008.09.21.

16:00

Mezõberényi FC

Gyomaendrõdi FC

8.

2008.09.28.

16:00

Mezõberényi FC

Méhkerék SE

9.

2008.10.04.

15:00

Szarvasi FC

Mezõberényi FC

10.

2008.10.12.

15:00

Mezõberényi FC

Csabacsûd SE

11.

2008.10.18.

14:30

Mezõkovácsházi TE

Mezõberényi FC

12.

2008.10.26.

13:30

Mezõberényi FC

Frühwald-Jamina SE

13.

2008.11.01.

13:00

Békési FC

Mezõberényi FC

14.

2008.11.09.

13:00

Mezõberényi FC

Szabadkígyósi SZSC

15.

2008.11.15.

13:00

Mezõhegyesi SE

Mezõberényi FC

16.

2008.11.22.

13:00

Kondorosi TE

Mezõberényi FC

Lejátszotta elsõ bajnoki mérkõzését a
2008-2009-es idényben a Mezõberényi FC
együttese. A csapat augusztus 10-én a Kondorosi TE-t fogadta hazai környezetben, ám
a vendégek sajnos 1-0-s gyõzelmet
könyvelhettek el a lefújást követõen, így
csalódással hagyták el a pályát a piros
mezesek.

Eredmény
0-1

Már a találkozó elsõ perceiben pontosabb
passzokat mutattak be a kondorosiak, jóllehet, alapvetõen az MFC sem védekezõ
felfogásban lépett pályára. Körülbelül az
elsõ játékrész feléig kellett várni a berényi
védelem megnyílására, s azok után, hogy
korábban a hazai hátvédek nem egyszer az
utolsó pillanatban tisztáztak, egy fejes gól-

lal elõnyhöz jutott a vendég gárda. A találat
egyébiránt meglehetõsen érdekes körülmények között született: a nézõtéren megjelent népes közönség talán már azt hitte,
hogy a berényi hálóõr megfogja a labdát,
ám a játékszer valamilyen okból kicsúszott
a portás kezébõl, s épp az érkezõ támadó
fejére pattant.
A második félidõben érezhetõen attraktívabb alakzatban szerepeltek a hazaiak,
helyzeteket dolgoztak ki. Nem egy alkalommal pedig a kondorosiak kapusának kellett
játékba avatkoznia. A második negyvenöt
perc elejét – a jól teljesítõ berényi futballistáknak köszönhetõen – igen lüktetõ játék
jellemezte. Az ezt követõ idõszakban azonban az események valósággal pálfordulatot
vettek: a kezdeményezést ismét a vendégek
ragadták magukhoz, mi több, meg is zörgették a hálót, ám a játékvezetõ les címén
annulálta a találatot. A lefújást megelõzõen
a fõszerep jórészt a sárga lapoknak, illetve a
szabálytalanságoknak jutott, s talán ennek is
betudható, hogy a berényiek nem tudtak
egalizálni. A hármas sípszót követõen,
összességében jogos, 1-0-s vendég sikert
könyvelhettünk el.
A Mezõberényi FC az idény második fordulójában sajnálatos, 5-0 arányú vereséget
szenvedett Sarkadkeresztúron.
Szurovecz Illés
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ
ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTANFOLYAM
indul szeptembertõl Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely
minõségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a jelentkezési határidõ
meghosszabbítva 2008. augusztus 12-ig!

Mezõberényi Hírmondó

ISMÉT FELNÕTTKÉPZÉS
A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN
Képzési kínálatunk a 2008/2009-es tanévre:
Gimnáziumi képzés:
esti (heti 2-3 alkalom)
ÚJ! levelezõ (kéthetente 1 alkalom)
Szakképzés vizsgagaranciával:
szociális gondozó és ápoló
pénzügyi-számviteli ügyintézõ
számítógép-kezelõ (használó)
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Tel.: 30/2079-637
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
hétköznap az OPSKK Mûvelõdési Központjában Kovács Anettnél
személyesen, vagy a 66/515-553-as telefonszámon, valamint a hét
minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál: 30/931-87-74
Referenciáink:MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási
Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási
Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és
Pénzügyõrség, Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi
Felügyelõség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol
Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974
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