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Tisztelt Képviselő! Tisztelt Városlakó! 
Kedves Sportbarát! 

 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete évről-évre igyekszik kellő figyelmet 
fordítani a sportélet beszámolójára, mely tartalmazza a városban található sportegyesületek, 
sportolók eredményeit legyen az iskolai, amatőr vagy profi eredmény. A testület gazdasági 
helyzetéhez mérten minden évben jelentős összeggel támogatja pályáztatás formájában a 
sportágakat, követi eseményeiket és a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben ellenőrzi 
a felhasználást. A testület elismerésül 2018. évben Kajlik Péter labdarúgó edzőnek a 
„Mezőberény Sportjáért” elismerést adományozta a sport területen elért példaértékű 
munkájáért. 
A támogatott egyesületek minden év január 31-ig beszámolnak az előző évi eredményeikről 
és új pályázatban a terveikről. Szinte minden egyesület törekszik az utánpótlás biztosítására. 
Sok munkát, figyelmet fordítanak a gyermekek mozgás- és sportszeretetének kialakítására, 
fejlesztésére.  
Éves szinten sok városi rendezvénynek része a sport, a mozgás, sőt önálló rendezvények is 
épülnek e területre. Egyesületi évfordulók ünneplésére is nagy hangsúlyt fektetnek a a város 
segítségével, támogatásával. Visszatekintve ilyen volt a 100 éves sport ünnepe, valamint a 
kosárlabda ünnepe, Iványi Dalma búcsúmérkőzésével, majd a Gyermek FC évfordulója a busz 
átadásával. Kiadványok és kiállítások őrzik ezeket az alkalmakat és a sportbeszámolók jó 
alapot jelentenek ezek elkészítéséhez.  
Napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak kiemelt szerepe van, a 
versenyszellem, versenyzés és a kitartás kialakításában.  
 
„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre 

megtanít.” 
Ernest Hemingway 

 
Rendszeresen sportoló fiataljaink gyakran jobban teljesítenek az iskolában illetve a 
munkahelyen és a legfontosabb, hogy az egyesületek, szakosztályok közösségében 
megtanulják annak jótékony hatását. Bátran kijelenthetjük, hogy Mezőberény büszke lehet 
sportolóira, a sportegyesületek működésére, az elért eredményekre. Gyakran hallani megyei, 
országos, sőt nemzetközi eredményekről, ahol mezőberényi gyermekek, fiatalok nevét 
említik. Köszönet a sportot megszerettető pedagógusoknak, egyesületei és csoportvezetőknek, 
szülőknek valamint mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy a sport része legyen mindenki 
életének.  
 
A „Beszámoló Mezőberény sportéletéről” dokumentum az egyesületek által összeállított 
leírások alapján készült, melyet tisztelettel ajánlok figyelmükbe. 
 
 
Mezőberény, 2018. június 8. 
 
 
 

Barna Márton s.k. 
képviselő, HB tag 
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SZALAI BARNA TENISZ CLUB 
 
 
A SZBTCM 2017. évi működése gazdaságilag 
stabil volt. Bevételeinket az Önkormányzat, a 
tagság és esetleges szponzori támogatások 
jelentették. Tagságunk létszáma 70 közeli, 
mely évek óta hasonló szinten van. Úgy a 
hobbi, amatőr tenisz, mint az utánpótlás 
nevelés jelenti működésünk alapjait. 
Szerződésünk van a Mezőberényi Általános 
Iskolával, mely egyben sportiskola is, az 
edzési lehetőségek biztosítására. A jövőben ezt 
a szerződést az evangélikus iskola irányában is 
szándékunk kiterjeszteni. 2017. évben voltak 

beruházásaink. Az új tároló helyiség és öltöző teljes belső festése mázolása. Részt vettünk a 
megyei tenisz versenyeken, melyből a bajnokságot meg is nyertük. Winter Attila 
csapatkapitány vezetésével első helyezésről elismerő oklevelet az írásos anyag mellé 
csatolom. Nagy sikerrel megrendeztünk kér országos versenyt is.  Egy a gyermekek, egy 
pedig a felnőttek (IV. Szalai Barna emléktorna) részére ifj. S. Nagy Imre és Winter Attila 
élenjárásával. A városban minden érdeklődő számára nyitottak vagyunk, de mondhatni, hogy 
lassan, de bővül tagságunk. Több környező településről is vannak tagjaink (Békéscsaba, 
Békés, Köröstarcsa). 
A városi sportnapon közös szervezésben mi is 
részt vettünk a programokon és 
játéklehetőséggel vártuk az érdeklődőket. 
Telephelyünk az Önkormányzat tulajdonában 
áll és annak segítségével tud működni, melyet 
ezúton is köszönünk és melyre a jövőben is 
számítunk. Ez évben az elnökség 5 éves 
mandátuma lejár és új választás lesz.  
Jövőbeni terveink között szerepel a további 
töretlen fejlődés és első sorokban a 
betonkerítés felújítása. 
 
