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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Szervezetvezetők! 

A 2016/2017 év sporteseményekben és eredményekben gazdag év volt. A visszatekintés az 
előző évekhez hasonlóan a szervezetek beszámolói alapján készült és tartalmaz hiteles és 
pontos adatokat. Büszkén mondható, hogy a városban évek óta fontos területnek számít a 
sport, a sporttal kapcsolatos esemény. Ezekről az alkalmakról közösségi oldalakon, honlapról 
és az újság lapjairól értesülhetünk. Elmondható, hogy intézményeink és civilszervezeteink 
számtalan sportágat ölelnek fel és biztosítanak arra lehetőséget. Megtalálható és választható a 
torna, a labdarúgás, a kosárlabda, az íjászat, a futás, a sakk, a horgászat, a kickbox, a tenisz, 
az atlétika, kézilabda, a természetjárás, a lovaglás, motorozás, biliárd vagy az asztalitenisz. A 
sportolók között vannak, akik a szabadidő eltöltése, van, aki verseny szépsége miatt 
foglalkozik a sporttal. Eredményeket tekintve gyakran rácsodálkozunk, hogy nemzetközi és 
országos viszonylatban is milyen kitűnő eredményeket érnek el sportolóink. Köszönhető ez a 
felkészítőknek, segítőknek és azoknak az elkötelezett sportvezetőknek, akik biztosítják a 
feltételeket, a körülményeket. Tudjuk, hogy a versenyzés, a sport anyagi támogatás nélkül 
szinte lehetetlen. A város, az önkormányzat is lehetőségeihez mérten támogatja ezeket az 
egyesületeket, és örömteli, hogy egyre több vállalkozás, szponzor érzi fontosnak, hogy 
segítséget nyújtson számukra. A gyermekek esetében elengedhetetlen a szülők szerepe, hiszen 
támogatásuk nélkülözhetetlen. Köszönet illeti őket. A mezőberényi sport sikereinek 
visszajelzése, hogy megyei és országos megmérettetések, továbbképzések, vizsgák 
helyszínének választják a várost. A sportszervezetek számára fontos terület az utánpótlás 
nevelés is és gondot fordítanak arra, hogy a gyermekek sportoljanak, és életük része legyen a 
mozgás. A Humánügyi Bizottság a sportterületek minél szélesebb támogatására dolgozta át a 
sportrendeletét, alkotta meg a sportkoncepcióját és alapította meg a „Mezőberény Sportjáért” 
elismerést, melyet idén Winter Ilona kapott. Pályázatokkal segíti egy-egy rendezvény 
megvalósulását és folyamatosan követi és nyújtja be a sportlétesítmények bővítésére és 
felújítására vonatkozó projekteket. Az elmúlt év sportteljesítménye tehát elismerést érdemel 
minden sportág tekintetében és köszönet a résztvevőknek, közreműködőknek, versenyzőnek, 
amatőr sportolónak és felkészítőnek.  

Mezőberény, 2017. június 15. 

Barna Márton s.k. 
 HB bizottsági tag 
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SZALAI BARNA TENISZKLUB 
 
A SZBTCM 2016-ban is sikeresen folytatta működését, a sport népszerűsítését, szórakozást, 
az érdeklődőknek, illetve utánpótlás-nevelés segítését. Tudta ezt tenni az Önök segítő 
hozzáállása és a tagok áldozatkészsége miatt. A klub ingatlana az önkormányzat tulajdonában 
van. A SZBTCM tartós bérletben gondoskodik a működésről a tagdíjak, pályázati pénzek es 
az önkormányzat " segítő kezének " köszönhetően. 2016-ban is sikeresen részt vettünk a 
megyei bajnokságban, 2. helyezéssel zártuk az évet. 3 alkalommal rendeztünk háziverseny, 
ebből egy nyílt volt és a külföldi vendégek is nevezhettek. Immár 3. alkalommal került 
megrendezésre a Szalai Barna emlékverseny, mely az ország több pontjáról fogadott 
nevezőket jelentős számban. Szerződésünk van a Mezőberényi Általános Iskolával, mely így 
tud sportiskolaként működni. Felszerelt, tiszta öntözött salakpályákat biztosítunk a 
gyerekeknek, öltöző, tusoló is rendelkezésre áll. Adogatófal előtt sajátíthatják el ennek a szép 
sportnak a technikai alapjait. Gondnokot alkalmazunk, akinek a bérét klubunk bevételeiből 
gazdálkodjuk ki. Ő gondoskodik a pályák állandó játékra kész állapotáról, gondoskodik a 
környék, park rendben tartásáról, a szennyvíz szippantásáról. Ez a mai napig sajnos nincs rajta 
a városi vezetékrendszeren. Korszerű pályakarbantartó, és szerszámkészletünk van. Ennek 
biztonságos tárolására, önkormányzati engedély és hozzájárulás után szintén önerőből tároló 
helyiséget építettünk. Itt tároljuk téli időszakban a hálókat, oszlopokat, padokat. 
Beszámolómhoz fotókat is mellékelek. Terveink igen kiterjedtek, az önkormányzat szárnyai 
alatt igyekszünk méltó módon gyarapítani sok sportbarát és diák számára élményt nyújtó, 
Mezőberénynek büszkeséget hozó tenisztelepünket.  
Köszönve az eddigi, és bízva jövőbeni támogatásukban sportbaráti üdvözlettel: 

 
Dr. Zuberecz Zoltán  

                 SZBTCM elnök 
 

        
 
 
„Nem véletlen, jut eszembe, hogy a tenisz az élet nyelvét használja. Előny, adogatás, hiba, elvétel, love - a tenisz 
alapelemei a mindennapi léthez kapcsolódnak, mert minden mérkőzés kicsiben maga az élet. A tenisz felépítése, 
ahogy a darabok egymásba illeszkednek, olyan, mint az orosz matrjoska baba, ami a napjaink felépítését 
utánozza. A pontok játékok lesznek, azok játszmák, azok tornák, és mindez olyan szorosan összefügg, hogy 
bármelyik pont lehet a forduló. Arra emlékeztet, ahogy a másodpercek percek lesznek, a percek órák, és 
bármelyik óránk lehet a legszebb. Vagy a legsötétebb. A mi választásunk „(Andre Kirk Agassi)  
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MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB 
 
A Mezőberényi Kosárlabda Klub az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenykedett. Az 
eredményes TAO pályázatunknak és a Városi Önkormányzat által kapott anyagi 
támogatásnak köszönhetően a működési feltételekhez adottak voltak a források. Mintegy 150 
fő sportolóval foglalkozott a szakosztály, 7 szakemberrel. 
A 2016/17-es bajnokságban szereplő csapataink, és eredményei: 
 
Férfiak:  
Felnőtt : Férfi felnőtt csapatunk az NB II. Keleti csoportjában a 10. helyen végzett, ez az 
eredmény előrelépés volt a tavalyihoz képest. 
Kadett csapat: Az országos bajnokságban fejezte be a küzdelmeket 20 mérkőzést játszottak.  
U12: Az Országos bajnokságban III. számú régiós versenyben 8 forduló után 16 lejátszott 
mérkőzéssel befejezte a küzdelmeket. A csapat a „C” csoportban végzett. 
U11: Az Országos bajnokságban III. számú régiós versenyben 8 forduló után 16 lejátszott 
mérkőzéssel befejezte a küzdelmeket. A csapat az előkelő „B” csoportban végzett. 
 
Nők:  
Felnőtt : Női felnőtt csapatunk alkalomszerűen a Női Senior Tornákon szerepelt A 
Mezőberényben megrendezésre került tornán az első helyen végeztek. 
Serdülő: Az Országos bajnokságban befejezte a küzdelmeket, a Regionális Kelet 
Magyarország bajnokság döntőjében 3. helyén végeztek. Az év folyamán 16 bajnoki 
mérkőzésből tízszer győztek, és hatszor szenvedtek vereség. 
Utánpótlás csapatainkkal részt vettünk a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett 
Diákolimpiai versenyeken is. 4 korosztályban a 8 induló csapatunkkal bekerültünk a megyei 
döntőkbe, 3 csapatunk szerepelt országos elődöntőkön. 
A streetball diákolimpiai küzdelmekben 2 korosztályban 7 csapattal indultunk. 4 csapatunk 
jutott országos elődöntőbe. 
A „Dobd a kosárba” országos akcióban 2 korosztályban veszünk részt. 
Egyesületünk sikeresen rendezte meg márciusban az országos senior bajnokság egyik 
fordulóját. 39 nevezett csapattal, és kb.120 versenyzővel, az ország legnagyobb ilyen 
rendezvénye volt. A női csapataink kiváló eredménnyel zárták a tornát. Április elején 
rendeztük meg, már 28. alkalommal, a Molnár Miklós Emléktornát, ahol 15 utánpótlás csapat 
vett részt hazánkból, és Szlovákiából, Németországból és Romániából. A torán a mezőberényi 
csapatok szép eredményeket értek el.  Az elmúlt évben is részt vettünk két külföldi utánpótlás 
tornán. Szeptemberben a szlovákiai Poprádon, októberben a németországi Wurzenben 
szerepeltünk szép eredményekkel, és a gyerekek élményekkel tele érkeztek haza. 
 
További célunk a jelenlegi versenyző létszám megtartása, versenyeztetése. 
 
A Diákolimpián két korcsoportban szerepeltünk, a IV. korcsoportban a Mezőberényben 
rendezett országos elődöntőn 3. helyezést ért el lány csapatunk. A III. korcsoportban szintén a 
lányok bejutottak az országos döntőbe, mely nagyon szép eredmény, hiszen az elmúlt 2-3 
évben ez nem sikerült egyik korcsoporttal sem. Ennek a döntője június 9-11. között lesz 
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Mezőberényben. A női senior csapatunk az országos rendezvényű tornákon számos érmes 
helyezést ért el, a 30+, és a 45+ kategóriákban. Többek között a mezőberényi rendezésű 
tornán a 45+ csapat I. a 30+ csapat III. helyezett lett. Egyesületünk edzője, és senior 
csapatunk játékosa Winter Ilona márciusban New Zealandon járt a World Masters Game-n, és 
a 60+ kategóriában Magyarországot képviselve Világbajnok lett! 
 