 
 
 
Eddigi együttműködésüket köszönve a jövőbeni jó együttműködés reményében sportbaráti 
üdvözlettel:  
 

 
SZBTCM tagsága és elnöksége nevében:  

       
Dr. Zuberecz Zoltán 

       elnök 
 

www.szbtcm.hu
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MEZŐBERÉNYI ISKOLATENISZ SPORTEGYESÜLET 
 
 

A sportegyesület 2012. óta működik, létszámunk folyamatosan emelkedik. Egyre több 
gyermek kezdi el ezt a sportot és reményeink szerint idővel szüleik is kipróbálják és 
csatlakoznak hozzánk. Jelenleg 35 fő körüli a létszám, emellett sok a szimpatizáns teniszt 
kedvelők száma is. Az elmúlt éveknek megfelelően teniszeseink a szabadtári pályákat 
kedvezményes pályahasználati díj ellenében vehették igénybe. Télen fedett pályás 
bérleménnyel, heti két alkalommal biztosítottunk sportolási lehetőséget. 
 

 
 
Főbb események: 
 

1. Sportegyesületünk támogatásával újabb képzett teniszedzővel gyarapodtunk, így a 
teniszoktatást a Mezőberényi „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi 
Óvodában is népszerűsíthettük. 

2. Az SZBTC pályáin önkéntes munkával felújítottuk az ott lévő padokat egyesületünk 
támogatásával. 

3. 2017. június 3-án megrendeztük a „Berényi Kupát”. Ismét sikeres versenyt tudhatunk 
magunk mögött, mivel most is 50 feletti létszámú gyereksereg gyűlt össze, hogy 
megmérettessék erejüket egymás között az izzasztó időjárás ellenére is. 

4. Június 25-én az ország zánkai tenisztáborba egy vezetőedzővel, 4 kísérővel és 15 
gyermekkel utaztunk. Fontos megemlítnünk, hogy minden évben fogyatékos 
gyermekekkel együtt veszünk részt a táborban, ami az egészséges gyermekek számára 
is fontos, mivel empátiát, türelmet és segítőkészséget tanulhatnak tőlük. Mindezek 
mellett egy világsztár is bemutató edzéseket tartott számunkra Szávay Ágnes 
személyében.  

5. Július 17-én vendégül láttuk a berényi hittantáborozókat az SZBTC salakpályáin, ahol 
bemutatóedzést tartottunk az érdeklődők számára. 

6. Augusztus 15-én, Temesváron egy edző, egy kísérő és 5 gyermekkel hagyományos 
baráti versenyen vettünk részt. 

7. Augusztus végén egy 1 napos Békés-Mezőberény baráti versenyt rendeztünk 5 fős 
csapattal. 
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8. Októberben öt napon keresztül a Budapesti 
Nemzeti Edzésközpontban a Junior David és Fed 
világkupán önkéntes segítőként ismét részt 
vettünk. A versenyre betekintve lehetőség nyílott 
a gyerekeknek, hogy profi játékosokat 
láthassanak játszani, ami arra sarkallhatja őket, 
hogy minél nagyobb sikereket érjenek el a 
továbbiakban. 

9. A pályázati pénz nagy segítséget jelentett 
számukra, amelyet eszközvásárlásra, 
versenyszervezésre fordítottunk. Ezen összeg 
nélkül nem lett volna olyan színvonalas a gyerekek versenyeztetése és oktatása. 

 
Céljaink a jövőre nézve: 
 

1. 2018-as évben is színvonalas versenyek, táborok és rendezvények lebonyolítása. 
2. Edzői bázis bővítése. 
3. Saját teniszpálya létrehozása 
4. Az utánpótlás szerepeltetése, férfi és női csapat létrehozása, a tenisz népszerűsítése és 

városunk hírnevének öregbítése. 

 
   
 
    
 
 
 

 
      Tisztelettel:  

S. Nagy Imre 
edző 
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MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB 
 
 

A Mezőberényi Kosárlabda Klub a 2017-2018-as szezonban az elmúlt évekhez hasonlóan 
folytatta tevékenységét. Az eredményes TAO pályázatunknak és a Városi Önkormányzat által 
kapott anyagi támogatásnak köszönhetően a működési feltételekhez adottak voltak a források. 
A szeptemberben kezdődő szezonban a Kosárlabda Klub és a Városi Önkormányzat közös 
sikereként átadtuk a Molnár Miklós Sportcsarnok új parketta borítású padlózatát. Sportolási és 
egészségügyi szempontokból ez nagy előrelépés mind a városnak, mind a kosárlabdázóknak. 
Az elmúlt évekhez képpest alapvető változás, hogy a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal együtt működve csatlakoztunk a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított „Kosárpalánta” és Dobd a kosárba” 
programokhoz. Az említett programok nagy segítséget jelentenek a sport megszerettetésében, 
eszközpark bővülésében. Jövőbeni terveink az utánpótlásbázis bővítése, az együttműködés 
szorosabbra fűzése. Idén XXIX. alkalommal rendeztük meg a nemzetközi Molnár Miklós 
Emléktornát, ahol vendégül láttuk külföldi barátainkat a városunkban. Utánpótláscsapataink 
az elmúlt évekhez hasonlóan országos és regionális bajnokságokban szerepeltek. 
 
Csapataink eredményei: 
U9: mintegy 100 új fiatallal bővült klubunk, és 
eredményesen fejlődve szerepeltek a 
„Kosárpalánta” és „Dobd a kosárba” 
programokban- a programban rendezésre 
kerülő „jamboree” versenyeken. 
U12: a klub idei szezonjában egyik nagy 
sikernek tekintjük, hogy U12-es csapatunk az 
Országos Bajnokság 3. számú régiójában 
(JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, BÉKÉS, 
CSONGRÁD) a szezon második felében az 
„A” jel ű (első) csoportban szerepelt és vezette 
azt. Vegyes csapatunk 4 főt delegált a Békés 
megyei válogatottba. Diákolimpia területi döntőn az iskolával együttműködve 3. helyezést 
értek el a fiúk. 

Serdülő lány: a Szolnok megyei 
bajnokságban szerepelt és 2. helyen zárta a 
szezont.  
Kadett lány: az Országos Kadett 
Bajnokságban pozitív mérleggel zártunk, a 
győzelem: vereség aránya pozitív lett. A 
B33 diákolimpián az iskolával együtt 
működve országos döntőbe jutott csapatunk, 
és IV. korcsoportban Diákolimpia területi 
döntőjében 3. helyen végzett a csapat. 

Középiskolás Lány Amatőr Bajnokságban a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal együtt működve csapatunk a megyei 
bajnokságot megnyerte, majd az országos döntőben nagy sikert elérve 2. helyezést ért el. 
Felnőtt női csapatunk alkalmanként Női Szenior Tornákon sikeresen szerepelt. 
Kadett fiú (U16): csapatunk Országos Bajnokságban indult és a FIÚ REGIONÁLIS 
KADETT BAJNOKSÁG DÉL-KELETI RÉGIÓ ALSÓHÁZÁBAN, zárta a szezont. Hasonló 
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tudású csapatok ellen sikerült győzelmeket szerezni, azonban a jóval nagyobb kosárlabda 
múlttal rendelkező klubok ellen a tisztes helytállás volt a fő célunk. Előrelépést jelent, hogy 
több játékos is, egyénileg fejlődött, és lehetőséget kaptak és kapnak a jövőben is a felnőtt 
csapatban.  

NB2 férfi:  
felnőtt férfi 
csapatunk az 
NB2-es 
bajnokság keleti 
régiójában 
szerepelt és a 8. 
helyen zárta a 
szezont. 
Elsődleges 
célunk a régi 
kosárlabda élet 
visszaállítása, 
fiatal játékosok 
beépítése volt a 
szezonban. 
 
 

A 2017-2018-as szezonban 9 testnevelő, edző dolgozott a klub kötelékeiben.  
Jövőbeni célunk az utánpótlásbázis szélesítése, sportágunk népszerűsítése, és a tőlünk telhető 
legjobb eredmények elérése, csapataink versenyeztetése. 
 

 
 
 
 
 
 

Tisztelettel:  
 

Iványi László 
elnök 

 



9 
 

ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET 
 
 
Statisztika: 
Létszám:139fő.(82felnőtt,21 diák, 36nyugdíjas) Túrák száma:329, Túranap:342. Nyílt 
túra:18. A túrákon résztvevők összlétszáma:1.464, egy túrán átlagosan 4,45fő. 
2017-ben, Egyesületünk működésének 34. évében tagtársaink és természetesen vendégeink is 
az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg az egyéniségüknek, felkészültségüknek 
leginkább megfelelő programokat: 

 
1. Gyalogtúrák 

Gyalogtúra sorozatunkat a Békés megyei Kéktúra 9. szakaszának bejárásával kezdtük, amely 
Biharugrától Körösnagyharsányig tartott. Még februárban megnéztük, milyen a tavasz 
ébredése Lillafüreden és környékén. 
   Egy-egy napos túrákon vettünk részt a Bihar–hegységben, ahol először az áprilisi hóesésben 
a krókuszokat, majd később a zöld színben pompázó természetet csodáltuk meg. 
   A Vasutas Természetjárók Szövetsége Tavaszi Csillagtúráján, Gyöngyösön a túrák 
tervezését és lebonyolítását vállaltuk fel. Ez a rendezvényünk olyan jól sikerült, hogy az év 
végén megkaptuk érte a Szövetség vándorserlegét!  
Májusban Szarvasra látogattunk: nemcsak az Arborétum fái, virágai nyújtottak élményt, 
hanem a „Mini Magyarország” bejárása és a „Tündöklő kövek” szabadtéri kiállítása is bőven 
nyújtott látnivalót. 
A Körös túrák előtti bejáró-túraként, mely 2013 óta Nándi névre hallgat: leellenőriztük a 
Körös-túrák jelzéseinek állagát, és az esetlegesen javításra szoruló hiányosságokat. 
   Nyári táborunk Bózsván volt, innen mentünk minden nap felfedezni a Zemplén-hegység 
várait, kastélyait, természeti szépségeit. 
   Az ősz beköszöntését a Rám-szakadékon átgyalogolva figyelhettük meg, a későbbi őszi 
látnivalókat a Mátrában, a Téli-túrát a Bükk-hegységben jártuk végig. 
   Szép számmal tisztelegtünk emléktúráinkon Szucharda Gyula és Váradi László emléke előtt 
a Dobozi és Békési határban. 
 

2.Sportturisztika 
NB. csapataink szereplése 2017. 
NB I. Csapatunk az alábbi összeállításban vette fel a harcot: Örsi Anna, Fejes Gábor, Vincze 
Zoltán, Lajos Dóra, Vízer Dániel, Sulyok Ábris. A szezon előtt nem titkolt cél volt a tavalyi 
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 az Alföld TE 240 pont 
különbséggel nyerte a bajnokságot! 
Női egyéniben Örsi Anna ezüstérmes, Lajos Dóra bronzérmes lett, Fejes Gábor férfi 
egyéniben ezüstérmes 276 ponttal. 
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NB II-ben idén ismét tudtunk csapatot indítani: itt az Alföld TE csapat a pontvadászatban a 
remek #2 helyezést érte el! 
 