Iványi László s.k. 
          elnök 
 

     

     

 

„A tehetség meccseket nyer, de a csapatmunka és az intelligencia bajnokságokat” 

Michael Jordan 
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KERECSÉNYI LÁSZLÓ ÍJÁSZ ÉS SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET 

Mezőberényi Íjász Egyesület 

A mezőberényi íjász egyesület a 2016-2017-es szezonban a támogatói tagok létszáma-akik, 
csak edzésre, de rendszeresen járnak-megduplázódott. Egyre többen jönnek ki egy-egy 
edzésre kíváncsiságból, vagy csak kipróbálás kedvéért. Szívesen állunk rendelkezésére 
bárkinek, mert sosem tudhatjuk, hogy kiben milyen tehetség rejtőzik. Mára már elértük azt is, 
hogy rendezvényekre nemcsak Mezőberénybe hívnak minket, hanem visszatérő vendégek 
vagyunk más település rendezvényein, fesztiváljain is. De, rendezvények mellett szervezünk 
íjászversenyeket is, ebben az évben 3 hazai rendezésű versenyt bonyolítottunk le, nagy 
sikerrel. Ebből az egyik éjszakai verseny volt, ami országos szinten is egyedülálló és erre is 
visszatérő versenyzőink vannak, már nemcsak a szomszéd megyékből. Az egyesület 
versenyzői tudásukhoz mérten versenyeken tudják magukat megmérettetni, helyi és vidéki 
versenyeken egyaránt. Az előző év kiemelkedő sikere volt az augusztus végén Gyulán 
megrendezett történelmi íjász világbajnokság,ahol Sotus Gizella Világbajnoki címet szerzett. 
E mellett több kisebb versenyen,- ahol- elindult arany érmet hozott el. A tavalyi évben 
megkezdték versenyeiket a fiatal versenyzők is. Első versenyük a Berényi verseny volt, ahol 
Hajdú Viktor 1, Komlódi Tamás 2, Tímár Kevin 3 lett. A következő versenyükön, ami 
Gyulán volt, szintén elhozták az 1-2-3 helyet. Idén, már a felnőtt hölgyeink is elkezdték a 
versenyeiket, 3. éjszakai versenyen Bihari Andrea 1, Budai Gyöngyi 2. helyezést ért el. Férfi 
kategóriában - a legnépesebb kategóriában- Tímár János 2. hely. Fehér Csaba - aki, 
elsősorban számszeríj kategóriában versenyez- meghívást kapott Ausztriába egy Grand Prix 
versenyre, ahol 3. helyezést ért el. Még ebben a szezonban meglőtte a minősített nagymesteri 
címet is. Még ebben az évben településünkön megrendezzük a '' Megye legjobb íjásza'' 
versenyt is. 

Fehér Csaba s.k. 
egyesületi vezető 

 

     
 

 
"Amikor egy íjász elvéti a célt, önmagában keresi a hibát. Ha nem sikerül a közepébe találnod, az nem a céltábla 

hibája. A célzáson kell javítanod - vagyis magadat kell fejlesztened!" 
Gilbert Arland író 
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ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY 

Sportturisztika - Természetjárás - Tömegsport 

Statisztika:  

Létszám: 112 fő. (70 felnőtt, 13 diák, 29 nyugdíjas) Túrák száma: 319, Túranap: 340. Nyílt 
túra: 18. A túrákon résztvevők összlétszáma: 1. 201, egy túrán átlagosan 3,7 fő. Vendég: 401 
fő. 
2016-ban, Egyesületünk működésének harmincharmadik évében tagtársaink és természetesen 
vendégeink is, az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg az egyéniségüknek, 
felkészültségüknek leginkább megfelelő programokat: 
 
1. Gyalogtúrák 
Az „Alföldi-kéken Békés megyében” túrasorozatunkból a Zsadány - Geszt- Biharugra távot 
teljesítette buszos csapatunk, februárban. 
Kora tavaszi túránkon, Bélhagymás környékén erdős, vadregényes környéken néztük meg a 
tavasz ébredését. 
A VTSZ szervezésében „Egy nap alatt az országos Kéken” Mátraverebélytől Sirokig 
gyalogoltunk. 
Könnyű gyalogtúrát terveztünk a Margit-szigetre, a Parlament és a Nemzeti Színház 
környékére. 
Idén úgy alakult, hogy két nyári buszos kirándulásra is sor került. A Börzsönyben Kemence 
központtal É-D-i irányban barangoltuk be a hegységet. Gödöllőt, a vácrátóti-arborétumot, 
majd a Drégely-várat is felkerestük. Másik táborunk Herkulesfürdőn volt. Megnéztük a 
Vaskaput, motorcsónakkal a Kazán-szorost, túráztunk a Szeles-vízeséshez. Felkerestük Arad 
és Temesvár nevezetességeit. 
Gyalogló-napon olyan úton haladtunk településünkön, ahol a városban fellelhető a „Tepülési 
Értéktárban” szereplő értékeket felkereshettük. 
A Váradi László és a Szucharda Gyula emléktúráinkon sokan tisztelegtek elődeink emléke 
előtt. 
Évzáró túránk a Bükkben a Tar-kő és a Három-kő fennsíkjára vezetett. 
 
2. Sportturisztika 
NB. csapataink szereplése 2016. 
NB I. Csapatunk az alábbi összeállításban vette fel a harcot: Örsi Anna, Viczián Zoltán, 
Fejes Gábor, Vincze Zoltán, Vincze Zoltán, Vízer Dániel, Sulyok Ábris. Nem titkolt cél volt a 
szezon előtt a jó csapat eredmény elérése. Végül az bizonyult döntő jelentőségűnek, hogy az 
Alföld TE valamennyi versenyen tudott csapat pontszámot elérni (volt legalább 3 szintidőn 
belül teljesítő csapattag). A mezőnyben rajtunk kívül nem volt még egy ilyen csapat. Így is 
szoros volt a küzdelem, hiszen az Alföld TE 813 ponttal nyerte a bajnokságot, míg a rivális 
csapat 796,5 ponttal zárt.  
Női egyéniben Örsi Anna aranyérmes lett 247,5 ponttal, Fejes Gábor férfi egyéniben 
ezüstérmes 276 ponttal. 
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NB II.-ben önálló csapatot nem tudtunk kiállítani; itt az Alföld TE – Szent Jakab közös 
csapatában szerepelt Borsos Tamás és ifj. Erdei László. A csapat a pontvadászatban #2 
helyezést ért el.  
 
Futás: 
Idén is számtalan futóversenyen vettek részt tagjaink, illetve több rendezésében vettünk részt 
támogatóként, segítőként. Ezek közül kiemelném a III. Kisvárosi Futóversenyt, melyek 
nagyon sok futót vonzott. 
 
3. Kerékpározás 
2016-ban ismét mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött a kerékpározásban is! 
A Körös teljesítménytúrák keretében a 100 km-es távot a 16., míg a 70 km-es távot a 15. 
alkalommal rendeztük meg változatlan népszerűséggel, míg Patai Mátra teljesítménytúránk 
keretében a 6. alkalommal vehettek részt a turisták a Patai kör nevű 60 km-es túrán. 
Az előre tervezett kerékpáros programjaink közül sikerült megvalósítani a szlovákiai, a Fejér 
és Tolna megyei és az egynapos hódmezővásárhelyi valamint lökösházi útjainkat is!  
Szlovákiai utunkon egy hét alatt, a csodálatos felvidéki tájon közel 600 km-t kerékpároztunk. 
Egynapos útjainkon Hódmezővásárhelyt, illetve a lökösházi Bréda kastélyt néztük meg. 
A Váradi László emléktúrát ezúttal is megrendeztük a kerékpárosok részére is, akik Békés 
mellett a Kettős-Körös gáton találkoztak ismét a gyalogos résztvevőkkel, ahol együtt 
emlékeztünk egykori elnökünkre.  
 
4. Túlélőtúrázás 
2016-ban áprilisban a csapat Pilismaróton indult a MATT túlélőtúrán. Három, 110km+ -os 
bajnoki forduló közé beékelődve került sor a 20 órás versenyre. Szerencsére a végén 
elégedetten zsebeltük be a gratulációkat. 7,5 pont különbség 2%, szinte semmi, de a mi 
csapatunké a kupa!  
Ősszel Sopronba invitált minket a versenyzés. Szinte teljesen fehér folt volt a terület. 
Kifejezetten örültünk is neki. Olyan versenyhelyszín, amiről csak a Kékfrankos és a 
Tűztorony ugrik be elsőnek. Be is jött az ismeretlenség: Másfél óráig rajzoltuk a pályát, ami 
új negatív csúcs. Első nyolc órában rengeteg csapattal találkoztunk a másfél órának 
köszönhető. Azért az feltűnt, hogy egy-egy szélsőségesebb pont felé már csak mi caflattunk. 
Nem sokat emelt a hangulaton, hogy hajnalban egyes völgyekben -5 fok is volt. De sikerült 
időben beérni s az eredményhirdetés kellő izgalommal telt el, de belül éreztük, hogy nagyon 
jó lett. Így is volt: 275 pont előnnyel, elsők lettünk. 
 
5. Országos rendezvények 
2016-ban már tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a 30km-es távon, hetedszer a 20 km-
es távon, és első alkalommal megrendezett 10 km-es távon a TÉLI KÖRÖS elnevezésű 
túránkat. Találkozó reggel nyolc és kilenc óra között volt a Vad-Ász sörkertben. Nevezés után 
kissé borongós, de csak kissé esős, időben vágott neki 168 túrázó, az általa választott távnak. 
Ez létszám teljesen megegyezik a 2015-ben indultak számával. Az indulók közül most is a 
nagyobb távon indultak többen. Legtöbben Békéscsabáról, Mezőberényből, illetve a 
környékünkről érkeztek, de más megyékből, még Budapestről, Dunántúlról is többen 
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ellátogattak túránkra! A túrázóknak édességet, teát, zsíros-, lekváros kenyeret és forralt bort 
kínáltunk az útvonal ellenőrzőpontjain. 
A nyári „nagytestvér” a XXXI. Körös-Váradi László teljesítménytúrák idén átlagos időjárási 
körülmények között átlagos részvételt mutatott: 214 fő gyalogos és 50 fő kerékpáros 
részvételével zajlott le a már hagyományos alföldi teljesítménytúránk, mely még idén is része 
volt a „Körös-vidék Teljesítménytúrázója” mozgalomnak. Július közepén rendeztük másik fő 
túraeseményünket Patai Mátra néven. Idén már kilencedik alkalommal rendeztük meg a 
Mátrában, Gyöngyöspata központtal. E túrákon 3,6,18,35 és 50 km-es távok közül 
válogathattak a túrázók. A Mátrában - , mely most NB futamként is várta a túrázókat - már 
átléptük a 400 fős határt, összesen 423 fő nevezett.  
A fenti rendezvényeken összesen több mint 1000 fő vett részt és tesztelhette edzettségét! 

 

   
 

      
 
Megyei feladatok. 
2016 augusztusában – az MTSZ felkérésének eleget téve - átvettük a feloszlatott BéMTSZ-től 
a megyei szövetség munkáját. Ennek során az alábbi feladatok „hárultak” ránk: 
1. Ügyfélszolgálatot kell fenntartani: mely minden kedden 17:30 – 19:00 között van. 
2. A Megye területén, számon tartandó a meglévő jelzett turistaúthálózat állapota (pl.: 
jelzésfelújítás, elkerítés, lezárás, útakadályok…), az esetleges rendellenességeket helyi szinten 
elhárítja és azokról rendszeres írásos tájékoztatást ad az MTSZ részére,  
1. Közreműködik az MTSZ kiadványainak értékesítésében. 
2. Saját évi közgyűlését nyilvánosan publikálja. 
1. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az MTSZ szakbizottságaival. 
2. Közreműködik az MTSZ kedvezményrendszerének fejlesztésében. (Helyi szolgáltatók, 
beszállítók közvetítése.) 
3. Megyei szinten képviseli az MTSZ-t, ellátja a megyei érdekvédelmi feladatokat és állandó 
kapcsolatot tart a természetjáráshoz kapcsolódó helyi civil és kormányzati szervezetekkel. 
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4. Segíti a megyéhez tartozó tagegyesületek munkáját. 
5. Összeállítja és publikálja a megyei esemény naptárat. 
6. Az MTSZ minősítési szabályzatában foglaltak alapján ellenőrzi és nyilvántartja a túrázói 
minősítéseket 
Ezt a munkát már az elmúlt két évben is egyesületünk végezte. Külön meg kell, említsem, 
hogy hosszú, de kitartó munkánk eredményeként két tagtársunk is megkapta 2016-ban a 
Kiváló Természetjáró minősítést! 
Összefoglalva elmondhatjuk: A teljesítők, résztvevők általában elégedetten nyilatkoztak 
rendezvényeinkről - az ellátásról, a családias hangulatról -, természetesen néha kritikákat is 
kapunk, melyekre odafigyelve, Mi, szervezők is elégedettek lehetünk, és a jövőben is - évről-
évre emelkedő számú – túrázót tudunk kiszolgálni, megszólítani. 
 

Földes Péter s.k.  
           elnök 

 
„Gyalogolj, és egészséges leszel. Gyalogolj, és boldog leszel.” 

(Charles Dickens nyomán) 

 

BERÉNYI GYERMEK FC 

 
 
2016-ban taglétszámunk 120 fő. Összesen hét korosztályban indultunk a 2016/2017 bajnoki 
szezonban. 
 
U 19 csapatunk a Békés-megyei kiemelt ifjúsági bajnokságban az ötödik helyen végzett.  
A csapat edzői: Benyovszki Róbert és Stibán Richárd 
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A tavalyi bajnokság után meg kellett válni Lakatos Patriktól , aki az Előréhez igazolt. Rajta 
kívül, Cservenák Csaba, Kohut Máté és Székely Csanád is Békéscsabára igazolt. Cservenák 
Csabára felfigyeltek a szakemberek és bekerült a régió válogatottba. 
A tavalyi szezon után jelentősen átalakult kerettel vágtak neki a bajnokságnak, ahol több fiatal 
játékos is jól teljesített. Közülük néhányan még a serdülő csapat tagjai, de szép jövő előtt 
állnak: Eged Norbert, Kovács György, Mezei Patrik, Vincze Dávid. 
 
U 16 korosztályunk megyei bajnok!  
Imponáló fölénnyel, 19 pont (!) előnnyel, 154 –39 gólkülönbséggel nyerte a Keleti-csoport 
küzdelmeit, majd a bajnoki döntőn, Békéscsabán az UFC pályán  Jamina ellen 2-1-re, 
Battonya ellen 6-0 arányban nyert, elhódítva a díszes serleget. A bajnokság során több 
kiemelkedő teljesítmény született, rendszerint azoktól, akik már az ifjúsági csapatban is 
bemutatkoztak.  

 
A bajnokcsapat tagjai: Balog Norbert, Burai Milán, Csák Zétény, Eged Norbert, Fekete 
Jácint, Fekete Ronaldo, Gál Zoltán, Horváth Patrik, Kokavecz László, Kovács András, 
Kovács György, Mezei Patrik, Megyeri Erik, Nico Boss, Olej Bence, Pangert András, Rónai 
Róbert, Szabó Botond, Szalkai Martin, Vincze Dávid. 
A csapat edzője: Kajlik Péter 

 

                                   
 
      Fekete Jácint         Lakatos Patrik  
                     46 góllal lett gólkirály              
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Május elsején, Szovátán kitűnően szerepelt csapatunk a nemzetközi serdülő tornán, 
megelőzve Székelyudvarhelyt és a helyi csapatot, első helyen végzett két mérkőzésen, két 
győzelemmel. 
Egyesületünk céljai között szerepel a testvérvárosok utánpótlás csapataival való szoros 
kapcsolat, amit a fenti torna is bizonyít. A szovátai fiatalok a szeptember 9-én rendezendő III. 
Dr Fekete Nándor Emléktorna alkalmából látogatnak városunkba. 
 
Jövő nyáron serdülő csapatunk Gronauba utazik a hagyományos nemzetközi tornára. 

 
 
U 14 csapatunk a keresztpályás megyei bajnokságban második helyen végzett csoportjában.  
A csapat edzője: Kajlik Péter. 
 

 
 
U 13 csapatunk a megyei serdülő bajnokság közép csoportjában szerepelt. A két–három 
évvel idősebbek ellen derekasan küzdöttek, néhány meglepetés eredményt szerezve a hatodik 
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helyen végeztek. Itt is kiemelkedett néhány tehetséges játékos: Huszti Szabolcs, Szabó Zsolt, 
Reszelő Dezső, Olej Bence, Rónai Róbert.  
 
Június 2-5 között Székelyudvarhelyen, a XXIX. alkalommal megrendezett Június 1 Kupán a 
kisdöntőben minimális vereséget szenvedve (2-3), a negyedik helyen végzett csapatunk, 
megelőzve több erdélyi nagyváros egyesületét (Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, 
Marosvásárhely). 
A csapat edzője: Zsíros Péter 
 

 
 
U 7, U 9, U 11 és U 13 csapataink az egyesületi Bozsik-programban vettek részt. Tavasszal, 
több alkalommal Békéscsabán és Gyulán vettek részt tornákon és Grassroots rendezvényeken.  
U 11 korosztály edzője Oláh Zsolt, U 9 korosztály szakmai munkáját Tóth Olivér irányítja. 
 
U 9 korosztály 
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Az Interliga Nemzetközi Bajnokságban is szép eredmények születtek. Ebben a mezőnyben a 
tapasztalat szerzése a fő cél. Külföldön és itthon is megmérkőztünk Arad, Temesvár, 
Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Gyula, Orosháza, Makó legjobbjaival és nem vallottunk 
szégyent. Ebben a bajnokságban, a berényi gyerekek mellett más települések fiataljai is 
csapatunkat erősítik. 
 
U 11 korosztály 
 

 
 
Említésre méltó U 7 csapatunk tevékenysége is. Ebben a csoportban a játék megszerettetése 
a fő feladat. Edzésekre nem csak berényi, hanem a környező településekről is járnak 
óvodások: Köröstarcsa, Békés. A XXIX. Farsang Kupát idén nyolc csapat részvételével 
rendeztük ebben a korosztályban, nagy érdeklődés mellett. A csapat edzői: Kajlik Alpár és 
Benyovszki Róbert. 
 
 

 
 
Ebben az évben a XXIV. Farsang Kupát rendeztük, hat korosztályban, több mint negyven 
csapat, ötszáz labdarúgó részvételével. U 11 korosztályban a Székelyudvarhelyi Sportiskola 
és a Ferencváros csapata is részt vett a tornán. 
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A képen csapatunk és a torna győztese, a Ferencváros látható. 
Meghívásos tornákon is részt vettünk Orosházán, Szarvason és más településeken. 
Három korosztállyal (U 11, U 13 és U 15) indultunk a Békés-megyei futsal bajnokságban. 
Június 16-19 között Egerben több korosztállyal (U13, U11, U9, U8) veszünk részt a XXIV. 
Aventics Nemzetközi Gyermeklabdarúgó Tornán. 
Július 3-7 között szervezzük hagyományos labdarúgó táborunkat. Idén már másodszor, a 
Böjte Csaba által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítványtól is érkeznek fiatalok.  

 
 

Felvételünk a tavalyi, nagyon jó hangulatú táborban készült, ahol közel hetven gyerek vett 
részt. 

 
Kajlik Péter s.k. 

Berényi Gyermek FC szakmai vezető 
 
 

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” 
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MOTOROSOK BARÁTI KÖRE MEZŐBERÉNY EGYESÜLET 

2016. év 

A Motorosok Baráti Köre 15 éve alakult és ünnepli születésnapját 2017. évben. Az egyesület 
a helyi és környékbeli motoros élet szervezetten történő összekovácsolására jött létre még 
2002-ben, majd hivatalosan 2007-ben. Az egyesület a motorosokat összefogva, 
közösségfejlesztést, szabadidős és ismeretterjesztő tevékenységet is végez, hiszen a tagok 
között egyre több fiatal próbálkozik a motorozással. Civil szervezetként a tagok önkéntes 
munkájával, tagdíjból tudják megteremteni a programjaikhoz, rendezvényeikhez a hátteret. A 
baráti kör eredményességét mutatják a nagy sikerű helyi kisebb volumenű motoros bemutatók 
is Berényben. Fő rendezvény az évente megrendezett egész napos kikapcsolódást jelentő 
motoros nap, mely mint a motorosoknak, mint az egész családnak kikapcsolódást jelent. 
Ezeken az alkalmakon motorkiállítás és tesztmotorozási lehetőség is várja az érdeklődőket. 
Társadalmi párbeszédet is kezdeményeztek már a motoros és a motoros ellenzék között, mely 
hasznos ismereteket hozott felszínre és csökkentette a jelenlévőkben a motorosokat érintő 
sztereotípiát. Kisebb, nagyobb amatőr versenyeken vesznek részt a z egyesület tagjai. Fontos 
az egyesület számára, hogy a motorsportot támogassa, mert olyan fiatal tehetségek vannak, 
akik a város jó hírét vitték, viszik. Egyesület tagjai motorokat is építenek, melyet bemutatnak 
különböző fesztiválokon. Az egyesület nagy eredménynek tekinti, hogy egy 1991-es évjáratú 
Suzuki GSX-R 1127 ccm-s motor hiányos állapotban került Mezőberénybe és olyan szépen 
rendbe tették, hogy több díjat is nyertek vele és azóta több motorral is. Az utóbbi években 
részt vettek és igazi közösségként mutatkoztak be a mezőberényi töltött káposzta fesztiválon 
is, ahol 2015-ben a versenyt is megnyerték. Számtalan városi rendezvényen 
közreműködőként, partner szervezetként vesz részt az egyesület és aktívan együttműködnek a 
közlekedésbiztonsági napon is. 

Az egyesület ezúton is megköszöni a rendezvényeikhez nyújtott támogatást Mezőberény 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének és a Humánügyi Bizottságnak.  

 
Szikora András s.k. 

elnök  
 

 

          
 

 
"A gumid kopjon ne a lelked." 
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MEZŐBERÉNYI MALOM-FITNESS DIÁK-SPORTEGYESÜLET 
5650 Mezőberény, Köröstarcsai út 80. 

Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Martinovics utca 2. 