3.Kerékpározás 
2017-ban ismét mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött a kerékpározásban is! 
A Körös teljesítménytúrákon a 100 km-es távot a 17-ik, a 70km-es távot a 16. alkalommal 
rendeztük meg szép számú, 85 fő részvételével, Gyöngyöspatán a Patai kör túrán pedig a 7. 
alkalommal indulhattak az érdeklődők.  Váradi László, egyesületünk egykori elnöke 
tiszteletére megrendezett emléktúrát ezúttal is lehetett teljesíteni kerékpáron is, ahol a 
résztvevők a gyalogos túrázókkal a Kettős-Körös gátján találkozva tartottak megemlékezést. 
 Hazánk megyéit kerékpárral bejáró sorozatunk keretében ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében voltunk, ez volt megyekerülő útjaink 14. állomása. A csodás beregi, szatmári, 
nyírségi tájak és falvak megismerését összekötöttük egy látványos külföldi túrával is, 
Kárpátaljára, Ukrajnába látogattunk. A történelmi Magyarország egykori nagyvárosaiban, 
Ungváron, Munkácson és Beregszászon is jártunk. Egy szlovákiai kitérővel – ahol Dobó 
István nyughelyét néztük meg – fejeződött be emlékezetes, 9 napos, 900 km-es 
kerékpározásunk. 
 Egynapos túrák keretében jártunk a Dévaványai túzok rezervátumban is, valamint 
Kondoroson, Csorváson és Nagyszénáson régi kastélyokat látogattunk meg. 
 Egyesületünk tagjai kerékpároztak a Balaton és a Tisza-tó körül, részt vettünk a Békéscsaba-
Arad szuper maratoni versenyen is és az Arany János emlékév alkalmából Nagyszalontára 
szervezett túrán is. 
  Egyéni szervezésű utakon többen is járták hazánk és a szomszédos országok útjait. Ebben az 
évben is ki kell Apró Margitot, aki 3200 km-t, Erdei Lászlónét, aki 2100 km-t és Benedek 
Gábort, aki 1650 km-t teljesített! 
 
 

4.Országos rendezvények 
2017-ben már tizennegyedik alkalommal rendeztük meg a 30km-es távon, nyolcadszorra 20 
km-es távon, és második alkalommal 10 km-es távon a TÉLI KÖRÖS elnevezésű túránkat. 
Találkozó reggel nyolc és kilenc óra között volt a Piac csarnokban, mert a korábbi 
rajthelyünket szerencsére kinőttük! Nevezés után extrém hideg – a nevezés is nehézkes volt a 
befagyott tollakkal - időben vágott neki 134 túrázó, az általa választott távnak. Ez létszám kis 
visszaesést mutat az elmúlt néhány évhez képest, de a túra napját megelőzően is szokatlanul 
hideg idő volt: Az ellenőrzőponton a fűtés ellenére is megfagyott a zsír és a kenyér is, de 
szerencsére a forralt bor nem! ☺. 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 ellátogattak túránkra! A túrázóknak 
édességet, teát, zsíros-, lekváros kenyeret és forralt bort kínáltunk az útvonal 
ellenőrzőpontjain. 
Idén már 32-ik alkalommal rendeztük meg Körös-Váradi László teljesítménytúráinkat. 32 
évvel ezelőtt pont 32-en indultak el, az akkor még csak 50 km-es távon meghirdetett, első 
alföldi teljesítménytúrán. Harminckét évvel később, szerencsére egy „nullával” többen voltak: 
320 + 5 fő (325 fő) teljesítette a 10, 20, 30, 50 km-es gyalogos és 70, 100 km-es kerékpáros 
távokkal kibővült túrakínálatot. Így a Körös-túrák történetének harmadik legnagyobb 
létszámú rendezvénye lett. Ehhez a sikerhez hozzájárult, hogy túránk a VTSZ 
túramozgalmának, illetve az MSTSZ NB. II. futamainak része volt, továbbá a csodás időjárás, 
na meg az Alföld TE lelkes csapata! 
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Sajnos a nagyobb távokon a vidéki túrázók 
jelentősen többen voltak, mint Mezőberényi 
versenyzők. Ez csak a legrövidebb távra nem 
igaz, ahol a helybeliek túráztak többen. A VTSZ 
túramozgalmának köszönhetően olyan távoli 
városokból is eljöttek, mint Miskolc, Győr. 
Júliusközepén rendeztük másik fő 
túraeseményünket Patai Mátra néven. Idén már 
10. alkalommal rendeztük meg a Mátrában, 

Gyöngyöspata központtal. E túrákon 3,6,18,35 és 50 km-es gyalogos és 60, 80, 120 km-es 
kerékpáros távok közül válogathattak a túrázók. A Mátrában idén is átléptük a 300 fős határt, 
összesen303 fő nevezett. 
A fenti rendezvényeken összesen több mint700 fő vett részt és tesztelhette edzettségét! 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelettel:  

 
Földes Péter 

 elnök 
 

 
 

www. alfoldte.hu



12 
 

KERECSÉNYI LÁSZLÓ ÍJÁSZ ÉS SZABADID ŐS SPORTEGYESÜLET 
MEZŐBERÉNYI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

 
 
Ebben az évben egyesületünk 3 versenyt szervezett: 
 
1. Békés megye legjobb íjásza: ahol a megyei versenyzőkön kívül 5 másik megye íjászai 

jöttek el. Ezen a versenyen 3 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek versenyzőink 
2. Viharsarok teremkupa: több mint 80 íjász részvételével rendeztük meg a versenyt. 2 első, 

1 második és 2 harmadik hellyel végeztünk.  
3. Éjszakai verseny, ami már nemzetközi verseny lett, mivel Romániából is jöttek 

versenyzők. 4 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet sikerült elhoznunk. 
 