 

 
 

2 0 1 6 . é v e r e d m é n y e i 

FitKid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show Bajnokság; Országos Fit - Kid B 
csoportos verseny 

 
2016. március 20-án, Budapest adott otthont a II. Fitvilág Kupra Országos Fit-Kid Dance 
egyéni és Dance Show csoportos versenynek. A hatalmas mezőnyben nem volt egyszerű a 
helytállás, szinte minden versenyzőnknek ez volt élete első egyéni bemutatkozása ilyen 
rangos eseményen. Az ország kezdő Fit-Kid versenyzői között ügyesen helytálltak a 
legkisebbjeink is, megmutatták, hogy nekik is van helyük az országos bajnokságokon. 
Eredmények: 

• I. a. korcsoport: Berczi Emília 8. hely 
• I. b. korcsoport: Horváth Léna 15. hely; Szvitán Gréta 13. hely 
• II. b. korcsoport: Hoffmann Márta 26. hely 
• II. b. korcsoport: Lédig Barbara 28. hely 
• III. korcsoport: Ulrich Kata Rebeka 16. hely 
• IV. korcsoport: Prorok Petra 13. hely 
• V. korcsoport: Kreisz Noémi 13. hely 
 

2015. március 28-án, Kiskunlacházán került megrendezésre a Fit-Kid B csoportos és A 
egyéni Országos Bajnokság, ahol 4 egységgel neveztünk különböző korcsoportban. 
- I. a. korcsoportban: Eszenyi Bence– Miklovicz Fanni duó a 7. helyen, 
- I. b. korcsoportban: Hoffmann Márta– Lédig Barbara duó 11. helyen végzett. 
- I. korcsoportban nagycsapatunk 6. helyezést ért el, így éremmel és oklevéllel büszkén 
térhettek haza a csapattagok (Berczi Emília, Eszenyi Bence Zsolt, Horváth Léna, Miklovicz 
Fanni, Szvitán Gréta) 
- II. korcsoportban triónk állhatott a versenytalajhoz, ők a 8. helyen zárták a versenyt (Kreisz 
Noémi, Prorok Petra, Ulrich Kata Rebeka). 
 
2016. május 08-án, Algyő adott otthont a Fit-Kid Dance egyéni és Dance show csoportos 
verseny II. fordulójának, ahol 6 fő egyéni versenyzővel kápráztattuk el a jelenlévőket. A 
kimagaslóan erős és népes mezőnyben legtöbb versenyzőnk javított az eredményén (a kapott 
pontok alapján) az előző egyéni versenyhez képest. 
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- I.a. korcsoport: Berczi Emília 13. hely 
- I.b. korcsoport: Horváth Léna 14. hely, Szvitán Gréta 15. hely 
- II.b. korcsoport: Hoffmann Márta 17. hely 
- IV. korcsoport: Prorok Petra 5. hely 
- V. korcsoport: Kreisz Noémi 14. hely 
 
2016. május 28-án, Szolnok-on került sor a Fit-Kid Országos és Nemzetközi egyéni és 
csoportos Grand Prix verseny B csapat és A egyéni lebonyolítására, melyre három egységgel 
neveztünk.  
- I. korcsoport duó: Eszenyi Bence– Miklovicz Fanni 6. helyen végzett; 
- I. korcsoport kiscsapat: Berczi Emília, Eszenyi Bence , Horváth Léna, Miklovicz Fanni a 6. 
helyen zárta a versenyt; 
- II. korcsoport trió: Kreisz Noémi, Prorok Petra, Ulrich Kata Rebeka  
2016. október 08-án, Békéscsaba adott otthont egy újabb Fit-Kid Dance Egyéni és Dance 
Show Országos versenynek, ahol az alábbi eredmények születtek: 
- II/a korcsoportban Horváth Léna 7. helyen 
- III. korcsoportban Hoffmann Márta 7. helyen 
- IV. korcsoportban Kovács Adél 11. helyen 
- VI korcsoportban Simcsik Szilvia 7. helyen végzett. 
 
2016. november 27-én, Dabas-on került sor a Fit-Kid Országos és Nemzetközi egyéni és 
csoportos Grand Prix verseny B csapat és A egyéni lebonyolítására, melyre kettő egységgel 
neveztünk.  
- I. korcsoport duó: Eszenyi Bence– Miklovicz Fanni 6. helyen végzett; 
- I. korcsoport nagycsapat: Berczi Emília, Eszenyi Bence, Hoffmann Márta, Horváth Léna, 
Miklovicz Fanni, Zámbori Boglárka a 6. helyen zárta a versenyt; 
 

Aerobik Diákolimpia és Magyar Kupa sorozat: 
 
2016. február 28-án, Makón került megrendezésre a Magyar Torna Szövetség 
Versenyaerobik szakág diákolimpia  Kelet-Magyarország területi fordulója, melyen két 
csapattal vettünk részt. A 138 nevezett egységből mindkét csapat kiemelkedő helyen végzett; 
az UP2 csapat a 3., az UP3 csapat a 8. helyen végzett.  
UP2 csapat tagjai:  
Láposi Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra, Ulrich Kata Rebeka  
UP3 csapat tagjai:  
Eszenyi Bence Zsolt, Hoffmann Márta, Horváth Léna, Lédig Barbara, Miklovicz Fanni  
 
2016. április 16-án, Budapesten, a Vasas SC Fáy utcai Sportcsarnokában került 
megrendezésre az Aerobik Magyar Kupa I. fordulója, ahol az aerobikosok „krémjei” 
mutathatták be gyakorlataikat. Mindkét általános iskolai csapatunk jóval az elvárt eredmény 
felett teljesített. 
Challenge kategóriában az UP3 csapat a 13. helyen végzett; csapattagok: Eszenyi Bence 
Zsolt, Hoffmann Márta, Horváth Léna, Lédig Barbara, Miklovicz Fanni, Szvitán Gréta 
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Challenge kategóriában az UP2 csapat az 5. helyet tudhatta magáénak; csapattagok: Láposi 
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra, Ulrich Kata Rebeka 
Challenge kategóriában a felnőtt csapat 3. helyen végzett; csapattagok: Benyovszkiné Nagy 
Andrea, Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina 
Step felnőtt csapatunk 6. helyezést ért el; csapattagok: Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor 
Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina, Pál Imréné. 
2016. április 23-án, Ajka városa adott otthont az aerobik diákolimpia döntőjének, ahol 
Challenge kategóriában az UP2 csapat: Láposi Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok 
Petra, Ulrich Kata Rebeka a 2. helyen végzett. 
 
2016. május 21-én, Nyíradonyban került megrendezésre az Aerobik Magyar Kupa II. 
fordulója, ahol az UP3 csapat tagjai kimagasló teljesítményt nyújtottak, az előző versenyhez 
képest két hellyel jobban teljesítettek. 
Challenge kategóriában az UP3 csapat a 11. helyen végzett; csapattagok: Eszenyi Bence 
Zsolt, Hoffmann Márta, Horváth Léna, Lédig Barbara, Miklovicz Fanni, Szvitán Gréta 
Challenge kategóriában az UP2 csapat az 6. helyet tudhatta magáénak; csapattagok: Láposi 
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra , Ulrich Kata Rebeka 
 
Challenge kategóriában a felnőtt csapat 3. helyen végzett; csapattagok: Benyovszkiné Nagy 
Andrea, Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Katalin 
Step felnőtt csapatunk 6. helyezést ért el; csapattagok: Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor 
Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné. 
 
2016. október 08-án Nyíregyházán került megrendezésre az Aerobik Magyar Kupa III. 
fordulója, ahol az alábbi eredmények születtek:  
Challenge kategóriában az UP2 csapat a 9. helyet tudhatta magáénak; csapattagok: Láposi 
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra , Ulrich Kata Rebeka 
Challenge kategóriában a felnőtt csapat 3. helyen végzett; csapattagok: Lészkó-Kurucz Erika, 
Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Katalin 
Step felnőtt csapatunk 6. helyezést ért el; csapattagok: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, 
Lészkó-Kurucz ErikaPál Imréné. 
 
2016. november 07-én került megrendezésre Budaőrsön a Magyar Kupa Döntő. 
Challenge kategóriában az UP2 csapat a 6. helyet tudhatta magáénak; csapattagok: Láposi 
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra , Ulrich Kata Rebeka 
Challenge kategóriában a felnőtt csapat 2. helyen végzett; csapattagok: Lészkó-Kurucz Erika, 
Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Katalin 
Step felnőtt csapatunk 5. helyezést ért el; csapattagok: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, 
Lészkó-Kurucz Erika, Pál Imréné 
 
2 0 1 7 . é v e l s ő f é l é v é n e k e r e d m é n y e i 
 
2017. február 08. 
Magyar Torna Szövetség Női Szertorna Diákolimpia Megyei Bajnokság, Békéscsaba 
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A versenyen a versenyzők a Mezőberényi Általános Iskolát képviselték. 
1. korcsoportban a dobogó második fokára állhattak a versenyzők.  
A csapat tagjai: Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, 
Povázsai Maja  
Egyéni összetett eredmény: Horváth Léna 7. hely, Miklovicz Fanni 2. hely. 
 
2017. március 05. 
Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág, 2016/2017. tanévi Kelet-Magyarországi Területi 
Diákolimpia, Makó 
Ezen a versenyen a versenyzők a Mezőberényi Általános Iskolát képviselték. 
Az UP4 korosztályú csapat a 2., az UP3 korosztályú csapat az 5. és az UP2 korosztályú csapat 
a 7. helyen végzett. Ezzel az eredménnyel mindhárom csapat bejutott az országos döntőbe. 
UP4 csapat tagjai: Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz 
Fanni, Povázsai Maja 
UP3 csapat tagjai: Braun Kinga, Eszenyi Bence Zsolt, Hoffmann Márta, Gazsó Dominika, 
Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka 
UP2 csapat tagjai: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok Petra, 
Ulrich Kata Rebeka 
 
2017. március 19. 
Országos FitKid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show Bajnokság, Budapest 
3. korcsoport: Hoffmann Márta 7. hely  
4. korcsoport: Kovács Adél 10. hely  
5. korcsoport: Prorok Petra 9. hely  
6. korcsoport: Simcsik Szilvai 1. hely  
Kreisz Noémi 4. hely 
 
2017. március 25. 
Magyar Torna Szövetség Női Szertorna Diákolimpa Országos Elődöntő, Debrecen 
A versenyen a versenyzők a Mezőberényi Általános Iskolát képviselték. 
1.korcsoportban a 8. helyen zárták a versenyt a versenyzők. A csapat tagjai: Berczi Emília, 
Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, Povázsai Maja  
 
2017. április 01. 
Országos Fit - Kid B csoportos verseny, Szolnok 
Nagycsapat kategória, 1. korcsoport 6.hely: Eszenyi Bence, Hoffmann Márta, Horváth Léna, 
Miklovicz Fanni, Zámbori Boglárka  
 
Duó kategória 1. korcsoport 8. hely: Eszenyi Bence, Miklovicz Fanni  
Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág, Magyar Kupasorozat 1. forduló, Budapest 
CHALLENGE UP2 korosztály 7. hely: Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 
Petra, Ulrich Kata, Kovács Adél, Simcsik Szilvia 
CHALLENGE FELNŐTT korosztály 3. hely: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Lészkó-
Kurucz Erika, Kékegyi Adrienn, Pál Katalin  
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2017. április 22. 
Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág, 2016/2017. tanévi Országos Diákolimpia Döntő, 
Szarvas 
Ezen a versenyen a versenyzők a Mezőberényi Általános Iskolát képviselték. 
Az UP4 korosztályú csapat a 3., az UP3 korosztályú csapat az 6. és az UP2 korosztályú csapat 
a 4-5. helyen (holtverseny) végzett.  
UP4 csapat tagjai: Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz 
Fanni, Povázsai Maja 
UP3 csapat tagjai: Braun Kinga, Eszenyi Bence Zsolt, Hoffmann Márta, Gazsó Dominika, 
Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka 
UP2 csapat tagjai: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok Petra, 
Ulrich Kata Rebeka 
 
2017. április 29. FitKid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show Bajnokság, Csongrád 
2. korcsoport: Horváth Léna 7. hely 
3. korcsoport: Hoffmann Márta 4. hely  
4. korcsoport: Kovács Adél 10. hely  
5. korcsoport: Prorok Petra 7. hely  
6. korcsoport: Simcsik Szilvia 4. hely  
Kreisz Noémi 7. hely 
 
2017. május 02. VIII. Táncfesztivál, Békéscsaba 
Aerobik – Fitness – Cheerleader kategóriában indultak a versenyzőink.  
Gyermek korcsoportban egyéniben Horváth Léna és Hoffmann Márta ezüst minősítést; 
Ifjúsági korcsoportban egyéniben Kreisz Noémi, Prorok Petra és Simcsik Szilvia szintén ezüst 
minősítést; Felnőtt korcsoportban csapatban Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kékegyi 
Adrienn, Lészkó-Kurucz Erika arany minősítést kapott. 
 