 

 
 
 
Az elmúlt évben összesen 16 első helyet, 4 második helyet, 5 harmadik helyet szereztünk 
különböző versenyeken. Ebből a legsikeresebb a Békés megyei kupa volt, ahol 5 íjászunkból 
5 aranyérmet szereztünk.  
A taglétszámunk az elmúlt szezonhoz képest 5 fővel gyarapodott és sokan vannak, akik ugyan 
nem rendszeresen jönnek edzésekre, de látogatják összejöveteleinket. 
Egyesületünk civil szervezetként próbál minden városi rendezvényre eljutni, ezzel próbáljuk 
magunkat és az íjászokat is népszerűsíteni. Ilyen rendezvény volt pl. Berényi napok és az 
Országos Vadásznap. 
 

 
 

Tisztelettel:  
 

Fehér Csaba 
egyesületi vezető
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MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 
 
 

A magyar diáksport szervezeti átalakítása 1986 őszén kezdődött. Az akkori döntéseknek 
megfelelően „alulról építkezve” kezdtek hozzá ehhez. Az országban az elsők között alakultak 
meg Mezőberényben a diáksport egyesületek, mind a három akkor működő intézményben, és 
még a Csárdaszállási iskola is ide tartozott: ennek megfelelően DSB is alakulhatott, majd 
annak képviselője (Henger Péter) tagja lett a megalakuló Békés Megyei Diáksport Tanácsnak.  
 Az MDSZ megalakulása 1987 tavaszán volt, azzal lett teljes a rendszer.  
 
A mezőberényi általános iskolák összevonása után egy általános iskolai DSE maradt, a másik 
gyermek kosárlabda klubként tevékenykedett tovább (a Mezőberényi Kosárlabda Klub elődje 
volt). Erre a jeles dátumra, az azóta eltelt időszak szép sikereire is emlékezve a következő 
rendezvényeket szerveztük az év során: 

- májusban a már hagyományos Tavasz Kupa lány kézilabda tornát két korosztálynak 
(3-4. és 5-6. osztályosok) 

- az ősz folyamán háziversenyeket különböző sportágakban 
- októberben a Magyar Diáksport Napjához kapcsolódva szerveztünk programot 

iskolánk tanulóinak, szintén korosztályonként más-más feladatokkal, versenyekkel 
- ezek mellett kirándulások, edzőmérkőzések voltak az év során, és részt vettünk a 

Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna, valamint a nemzetközi 
matematika verseny szervezésében is 

A támogatást a fenti rendezvények díjazási, utazási és rendezési költségeinek fedezésére 
használtuk fel. 

 
 
 
 
Henger Péter 
     Elnök 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

MEZŐBERÉNYI SAKK EGYESÜLET 
 
 

 

A tavalyi évi beszámolónkban már jeleztem, hogy a csapat nem indult a 2016/17-es 
szezonban a Körös Kupa megyei csapatbajnokságon és ugyanígy nem indult az azt követő 
2017/18-as szezonban sem. Ennek okát akkor vázoltam: gyakorlatilag néhány fő maradt a 
játékosok közül Mezőberényben, emellett utánpótlás nevelésre az elmúlt időszakban nagyon 
korlátozott volt a lehetőség. Az utóbbi remélhetőleg egy ideiglenes állapot, amely fő oka az 

elnök – jómagam – tanulmányi elfoglaltságai és a család 
örömteli bővülése volt. Reményeim és terveim szerint 2018 
szeptemberétől új lendületet fog kapni a sakkoktatás. Ennek 
előkészületei a nyáron meg fognak történni. Mivel arra egyre 
kisebb az esély, hogy a jelenlegi felnőtt tagság visszaköltözzön 
tartósan Mezőberénybe, így kizárólag az utánpótlás nevelés 
ismételt feltámasztása jelenthet kiutat városunk sakkéletének. 
Ami pozitívum, hogy érdeklődő gyermekek vannak jelenleg is a 
sakk iránt, de a jelenleg tapasztalható szabadidős túlkínálat 
mellett, szinte valamennyi hadra fogható óvodás, tanuló 
legalább kettő, ha nem több sportág iránt érdeklődik. Ez 
önmagában nem lenne baj, azonban emellé még jön az iskolai 
követelményeknek való megfelelés, amely értelemszerűen azt 
hozza magával, hogy a gyerekek jó esetben csak egy sportág 
mellett tudnak megmaradni. Ennek gyakran a sakk esik 