2017. május 20. Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág Magyar Bajnokság Magyar 
Kupasorozat II. forduló, Nyíradony 
Challenge UP4 9. hely: Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, 
Povázsai Maja 
Challenge UP3: 10. hely: Braun Kinga, Eszenyi Bence Zsolt, Gazsó Dominika, Török Maja, 
Zámbori Boglárka 
Challenge UP2 9. hely: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 
Petra, Simcsik Szilvia, Ulrich Kata Rebeka 
Challenge felnőtt: 4. hely: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kékegyi Adrienn, Lészkó-Kurucz 
Erika, Pál Katalin 

Kecskeméti Ildikó s.k.  
 

„A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról” 
 

Kemény Dénes 
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TESTÉPÍTŐ SZAKKÖR 
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szakköre 

 
A testépítő szakkör a 2016/2017-es tanévben is helyt kapott a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Kollégium szakkörei között. A korábbi éveknek megfelelően, 
idén is hatalmas érdeklődés mutatkozott a mozgás ezen formája iránt. A szakkörön 
valamennyi évfolyam diákjai képviseltették magukat, összesen negyvenen, nem számítva az 
alkalmi mozgásra vágyó kollégista és gimis gyerekeket. A résztvevők között egyaránt 
megtalálhatóak voltak a lány és fiú tanulók is. A jelentkezők nagy számára való tekintettel az 
esti edzések mellett biztosítottuk a tanórák utáni mozgás lehetőségét is. Az edzések során 
igény és fizikai állapot függvényében végeztek súlyzós, erőnléti, erőemelő vagy fitnesz 
edzéseket a gyerekek, tanári segítség mellett. A szakkör első sorban az iskolán kívüli 
szabadidő kulturált eltöltésének elősegítésére jött létre, tehát tömegsport jellegű, azonban 
alkalmas a versenyszellem erősítésére is. Mint minden évben, úgy ezúttal is kétszer került 
megrendezésre a fekvenyomó házibajnokság, valamint folytatódott a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre történő fizikai felkészítés is. 
Eredményük nem születhetett volna meg a kitartó alázatos edzésmunka és a sportetikai 
szabályok makulátlan betartása nélkül! 
Miután Irimiás Erika a junior korosztályba lépett, idén már nem indulhatott a Fekvenyomó 
Diákolimpián (amit 2014-2015-2016-ban is megnyert), így a Junior Magyar Bajnokságon 
mérette meg magát, amit meg is nyert. 
Munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárult a 2015. év végén megvalósult újabb 
infrastrukturális fejlesztés, melynek során újabb sporteszközökkel gyarapodhatott a 
konditerem eszközállománya. A gépek folyamatos karbantartásáért szintén köszönettel 
tartozunk intézményünk vezetőségének! 
 
2016. október 13-i fekvenyomó kupán készült képek: 

 

     
 

 
Debreczeni Gábor s.k. 

szakkörvezető  
kollégiumi nevelőtanár 

„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!” 

Dalnoki Jenő 
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BERÉNYI BILIÁRD KLUB 

 
A Berényi Biliárd Klub múlt évben elért eredményei, az elmúlt egy évben végzett munkája: 
 
Klubunknak 25 tagja, ebből 17 aktív versenyző tagja van.  
A magyar bábus biliárd az utóbbi 6-8 évben óriási fejlődésen ment keresztül. Az úgynevezett 
„kocsmai” biliárdot - a Magyar Bábus Biliárd Szövetség igen intenzív munkájának 
köszönhetően - egyre több településen versenyszerűen, igen magas színvonalon űzik. Ehhez 
persze társul a sportszerű, magyar bábus biliárd versenyszabályzatának megfelelő 
versenyeztetés és megfelelő, színvonalas versenyek megrendezéséhez szükséges – a Minőség 
Ellenőrző Bizottság előírásainak megfelelő - minőségi versenybiliárd asztalok biztosítása. Ma 
már az ország közel 50 településén játsszák versenyszerűen a magyar bábus biliárdot. 
Megjegyzem, hogy az Országos Csapatbajnokságban két romániai település / Ant és 
Nagyzerind / is szerepel, míg az egyéni versenyeken a romániai versenyzőkön kívül nem 
egyszer szerbiai, német, cseh és dán versenyzőkkel is találkozunk. 
A Berényi Bk. két csapatot versenyeztet a Magyar Bábus Biliárd Szövetség 
csapatbajnokságában. / Az OB II. osztályban 26 csapat szerepel, ahonnan az első két helyezett 
jut fel az OB I. osztályba. Míg az OB I. osztályban 12 csapat mérkőzik meg egymással az 
országos bajnoki címért. / Klubunk mindkét csapata az OB I. osztályban szerepel! A Berényi 
Bk. Simcsik csapata csoportjában a 3. helyen zárta a tavaszi szezont, ezzel versenyben van a 
rájátszást jelentő második helyért. A Szikora csapat sajnos tavasszal csak egy győzelmet 
tudott szerezni, s ezzel a csoport utolsó helyén zárta a tavaszi szezont. Itt azonban meg kell 
jegyezni, hogy megfelelő versenyasztalt ez a csapat csak májusban tudott beszerezni, így a 
csapat a tavaszi mérkőzéseit vidéken játszotta. Egy mérkőzés volt csak hazai pályán / asztalon 
/ és azt meg is nyerte a csapat. Mivel az őszi szezon mérkőzései hazai pályán lesznek 
megrendezve, így reális esély van az OB I. osztályban maradás kiharcolására. 
A játékosok a csapatmérkőzéseken való szereplésük és - elsősorban - Magyar Bábus Biliárd 
Szövetség egyéni pontszerző versenyein történő szereplésük, eredményeik után minősítési 
pontokat kapnak. Ezek alapján van az a közel 500 igazolt versenyző minősítve.  
Az I. osztályban mindig 32 játékos szerepel / az előző évi eredményei alapján / , a többiek II. 
osztályba vannak minősítve. Év végén az I. osztály utolsó 6 helyezettje kiesik a II. osztályba, 
ahonnan az első hat helyezett - értelemszerűen - felkerül az „elitbe”.  
A klub játékosai közül hatan / Dananaj, Kurta, Mészáros, Salát,Varga és Harmati / 
szerepelnek az első osztályban – egyéniben. A II. osztályt most nagy fölénnyel a játékosunk 
Lázok István vezeti, de az élmezőnyben található Simcsik László, Simcsik Ferenc, Komlódi 
József és Musztafa Oszman is, így méltán bizakodhatunk abban, hogy jövőre gyarapodik az 
első osztályú játékosaink száma. Játékosaink valamennyi pontszerző versenyen, ha 
elindulnak, dobogón vagy dobogó közeli helyeken végeznek. 
/ Legutóbb június 3-án a hazai rendezésű Pünkösd Kupát - amelyet a Humánügyi Bizottság is 
szponzorált - nyerte meg veretlenül Harmati László, június 11-én pedig a Gyomaendrődön 
megrendezésre kerülő I. osztályú Eurokegel versenyen Kurta László lett 2./ 
Friss hír még a bábus biliárddal kapcsolatosan, hogy májusban a Nemzetközi Biliárd 
Szövetség a Bolognai Kongresszusán az Eurokegelt / ez a magyar bábus biliárd kissé 
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módosított európai változata / felvette a szakágai közzé a Snooker, Pool és Karambol mellé, 
így 2018-tól még több nemzetközi szereplésre nyílik lehetőség.  
Jelenleg hazánkban egyéni versenyeztetés szintjén folyik az Eurokegel módozata a bábus 
biliárdnak. Két osztályban. A 16 első osztályú versenyző között öt berényi / Kurta, Salát, 
Simcsik László, Varga és Harmati/ található. 
 
Szerencsére ismét egyre többen játsszák városunkban a bábus biliárdot, így az utánpótlás 
adott. Egyre több igen tehetséges játékos játszik már a klubtermeinkben is, igaz még nem 
versenyszerűen, akik egy kis rábeszélés hatására értékes játékosainkká válhatnak. Korábban 
valamilyen labdás sportágban jeleskedő egykori sportolók - valószínű a „gömbérzéküknek” 
köszönhetően - igen ügyesen bánnak az elefántcsont golyóval is. Itt meg kell említeni 
Boczonádi Lajos, Frey Tibor, Hidasi László, Kiss Sándor /egykori kosarasok / Csejtei János 
és ifj. Benyovszki János / labdarúgók / nevét. 

 
Harmati László s.k. 
Berény BK. elnök 

 
 

" Minden emberben benne van a vágy, hogy nyerjen, de csak néhányan vágynak arra, hogy felkészüljenek a 
győzelemre." 
Bobby Knight 

 
 

MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

DIÁKSPORT EGYESÜLETE 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

 
Egyesületünk az elmúlt évben tartalmas időszakot élt meg. 
Sikeresen pályáztunk az önkormányzat által meghirdetett nemzetközi kapcsolati és 
rendezvény pályázatokon, ezzel is növelve az utóbbi időben csökkenő bevételeinket. 
Ezeket a kieső összeget szerencsére pótolja, hogy a Gyulai Tankerület megtéríti diákolimpiai 
utazási költségek majdnem 100 %-át. 
Egyik legfontosabb feladatunk a Diákolimpiai versenyekre való felkészülés, az azzal 
kapcsolatos szervező munka elvégzése az utóbbi időben egyre inkább az iskola testnevelés 
munkaközösségének feladatává vált. 
A következő sportágak versenyeire neveztünk ebben a tanévben: 

• asztalitenisz (fiúk) 
• atlétika (lányok-fiúk) 
• kézilabda (lányok) 
• kosárlabda (lányok-fiúk) 
• labdarúgás (fiúk) 
• torna, aerobic (lányok) 
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Az eredmények regisztrálása, összesítése, leadása az iskolavezetésnek ennek megfelelően a 
munkaközösség feladata lett. 
 
Az őszi szezonban még kevés versenyre került sor, csak az asztalitenisz egyéni és 
csapatverseny és a futsal (teremlabdarúgás) verseny sorozat fejeződött be.  
 