áldozatául, mivel kevésbé látványos egy labda sportághoz képest, jellemzően egyéni játék és 
szűk az a kör a gyermekek között, akik emellett a szellemi sport mellett maradnak meg. 
Érdemes lenne hosszútávon együtt működni a mozgásos sportágaknak a sakkal, mivel 
egyértelműen pozitív kimutatható hatása van a teljesítményre (taktikai készség, 
játékintelligencia, önfegyelem stb.) 
A 2017-es évben az versenyzésre 
fordítandó Önkormányzati támogatás 2. 
részét ennek megfelelően nem is vettük 
igénybe, az első részből a minimális 
elvárásokat teljesítettük a Magyar 
Sakkszövetség felé (tagdíj, 
versenyengedély díjak). Mivel egyéni 
versenyen senki nem kívánt indulni, nem 
láttuk értelmét más sportágaktól elvenni 
a versenyzés lehetőségét. Ugyanilyen 
okból 2018-ra már nem is igényeltünk 
semmilyen önkormányzati támogatást. 
Egyesületünket nagy veszteség érte 2017. augusztusban, mivel elhunyt Hegedűs Mátyás 
sporttársunk, aki füzesgyarmati lakosként közel 30 évig erősítette a mindenkori mezőberényi 
sakkcsapatot. 
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A 2017-re tervezett 2 versenyünket sikeresen megrendeztük. A berényi „Strand Kupa” 
megérte a VI. alkalmát, azonban minden igyekezetünk ellenére a nyári uborkaszezonban nem 
sikerült belőle egy nagy létszámú viadalt létrehozni, ezért egyhangú döntéssel a szüneteltetése 
mellett döntöttünk. (Nincs kizárva az esetleges újraélesztése néhány év múlva.) A 2017-es 
viadalon Zsíros György 2. Nagy Sándor a 3. helyet szerezte meg 17 indulóból.  
A város támogatásával színvonalas X. Szucharda Gyula Emlékversenyt tudtunk megrendezni 
és ezt a hagyományos versenyt mindenképpen tovább is kívánjuk vinni. A 23 indulóból itt 
Nagy Róbert a 3. helyet szerezte meg. 
Szovátai testvérvárosunk sakkozóit meghívtuk erre a versenyre, azonban különböző 
elfoglaltságaik miatt nem tudtak eljönni, így az erre megpályázott támogatást visszajuttattuk 
az Önkormányzat felé. 
 
 
Ezúton köszönjük az Önkormányzat támogatását a tavalyi évhez. 
 
            
 

Jozaf Csaba 
          egyesületi elnök
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SPORTHORGÁSZOK MEZŐBERÉNYI EGYESÜLETE 
 
 

Egyesületünk 2016 végén alakult, munkáját 2017. 
évben kezdte meg. Céljait az egyesület 
alapszabályzatába foglalta, amely a 
https://sme.webnode.hu/dokumentumok oldalon 
tekinthető meg. Honlapunkon és Facebook 
oldalunkon igyekszünk minden 
rendezvényünkről, illetve tagjaink versenyeken 
való szerepléseikről röviden beszámolni, néhány 
kép kíséretében. 
 
Eddigi eredményeink: 
• 2017.április 2-án vettünk részt a helyi horgászbolttal közösen szervezett szemétszedésen, 

a Kettős-Körös partján, melynek a célja vízparti környezetünk megóvása, tisztántartása 
volt. Nagy örömünkre lelkes kis csapat jelent meg a víz partján és több kilométeres 
szakaszt sikerült megtisztítani mások szemetétől. Külön öröm, hogy sok fiatal is részt vett 
és segített a gyűjtésben. 

• 2017.április 8-9-ig a Megyei Felnőtt Egyéni Bajnokságon két tagunk vett részt, és 
tisztesen helyt állt úgy, hogy a versenyzők között Világ és Európa-bajnok, illetve 
helyezett, valamint korosztályos válogatott horgászok is jelen voltak a mezőnyben. Jó 
lehetőség volt testközelből tapasztalatokat gyűjteni az ifjúság számára. 

• 2017.május 12-én a Megyei Szövetség (KHESZ) elfogadta tagfelvételi jelentkezésünket, 
és 2018.január 1-től teljes jogú tagegyesületként tart nyilván minket. 

• 2017.augusztus 19-én vettünk részt a XIX. GYOMAENDRŐDI NEMZETKÖZI 
HALFŐZŐ VERSENY-en, ahol halászlé kategóriában arany minősítást szereztünk. 
Továbbá a horgászoknak célbadobó (Casting) versenyt is szerveztek, ahol egyesületünk 
elnöke harmadik helyezést ért el. 

• 2017.szeptember 8-án és 9-én került megrendezésre a megyei Elnök-titkár horgászverseny 
és találkozó Csökmőn. Kellemes időben, szép környezetben és jó hangulatban telt a 
verseny. Az idei évben csak a nemes halak számítottak bele a versenybe. Az induló 43 
csapatból a 13-15. hely valamelyikén végzett egyesületünk csapata (Kis József és Kolozsi 
Tamás) 8540g. 

• 2017.szeptember 16-án a Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete is képviseltette magát 
a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon, ahol a főzés mellett kitüntetett figyelmet 
fordítottak a tagok és hozzátartozóik a családok aprajaira is.  
Kedveskedtek retro fateknőből fahalacska horgászattal (nem csak a gyerekeknek tetszett 
sok szülő is kipróbálta), játék ügyességi horgászattal, kézműves halkészítés és hurkapálcás 
halas zászló készítéssel is. A kitüntető figyelmet mégis a célba dobó (casting) verseny 
jelentette, ahol fiú-lány, kicsi és nagy összemérhette ügyességét értékes nyereményekért. 
Voltak fára dobott szerelékek, de itt még nem a drága műcsalik maradtak az ágak között. 
A versenyen különdíjban részesült Duna Laura aki a legtávolabbi helyről egyedül tudta 

eltalálni a közepét a célnak. 
 
3. helyezett lett: Konyecsni Milán 
2. helyezett lett: Lakatos István 
1. helyezett kimagasló eredménnyel Szász Péter lett 
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• 2017. szeptember 24-én került megrendezésre a Sporthorgászok Mezőberényi 
Egyesületének szervezésében az I. úszós gyermek-ifjúsági horgászverseny a Sárgagáti 
csatornán. A versenyzőket és a szervezőket se kényeztette el az időjárás, bár akkora eső 
nem volt, mint az elmúlt napokban. Nyílt verseny révén Békésről, Köröstarcsáról, 
Sarkadról és természetesen Mezőberényből jöttek a versenyzők. 8 órától várták a 
szervezők a fiatalokat és kísérőiket zsíros kenyérrel és lilahagymával, palacsintával, forró 
teával, üdítővel és kávéval (utóbbival természetesen csak a felnőtteket). A reggeli sorsolás 
kis késéssel indult, így a verseny kezdete és vége is 15 perccel későbbre, 9.15 és 12.15-re 
lett áttéve. 10 gyermek és 3 ifjúsági versenyző kezdte a szemerkélő esőben meg a 
kipakolást, etető anyagok bekeverését. Sajnos a rossz idő és a hétvégi sok sportverseny 
több érdeklődőt is távolmaradásra késztetett. Az időjárást tetézte még, hogy a csatorna 
vizét elkezdték szivattyúzni, ami nem csak vízszint csökkenéssel és áramlással párosult, 
de még békalencsét is hozott a pályára, mellyel nagyon megnehezült a versenyzők 
horgászata. 

Sajnos a halak se voltak étvágyuknál, bár 
kiemelkedő fogások is születtek ennek ellenére. A 
verseny közben többször is kedveskedtek a 
szervezők a gyermekeknek, ha a halak nem ettek, 
legalább ők igen. Palacsinta, mely olyan gyorsan 
elfogyott, hogy még kép se készült róla, 
zsíroskenyér és bejgli (túrós, mákos, diós) került 
kínálásra. A három óra gyorsan eltelt, még néha a 
nap is kikukucskált a felhők mögül. A végét jelző 
dudaszó után következett a mérlegelés, majd az 

eredményhirdetés. Mindenkinek sikerült halat, halakat fognia, így megérdemelten 
vehették át az okleveleket, ajándékokat és a kupákat a horgász fiatalok. 
Eredmények: 
Ifi kategóriában: 
I. helyezett: Pataki Sándor (Békés) 7010g 
II. helyezett: Kiss Martin (Békés) 4020g 
III. helyezett: Jantyik Krisztián (Mezőberény) 80g 
Gyermek kategóriában: 
I. helyezett: Mező Lili (Köröstarcsa) 880g 
II. helyezett: Puskás Petra (Köröstarcsa) 710g 
III. helyezett: Szász Péter (Mezőberény) 480g 
A verseny vége után mindenki megtekinthette a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumot. 

• 2017.10.01-én került megrendezésre nyolcadik alkalommal az Intézményi 
Horgászverseny. Mely már kinőtte magát és évek óta nem csak az intézmények 
versenyeznek egymással, de a támogatók is képviseltetik magukat csapattal. A verseny 
rendhagyó szabályokkal zajlik, ahol az ellenfelek egymással beszélgetnek, viccelődnek és 
akár segítenek is egymásnak. Kellemes időben szép környezetben versengtek a 3 fős 
csapatok. Egyesületünket Kis Bendegúz, Kis József és Bőtsch Ádám képviselték 
támogatói oldalról. A csapat, tisztes helytállás mellett még Bendegúz révén a 
legeredményesebb gyermek díját is megnyerte. Gratulálunk neki! Nagyon ügyes volt. 
Intézményi szinten is képviseltette magát egyesületünk két taggal. Barna István és Kolozsi 
Tamás, akik kiegészülve Barna Hajnalkával és Hidasi Lászlóval a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium színeiben sikerült megnyerniük az intézmények versenyét. Barna 
Hajnalka továbbá a legeredményesebb női versenyző, míg Barma István a legtöbb halat 
fogó és harmadik legeredményesebb úszós versenyző díjait is elhozták. 
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• 2017.10. 07-én a Salakos partján került aláírásra a szegedi Móra Ferenc Horgász 
Egyesület és a Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete közötti együttműködési 
megállapodás, melynek legfontosabb feladata, az utánpótlás korú fiatalok segítése, 
versenyeztetése. 

• 2017.10. 29-én került megrendezésre tagjaink számára az első horgászverseny, melyet a 
rossz idő miatt sajnos hamarabb félbe is kellett szakítani. A kis létszámú csapat tagjai 
tisztesen helytálltak, halakat is fogtak. 
I.helyezett: Barna Hajnalka 
II.helyezett: Kolozsi Tamás 
III.helyezett: Kádár János lett. 
A 2018-as évben csatlakoztunk a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségéhez, 
mellyel engedélyeket is tudunk kiadni az idei évben. Az elköteleződésünk a fiatalok, a 
horgászsport és természetvédelem iránt, valamint ismeretségünk is hozzájárult 
taglétszámunk növekedéséhez, hiszen a tavalyi 12 főről mára több mint 70 felnőtt és 15 
gyermek tagunk van. Illetve több programon és versenyen vettünk részt idén is, sok szép 
eredményt elérve már, és Mezőberényt képviselve. 