A többi versenyre a január hónappal kezdődő időszakban került sor, (labdajátékokkal 
kezdődött és az atlétikai számokkal fejeződött be május végén a bajnoki időszak). 
Teremlabdarúgásban körzeti első, fiú kosárlabdában több év után megyei második helyezést 
tudtunk elérni, de az országos elődöntőkig nem sikerült eljutnunk, és ugyanez volt a helyzet 
lány kézilabdában is (III. kcs.). 
 
Lány kosárlabdában megyei szinten (két - két csapatból!) a legjobbak voltunk, de a IV. 
korcsoportos csapat országos elődöntőn elért 2. helyezése kevés volt a tovább jutáshoz, 
viszont a fiatalabb korosztály (III. kcs.), mint megyei győztes, résztvevője lehetett a június 9 – 
11 – i, mezőberényi országos döntőnek, ahol 8. helyezést értek el. 
 
Saját rendezvényt már kevesebbet szerveztünk: a hagyományos Tavasz Kupa lány kézilabda 
torna, az asztalitenisz házibajnokság rendezése mellett együttműködőként kapcsolódtunk be a 
popradi kosárlabda torna, az őszi MDSZ sportnap, a Városismereti vetélkedő, a Molnár 
Miklós Emléktorna és a tanév végi sportnap előkészítésébe. 
Fontos, hogy iskolai szinten sok tanuló jár a különböző sportkörökre, edzésekre, ami az 
egyesületekkel való jó együttműködés eredménye is.  
 
Ezért kell kiemelnünk az egyesületekkel kialakított korrekt és hasznos együttműködést, az 
általuk versenyeztetett csapatok tagjai, az egyéni versenyzők jelentős része iskolánk tanulója, 
kölcsönösen szolgálja mindez a szép eredmények elérését, a versenyeztetést. 
 
Egyesületek, amelyekkel együttműködünk: Berényi Gyermek FC, Mezőberényi Kosárlabda 
Klub, Sportcsarnok Sportegyesület (asztalitenisz, kézilabda, kick-boksz), Szalai Barna Tenisz 
Klub), Malom Fitness DSE. 
 
Végezetül elmondhatjuk, a közeljövőben tisztújításra kerül sor, amelynek kimeneteléről az 
önkormányzatot is tájékoztatni fogjuk. 
 

Henger Péter s.k. 
     elnök 
 

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.” 

Szent-Györgyi Albert 
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MEZŐBERÉNYI SAKK EGYESÜLET 
5650 Mezőberény 
Madarász utca 5. 

 
 

Az Egyesület a 2016. évben a Békés megyei Körös Kupa 
sakkcsapatbajnokságon 6. helyezést ért el 8 induló 
csapatból. A csapat legjobb pontszerzői Fekete Ágnes (5,0 
pont), Nagy Sándor és Nagy Bettina (3,5-3,5 pont) voltak. 
A csapatvezetés hosszas gondolkodás után, tavaly nyáron 
azt a döntést hozta, hogy a bajnokság színvonalának 
jelentős esése és a játékosok elfoglaltságai miatt nem 
vállalja a 2016/17-es szezonban történő indulást. A 
lehetőségekhez mérten mindenki egyéni versenyeken 
próbál meg elindulni.  

Az Egyesület további szakmai célja a 
2016-os évben az utánpótlás nevelés volt. 
Ennek megfelelően az Egyesület 
székhelyén folyt rendszeres foglalkozás 
az érdeklődő fiatalok számára. A létszám 
5-6 fő körüli volt, az óvodástól az 
ifjúsági korosztályig.  A gyermekeket 
igyekeztünk megismertetni a játék 
alapjaival és a versenyszerűen 

érdeklődőket indítani az aktuális versenyeken. Részt tudtunk venni néhány nevesebb 
versenyen is, ahol versenyzőink tisztesen helytálltak. A felnőtt versenyzőink számára 
rendszeres edzés lebonyolítása gyakorlatilag megoldhatatlan, mivel a csapattagok döntő 
többsége már nem Mezőberényben él. 

További eredményeink: Lakatos Lőrinc a 
Csabagyöngye nemzetközi gyermek 
versenyen 7. helyezett lett 23 indulóból, 
Csabai Sakk Karácsony gyermek 
versenyen 3. lett 6 indulóból. Komlódi 
Tamás a Csabagyöngye nemzetközi 
gyermek versenyen 8. lett 11 indulóból. 
XI. Sümeg Vár Kupa nemzetközi felnőtt 
versenyen Nagy Sándor 10., Nagy Róbert 
14. helyezett lett 24 indulóból.  
Az első alkalommal kiírt Andor László 
emlékversenyen, Békésen Hegedűs 

Mátyás 28. Váradi Miklós 35. lett 44 indulóból. 
A 2016-re tervezett 2 versenyünket sikeresen megrendeztük. Tudtuk tartani az előző év 
indulóinak létszámát. Igyekszünk 
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bővíteni ezt a versenyeink nagyobb propagálásával. A X. jubileumi Szucharda Gyula Sakk 
Emlékversenyre meghívtuk szovátai sporttársainkat és megkísérlünk a megszokottnál 
színvonalasabb versenyt rendezni.  A Strand Kupa hagyományos versenyünk is folytatódik az 
idei évben. 

 
 
 
 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását a 
tavalyi évhez. 
      
   
      

              
Jozaf Csaba s.k. 

          egyesületi elnök 

 

„Csak a játék maga taníthat meg a játékszabályokra.” 

Jesse Lauriston Livermore 

 

 
BERÉNYI FUTÓKÖR 

 
2016. 

 
A futókör ebben az évben sem tétlenkedett, számos futóversenyen vettünk részt az ország 
több településén. Futottunk Békéscsabán, Gyulán, Szeghalmon, Kondoroson, Tihanyban, 
Siófokon, Cserépfalun, Budapesten, Debrecenben. Mi is több futást szerveztünk, ebből csak 
kettőt kiemelnék. Március 12-én került sor a 4. Ország futásra. Most is egy környékbeli 
települést választottunk indulási pontnak és Muronyból  Mezőberénybe futottunk. Ki így, ki 
úgy, ki kevesebbet, ki többet futott, kerékpározott. Akinek ez soknak bizonyult, az Békésen 
csatlakozhatott a csapathoz. 19-en vettünk részt, a legfiatalabb 2 éves/babakocsis/, a 
legidősebb 76 éves kerékpáros kísérő volt. Szép időben, jó társasággal öröm volt futni! 
Összesen 201 km-t futottunk és 92 km-t kerékpároztak a kísérőink. Augusztus 21-én a III. 
Kisvárosi Futóversenyt szerveztük meg.  Futók, sportolók, családok egy vidám futóversenyen, 
közös élmények megélésével! Az augusztusi nagy meleg ellenére szép számmal jelentkeztek 
meg versenyzők: Gyerekek 28-an,   5km:36-an     10km:32-en    21km:31-en       42km:6-an.    
Minden nevező strandbelépőt kapott a Városi Közszolgáltató Intézmény jóvoltából. Ingyenes 
vérnyomás, vércukor, testösszetétel vizsgálaton vehettünk részt. Párakapuval és nagyon sok 
folyadékkal próbáltuk enyhíteni a futók számára a nagy hőséget.  
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Lestyánné Éva  
KSI futónagykövet 

„Minden futónak megvan a saját természetes stílusa, melyet követnie és tökéletesítenie kell. Van, aki rövid, van, 
aki hosszú lépésekkel fut. Van, aki felemelt fejjel, van, aki előrehajolva. Van, aki tartalékol, és van, aki az első 

pillanatban támadásba lendül. Nincs olyan technika, amelyik mindenkinek ideális, de mindenki megtalálhatja a 
számára ideális technikát.” (Kilian Jornet) 

 
 
 

BERÉNYI LOVAS BARÁTOK EGYESÜLETE 
 

A Berényi Lovas Barátok Egyesületének versenyzői 2016-ban a következő eredményeket 
értek el: 
Fülöp Adrienn: Egyes fogathajtó  
         - Újkígyós: 3. hely  
         - Füzesgyarmat: 4. hely  
         - Füzesgyarmat: 2. hely  
        - Tass Országos Bajnokság 16. hely de csapatban 4. helyezést ért el Békés megye 
         - Orosháza:1. hely  
Összességében Békés megye ezüstérmese. 
Garzó Ádám ugrólovas, díjlovas 2016-ban elért eredményei: 
   -Megyei amatőr verseny 1. hely 
   -Regionális csapat verseny 1. hely 
                     egyéni verseny 8. hely 
   -Kunágota B3 kategória 1. hely 
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                     B2 kategória 1. hely  
    -Makó országos verseny B4 kategória 4. hely 
   -Békéscsaba Pegazus  B2 kategória 1. hely,  B3 kategória 2. hely 
Kőszegi Ádám-lovasíjász 
A Kassai féle lovas íjász verseny világ ranglista 21. helyezettje. 
2016-ban elért országos eredményei: 
    -Hódmezővásárhely 2. hely 
    -Debrecen 3. hely 
    -Kunszentmárton 1. hely 
Aktív résztvevői voltunk 2016-ban a városi szintű rendezvények lebonyolításában. A Városi 
Sportnap, a Berényi Napok, a Töltött káposzta Fesztivál, Megyei Vadásznap alkalmával lovas 
fogatokkal, hintókkal szállítottuk a város lakókat és az ide látogató vendégeket a 
rendezvények helyszínére.  
 

     
 

                                                            Madarász Ferenc s.k. 
                                                                  egyesületi elnök 

 

 
NYEREGBEN ALAPÍTVÁNY 

 
A Nyeregben Alapítvány fő célkitűzései: 
- Az ősi magyar lovas kultúra ápolása 
- A lovas oktatás elősegítése és a lovaglás népszerűsítése. 
A szervezet munkáját a kuratóriumi tagokon kívül 2 állandó alkalmazott, 18-20 önkéntes (14-
20 évesek), 10-12 középiskolai közösségi szolgálatot teljesítők (14-18 évesek) segítik.  
A szakmai munkát egy lovas oktató és egy lovas túravezető irányítja.  
Hat ló áll rendelkezésre a lovas oktatáshoz, mindenkinek a képességéhez megfelelően. A 
kezdő lovasok futószáron, a középhaladó gyermekek osztályban, a haladók pedig terepen 
lovagolhatnak, lovas túra vezető segítségével. Nemcsak a lovagolni tanítjuk meg a 
gyermekeket, a feladataik közé tartozik a lovak 
ápolása, gondozása, etetése, az istálló rendben tartása, ami ez által a gyermekek munkára 
nevelését is segíti. 
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Május- június hónapokban egy napos csoport kirándulások vannak, a környékbeli 
településekről, illetve helyi csoportok. Óvodai, általános iskolai középiskolai, felnőtt, 
nyugdíjas csoportok egyaránt. Nyáron pedig öt napos turnusokban lovas táborok kerülnek 
megtartásra, napközis és bentlakásos egyaránt. 
Az egyéni lovas oktatások az év minden szakában vannak, időjárástól függően, főként 
hétvégeken, 35-40 fiatal részvételével.  A célcsoport 6-16 éves gyermekek. 
 
2016 évben közel 1000 gyermek vett részt különböző rendezvényeinken.  
2017-ben eddig 20 csoport kirándulás volt, 500 gyermek részvételével. Ezen kívül március 
óta folyamatosan folynak az egyéni lovas oktatások hétvégeken 20-25 gyermek részvételével.  

 

      

 
                                              Madarászné Bereczki Zsuzsanna s.k. 
                                          Nyeregben Alapítvány szakmai vezetője 
 

 

"Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán könnyebben megértjük egymást is." 

 Dr. Louis J. Camuti. 

 

 

MEZŐBERÉNYI HORGÁSZOK EGYESÜLETE  

2016. évi eredményeiről, tevékenységéről 

 

Egyesületünk 2016-os évi induló létszáma 300 fő volt. Év végéig ez minimális mértékben 
változott. Néhányan (kb. 10 fő) kiváltak közösségünkből, új civilszervezet alapítása 
szándékával, míg kb. 30 fő új taggal gyarapodtunk a környékbeli egyesületek megszűnése, 
valamint lakóhely módosítása okán. Az év indítása során jelentős odafigyelést, ráfordított 
időtöbbletet kívánt egyrészt a fogási naplók és sporthorgászaink adatainak digitalizálása, az 
országos „SZÁK” program felületére történő adatfelvitel, másrészt a folyamatosan változó, 
civilszervezeteket és sporthorgászatot érintő szabályozások állandó változása. 
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Az elmúlt évi programsorozatot, hagyományainknak megfelelően, előbb a soros közgyűléssel 
(2016. február), valamint közösségkovácsoló szándékú horgászbállal kezdtük, 2016. március 
4-én.  
 
Első jelentősebb egyesület programunk a Körösvidéki Horgászok Egyesülete (KHESZ) által 
szervezett II. Körösvidéki Sulikupa versenyén való részvétel volt. A tankerületi selejtezőre 
2016. április 23-án került sor, a Békési Élővíz-csatornán, ahol három induló csapatunkból egy 
első helyezést ért el (Képmelléklet: 1. számú kép), így bejuthattunk a megyei döntőbe (Szász 
Áron, Szász Péter, Rónai Róbert, egyesületi tagjaink, a Mezőberényi Általános Iskola 
csapata). A 2016. május 22-én lebonyolított döntő helyszíne a gyulai Poklás-csatorna volt. 
Csapatunk a tizenöt induló csoportból az előkelő III. helyen végzett (Képmelléklet: 2. számú 
kép). Rónai Róbert tagunk saját szektorában a legtöbb halat fogta, szektor győztes lett. A 
rendezvény a Mezőberényi Általános Iskolával, valamint a szülőkkel együttműködve került 
megvalósításra. 
 
Következő jelentősebb programunk – városi támogatással – a gyermek és ifjúsági horgászaink 
számára meghirdetett I. Környezetvédelmi és Sporthorgász Tábor (2016. május 7., május 14.) 
volt. A tervezett létszámnak megfelelően (20 fő) jelentkeztek a két hétvégi programra. 
Bővítették a természeti környezettel kapcsolatos ismereteiket, gyarapíthatták a 
sporthorgászattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásukat (Képmelléklet: 3-4. számú kép). 
2016. május 28-án bonyolítottuk le az V. Városi Horgászversenyt. (Helyszín: Boldisháti 
holtág, Résztvevők szám: 27 fő), amelynek helyezettjei a következő tagtársaink lettek: 
I. helyezett: Kígyósi Imre (4255 g); II. helyezett: Braun Péter (3150 g); III. helyezett: Kovács 
Márton (3160 g).  
 
2016. június 24-26-ig került lebonyolításra a háromnapos Boldisháti horgászverseny, amelyen 
a részvétel aránya hosszú évek óta töretlenül magas. (Résztvevők szám: 37 fő volt.) Fogási 
eredményeink, helyezéseink a következő módon alakultak: I. helyezett: Galó János (12110 g), 
II. helyezett: Galó Pál 87200 g), III. helyezett: Papp Zoltán (7060 g). A verseny zárásakor 
minden tagtársunk számára ebédet biztosítottunk. 
 
2016. augusztus 5-7-ig rendeztük a hagyományos Kettős-Körös versenyt. A résztvevők száma 
(36 fő) kiugróan magas volt, köszönhetően vezetőségi kezdeményezésünknek valamint a 
KHESZ támogató hozzáállásának, hiszen a versenyzőknek elegendő volt az érvényes állami 
horgászjegy. A mérlegelések azt igazolták, hogy a folyóvízi halászat megszüntetésével 
jelentősen javultak a fogási eredmények: I. helyezett: Hidasi László (9960 g), II. helyezett: 
Nagy István (8800 g), III. helyezett: Pardi Tamás (7100 g). 
 
Egyesületünk külön figyelmet fordít a települési programokra, a másokkal való együtt 
gondolkodásra. Szívesen vesz részt városi rendezvényeken. Így természetes volt számunkra, 
hogy nevezünk szeptember 17-én a VI. Töltött Káposzta Fesztiválra, ahol a horgászok főzték 
a legjobb káposztát. 
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Egyéb évközi versenyeken többen szép sikerekkel vettek részt az elmúlt évben. 
 
A köröstarcsai Liget-tó Horgászversenyen másodszorra lett páros versenyben I. helyezett 
Plavecz Róbert és Plavecz József, öregbítve egyesületünk hírnevét. 
 
 

    
 
II. Sulikupa selejtező 2016. április 23. I. hely      II. Sulikupa döntő 2016. május 22. III. hely 
 

 

   
 

I. Környezetvédelmi és Sporthorgász Tábor      I. Környezetvédelmi és Sporthorgász Tábor 

(2016. május 7., május 14.) 

 
 Egeresi István s.k. 
 elnök 
 
 

„A horgászat sokkal több, mint halfogás, életünk lehetősége visszatérni ősapáink egyszerűségéhez”. 
Herbert Hoover 
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MEZŐBERÉNYI ISKOLATENISZ SPORTEGYESÜLET 
 
Sportrendezvényeinket hagyományteremtő szándékkal hozzuk létre, s így 2017-ben is jelentős 
versenyeken és táborokon veszünk részt. 
Sportegyesületünk támogatásával újabb képzett teniszedzővel gazdagodtunk, aki több 
hónapon keresztül sajátította el a teniszoktatás fortélyait, így a mezőberényi evangélikus 
óvodában is végzünk foglalkozásokat az óvodás korú sportszerető gyermekek részére. 
 

        
 
Sportegyesületünk gyermekei a Mezőberényi Szalai Barna Tenisz Club pályáit heti három 
alkalommal éves pályahasználati díj ellenében veszik igénybe. Szerencsére a klubbal és annak 
vezetőségével szoros kapcsolatot ápolunk, ami lehetővé teszi, hogy kölcsönösen egymás 
segítségével vállaljunk szerepet a tenisz megszerettetésében, annak fellendítésében, az 
utánpótlás gyarapításban. 
2017. június 3-án „Berényi Kupát” az előző évhez hasonlóan idén is megrendeztük. 
Ismét sikeres versenyt tudhatunk magunk mögött, mivel most is ötven feletti létszámú 
teniszes gyereksereg gyűlt össze, hogy megmérettessék erejüket egymás között az izzasztó 
időjárás ellenére is. 
Június 25-étől Zánkán táborozunk 15 fővel, 3 fő kísérővel, 1 fő vezető edzővel. Fontos 
kiemelni, hogy minden évben fogyatékos gyermekekkel együtt veszünk részt a táborban, ami 
az egészséges gyermekek számára is nagyon fontos, mivel empátiát, türelmet, segítőkészséget 
tanulnak egymástól. Mindezek mellett nem utolsó szempont, hogy egy teniszes világsztár is 
edzéseket tart számukra Szávay Ágnes személyében. 
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Augusztus 15-én 5 fővel, 1 kísérővel, 1 fő edzővel Temesváron hagyományos baráti gyermek 
versenyen veszünk részt.  
 
Augusztus végén egy napos Békés – Mezőberény versenyt szervezünk a haladó teniszesek 
részére. 
 
Szándékunk az, hogy az előző évhez hasonlóan 2017 októberében is részt vegyünk 
Budapesten egy 6 napos nemzetközi versenyen, 5 gyermekkel,1 kísérővel önkéntes segítőként 
és ebbe a világszínvonalú versenybe betekintve lehetőségük nyílik arra a gyerekeknek, hogy 
profi junior versenyzőket lássanak játszani, ami arra sarkallja őket, hogy ők is minél nagyobb 
sikereket érjenek el, ha kellően küzdenek azért. 
 
 

     
 
 
Ebből a pályázati pénzből nagy összeget fordítottunk eszközvásárlásra és versenyszervezésre, 
ami nagy segítséget jelentett számunkra, hiszen ezen összeg nélkül nem lett volna színvonalú 
a gyerekek idei teniszoktatása, versenyeztetése. 
 

 
S. Nagy Imre s.k. 

   elnök 

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája!” 

Szent- Györgyi Albert 
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MEZŐBERÉNYI LABDARÚGÓ EGYESÜLET EREDMÉNYEI 
2016/2017 BAJNOKI SZEZON 

 
 
A Mezőberényi Labdarúgó Egyesület 2016. június 27-én alakult. Alapító tagjai olyan felelős 
személyek, akik szerepvállalásukkal segíteni szerettek volna a megszűnés határára került 
felnőtt labdarúgásnak.  
Új alapszabállyal rendelkező, önálló jogi személyként, a régi egyesülettől függetlenül sikerült 
visszaigazolni Mezőberénybe a körrnyező településekről azokat a játékosokat, akik 
térítésmentesen, saját szabadidejükben vállalták az edzéseket és bajnoki mérkőzéseket. A 
toborzás értő fülekre talált, mert már első edzésen nagy volt az érdeklődés az új egyesület 
iránt. 
Elnökségi tagként Balogh Lajos, Kajlik Péter és Oláh Lajos vállalt szerepet és munkát, az 
edzői teendőket Gál András látta el. 
Az elnökség öt évre vállalt tisztséget, ami alatt szeretné visszahelyezni a helyi labdarúgást az 
őt megillető helyére, vagyis a megyei labdarúgás első vonalába. Mindezt az amatőr 
labdarúgás jegyében szeretné tenni, a helyi tehetségek beépítésével. 
Első lépésként a Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesülettel olyan együttműködési 
megállapodás született, amely értelmében a nevezett egyesület minden korosztályát az MLE 
rendelkezésére bocsájtja a nevezési feltételek előírásai szerint. 
A pályán a két kapu mögött közös összefogással (Önkormányzat, Városi Közszolgáltató 
Intézmény, Berényi Gyermek FC, MLE) elkészült a rég óta óhajtott labdafogó háló. 
A csapat sikeresen indult a bajnokságban, már az első fordulók után az élmezőnyben küzdött, 
bajnokesélyesként. 
A jogi procedúra lassan működött, az egyesület hivatalos bírósági bejegyzése az elnökség 
törekvése ellenére nagyon későn, november végén történt meg. Mindez, nehéz helyzetet 
teremtett, bankszámlát sem lehetett nyitni. A külső, negatív tényezők ellenére, a csapat 
továbbra is jól szerepelt a bajnokságban és azonos pontszámmal Csabacsüddel, csak rosszabb 
gólkülönbséggel, második helyen zárta az őszi szezont. 
Az egyesület hivatalos bejegyzése után rendeződtek a bizonytalanságok, a téli felkészülést 
már az önkormányzati támogatás tudatában kezdhette a csapat. 
Új igazolásként Knapp András (Kamut) és Kékési Mátyás (Kétsoprony) csatlakozott a 
csapathoz, akik a tavaszi szezon során jó játékkal és gólokkal segítettek a célok elérésében. 
A bírósági bejegyzést követően sikerült bankszámlát nyitni és megvásárolni a 
versenyezetéshez legszükségesebb sportfelszereléseket, eszközöket (mez garnitúra, 
futballcipő, kapuskesztyű, stb.)A tavaszi szezonban továbbra is izgalmas küzdelem zajlott a 
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bajnoki címért, amit egyszerre három csapat szeretett volna megszerezni. Végül, sportszerű 
küzdelemben itthoni és idegenbeli győzelmekkel, csapatunk megnyerte a bajnokságot. Utolsó 
fordulóban, a győztes meccs után (13-2 Kötegyán ellen, idegenben) Szpisják Zsolt, a Békés-
megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatója átadta az érmeket és az impozáns bajnoki kupát a 
boldog játékosoknak és edzőjüknek. 
 

 
Testvérvárosunk, Szováta május végén jelezte, hogy vendégül látná csapatunkat egy hosszú 
hétvégére, melynek keretében egy barátságos mérkőzésen mérnék össze az erejüket 
labdarúgóinkkal. 
A bajnokság befejezésével megállapítható, hogy nehéz bajnoki évet zártunk, ahol mindenki 
jól teljesített, tervezett célunkat elértük. A jövőben is hasonló összefogásra és szakmai 
munkára lesz szükség, hogy további terveinket teljesíteni tudjuk. Az első, talán legfontosabb 
lépést megtettük. A csapat összetétele, a játékosok közötti összhang, az egyesületben uralkodó 
nyugodt légkör jó alapot jelent a további sikeres tevékenységhez. 
 
A csapat elnöksége köszönetét fejezi ki a játékosoknak és Gál András edzőnek, hogy a 
bajnokság során szorgalmasan dolgozva, alázattal és sportszerűen teljesítették egyesületünk 
célját.  
A csapat kerete:  

• Balogh Lajos, Juhász István, Rau Zsolt - kapusok,  

• Adamik Dávid, Benyovszki János, Benyovszki Róbert, Bereczki Gábor, Bondár 
Balázs, Braun Gyula, Buczkó Balázs, Buczkó Tamás, Csók János, Drenyovszki 
Dávid, Fazekas Márk, Fábián Vince, Hoffmann Bence, Jónás László, Kajlik Alpár, 
Kanó Balázs, Kékesi Mátyás, Kéki Gergő, Knapp András, Lakatos Patrik, Lakatos 
Róbert, Olej Tamás, Petrovszki János, Rása Levente, Szűcs Zsolt, Tóth Csaba, Tóth 
János. 
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Köszönettel tartozunk Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
támogatásért és bizalomért. 
Köszönet a Békés-megyei Labdarúgó Szövetségnek, hogy türelemmel és megértéssel kezelte 
a hosszas bírósági bejegyzéssel járó kellemetlenségeket. 
Köszönet támogatóinknak és szurkolóinknak, akik a tavaszi szezonban már jóval nagyobb 
számban jelenetek meg hazai mérkőzéseinken, idegenbe is elkísérték és szurkoltak 
csapatunknak. 
 
A csapat évzáró értékelésére június 23-án kerül sor a sportpályán, ezt követően kezdődik a 
felkészülés az új bajnoki szezonra. Ennek keretében július 14-16 között Szovátára utazunk, 
majd július 29-én Mezőberényben szervezünk felkészülési tornát, nyolc csapat részvételével. 
 
 

Balogh Lajos s.k.   Kajlik Péter s.k.   Oláh Lajos s.k. 
 
MLE Elnöksége 
 
 

 
„Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead, (…) nézz a melletted ülőre, nézz mélyen a 

szemébe.  
Azt látod majd benne, hogy a srác segít majd a harcban, látni fogod, hogy ő meghozza ezt az áldozatot a 

csapatért. Tudja jól, hogy ha rajtad múlna, te is megtennéd ezt érte. 
Ezt hívják csapatnak! 

Tehát vagy túléljük ezt a harcot egy csapatként, vagy odaveszünk egyénként! 
Ennyi a történet! Ez a football!” 

 
Tony D’Amato 
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HED-LAND SPORTCSARNOK SPORTEGYESÜLET 
 
A HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület 4 szakosztálya számára 2016/2017-ben is 
elengedhetetlen volt az önkormányzati támogatás a működéshez, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Nagy segítséget jelentettek a támogatók és a szabadidejüket feláldozó 
„önkéntesek” is, akik nélkül a mérkőzések, versenyek lebonyolítása elképzelhetetlen lenne. 
Több értékes helyezést szereztünk és a szakosztály versenyzői a megyei és országos 
megmérettetések mellett nemzetközi versenyeken is szerepelhettek. 
 
Az asztalitenisz szakosztály a 2016-os bajnoki évadban bajnokságot nyert az NB-III 
Dél-Keleti csoportjában, így kivívta a jogot az NB-II-es indulásra. 
Célkitűzésünk az volt, hogy a csoport élbolyában kellene végezni. Sokáig vezettük a tabellát, 
de a végén egy sajnálatos vereség miatt meg kellett elégednünk a II. hellyel. 
Úgy érezzük, újoncként ez is szép teljesítmény. 
A Megye I. osztályú csapatunk sérülések és az egyik csapattag sorozatos, más irányú 
elfoglaltsága miatt csak a bajnokság VII. helyét tudta megszerezni, míg a III. osztályban 
szereplő amatőrök a bajnoki tabella IV. helyén végeztek. 
Fontos kiemelni, hogy az edzéseket (hetente két alkalom) rendszeresen látogatják a felnőtt és 
utánpótlás korú amatőrök. 
Terveink között szerepel az NB I.-be való feljutás, valamint ez esetben a csapatból kimaradó 
játékosok számára NB III.-as szereplés biztosítása. 
Szeretnénk ősztől beindítani 7-8 évesek számára az asztalitenisz sulit. 
Továbbra is cél a megyei és országos versenyeken való eredményes szereplés, aminek 
érdekében olyan játékosokat igazolunk, akik tudásuk alapján részt tudnak venni a különböző 
ranglista versenyeken, illetve az utánpótlás nevelése kapcsán a különböző korosztályos 
versenyeken is sikeresen szerepelni. 
Eszközeink, feltételeink adottak egy szélesebb alapon működő szakosztály kialakítására. 
Célunk, hogy Mezőberényben az asztalitenisz sokak számára elérhető, egészséges 
kikapcsolódást jelentő tömegsporttá váljon.  
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Íjász szakosztályunk az elmúlt évben jelentős fejlődésen ment át. Több versenyen is szép 
eredménnyel szerepeltek tagjaink. A dél-alföldi régió versenysorozatát is sikerült teljesíteni. 
Az eszközkészletünk támogatásokból és önerőből is szépen gyarapodott. Sikeresen 
megrendeztük az első íjász táborunkat, melyen nagyon jó hangulatban, természetközelben 
tölthettek el négy napot a résztvevő tagjaink. 
A szakszerű oktatás érdekében a szakosztályvezető íjász sportedzői végzettséget szerzett, így 
már minden korosztály oktatása lehetővé vált. Szakosztályunk folytatva az előzőeket, több 
íjász kategóriát felölel, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Az idei évben 
a tagságunkban jelentős változás várható, az eddig eredményesen szereplő „idősebb” 
diákjaink helyére (legfőképpen az elballagó kollégisták) az újonnan érkezők lépnek. Idén az 
új generáció versenyfelkészítésére helyezzük a hangsúlyt. 
Terveink között szerepel még egy hivatalosan is használható íjász lőtér kijelölése, melyhez az 
önkormányzat segítségét szeretnénk kérni. 
 

 
 
A kézilabda csapat – kapus hiány miatt – a 2015/16. bajnoki évet kihagyta. A játékosok 
közösen edzettek az ifjúsági korú játékosokkal. Az előző bajnoki szezonban a felnőtt női 
csapat bajnokságot nyert, mint az előző időszakban már 3 alkalommal.  
A 2016/17 évi bajnoki szezonban újra indítottuk a felnőtt csapatot. Az őszi szezon célja volt, 
hogy jól kapcsolódjunk vissza a bajnokságba. Ez a cél sikeresen meg is valósult, mivel a 3. 
helyen történt pontazonossággal a 4. helyet szereztük meg. 
A szakosztály problémája volt, hogy hogyan legyen megoldva az utánpótlás nevelés, 
elsősorban a gyermeklétszám miatt. Ennek érdekében együttműködést kötöttünk a 
Köröstarcsai DSE együttesével, akik a Békéscsabai NKC partnerei. Az utánpótlás nevelés 
keretén belül ők indítják az ifjúsági csapatot – kötelező eleme a bajnoki részvételnek. Ezek a 
játékosok – vidéki, köröstarcsai, mezőberényi – szövetségi engedéllyel – zöld kártyával – a 
felnőtt csapat hivatalos utánpótlás csapata és „feljátszanak” a felnőtt csapatba.  
Köszönjük az önkormányzat részéről, hogy a Molnár Miklós Sportcsarnokot 
rendelkezésünkre bocsátották mind az edzések, mind a meccsek során. Valamint az anyagi 
támogatást, mellyel a bajnokság költségeinek nagy részét fedezni tudtuk. A támogatás nélkül 
sajnos nem tudtunk volna csapatot indítani. 
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Kickbox  szakosztályunk 2016/2017-ben 2 versenyszámban indította versenyzőit: point-
fighting és light-contact. 
Ebben az időszakban is sikerült a megyei és az országos Diákkupán győzelmet és dobogós 
helyezéseket elérni, valamint a budapesti Világkupán és a nemzetközi Tököl Kupán is 
mezőberényi versenyzőket a dobogóra juttatni. Több olyan versenyen is részt vettünk, ahol 
kezdő versenyzőink is megmérettethették magukat, belekóstoltak a versenyhangulatba, 
sikerélményeket szereztek. Ezek a versenyek nagyon jó felkészülést biztosítottak rutinosabb 
versenyzőink számára is. 
A sikeres eredmények versenyzőink edzésmunkája és kitartása, valamint a támogatók és a 
szülők segítsége révén jöttek létre.  
Az elért eredmények alapján válogatott versenyzőnk is lett, akinek esélye van kijutni az őszi 
skopjei Európa bajnokságra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerüljön a 
kijuttatás. 
Célunk továbbra is a versenyzők minél több pontszerző hazai és külföldi versenyen való 
indítása, amelyek a magyar válogatottba történő bejutást eredményezné, illetve szeretnénk 
versenyzőink számát növelni. 

 

 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, bízunk benne, hogy a 
továbbiakban is folytatni tudjuk ezt a sikeres együttműködést. 
 
        Schäffer Katalin s. k. 
                 elnök 
 

 
„ Mindegy, hogy csapatban vagy egyénileg vagy nyertes, de ahhoz, hogy győzedelmeskedj, a maximumot kell 

hoznod.” 
 

Carlo Pedersoli 