 
  

Kolozsi Tamás 
 Elnök 
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BERÉNYI BILIÁRD KLUB 
 

 
 

A Berényi Biliárd Klub két csapattal és 20 igazolt játékossal vesz részt az országos 
csapatbajnokság küzdelmeiben. /A Simcsik csapat játékterme az Oltványkert u. 2. szám alatti 
klubteremben, míg a Szikora csapat játékterme a Köröstarcsai út 86. szám alatti Szikora 
Sörözőben található./ 
A Magyar Bábus Biliárd növekvő népszerűségét a csapatbajnokságokra nevezett csapatok 
számának ugrásszerű növekedése mutatja. Az országos csapatbajnokság 50 csapat nevezése 
mellett, már három osztályban /OB I., OB II és OB III. osztály/ kerül megrendezésre.  
Klubunk mindkét csapata az elit ligában, a 12 csapatos OB I. osztályban szerepel. Az elmúlt 
évben a Simcsik csapat a 6., míg az újonc Szikora csapat a 7. helyen végzett. Most az ez évi 
bajnokság félidejében a Simcsik csapat a csoportja 3. helyén áll / a 12 csapat két hatos 
csoportban folytatja a küzdelmeket/, míg a Szikora csapat a csoportja 2. helyén áll, megelőzve 
az ötszörös és tavalyi bajnok Gyomaendrődi Korona BK. csapatát. Az év végén a csoportok 
első két helyezettje küzd a rájátszásban a bajnoki címért. Jelen állás szerint nagy esélyünk van 
rá, hogy legalább az egyik csapatunk résztvevője lesz az év végi Final Four-nak. A 
csapatbajnoki mérkőzéseken és a különböző erősségű egyéni versenyeken elért eredményeik 
alapján a játékosok egyéni pontszámokat is kapnak, amelyek alapján rangsorolva vannak. Az 
I. osztályú játékosok ranglistájára a korábbi 45 fő helyett -a szövetség döntése értelmében- 
csak 32 játékos kerülhet fel. A többi, közel 400 játékos II. osztályú játékosnak minősül. A két 
osztály közötti átjárhatóságot az biztosítja, hogy az év végén a hat utolsó I. osztályú játékos a 
II. osztályba esik ki, ahonnan feljut az első hat helyezett az elitbe. Jelenleg a klub 20 játékosa 
közül 6 első osztályú minősítésű. Közülük hárman / Mészáros Tibor 3., Harmati László 6., 
Lázok István 7. / az első 10-ben találhatók.  A II. osztályú játékosaink közül négy játékosunk / 
Kurta László, Simcsik László, Kocsor Sándor és Komlódi József / is az élmezőnyben foglal 
helyet, így nagy versenyben vannak a feljutásért. Minden évben leírhatjuk és le is írjuk, hogy 
mind a csapatbajnoki eredmények, mind az egyéni tornákon elért értékes helyezések, 
tornagyőzelmek, mind a játékosok minősítése alapján Mezőberény a Magyar Bábus Biliárd 
egyik központja, fellegvára. Az Európában is létjogosultságot szerzett Eurokegel szakágban / 
a Magyar Bábus Biliárd kissé módosított változata, amelyet Németországban, Belgiumban, 
Dániában, Luxemburgban, Csehországban, Romániában és Szerbiában is / is kiemelkedő 
eredményeket értek el a magyar és értelemszerűen a berényi bábus biliárdosok.  Tavaly 
augusztus 19-21 között Drezdában került megrendezésre az Egyéni Eurokegel Európa 
Bajnokság, ahol Kurta László - mint a legjobb magyar versenyző- bronzérmet nyert! Kocsor 
Sándor a klubunk másik versenyzője pedig az előkelő 6. helyen végzett a 80 induló közül.  
Idén augusztus 24-26 között hazánkban, Gyomaendrődön kerül megrendezésre az Eurokegel 
csapat Európa Bajnokság 48 csapat részvételével.  
Az előzetes kvalifikációk alapján klubunk 5 csapattal képviseli majd településünket az Európa 
Bajnokságon – remélhetőleg minél nagyobb sikerrel. 
 
   Tisztelettel:  
 

      Harmati László 
             elnök 
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TESTÉPÍTŐ SZAKKÖR 

 
 

A testépítő szakkör a 2017/2018-as 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, 
amely a második félévben erőemelő számokkal is bővült.  

Fontosnak tartom a személyes 
példamutatást, valamint az őszinteségre 
épülő bizalmi légkör kialakítását a 
szakkör tekintetében. Az egymást 
kölcsönösen elfogadó, tisztelő és 
megbecsülő sporttársi légkör jótékony 
hatással bírt a tanulók teljesítményére.  
Fontosnak tartom a „fair play” 
szellemiségének elplántálását, melynek 
szellemiségére nem csupán a sport, de a 
mindennapi élet során is égető szüksége 
van a tanulóifjúságnak. 

Eredményük nem születhetett volna meg a kitartó alázatos edzésmunka és a sportetikai 
szabályok makulátlan betartása nélkül! 
Ez az év sem múlt el versenyeredmények nélkül,  

• Ráczkevy Salamon 11.d osztályos tanuló második helyezett lett az országos 
Diákolimpiai döntőben, valamint szintén második helyet ért el a Fekvenyomó Magyar 
Bajnokságon junior kategóriában.  
Júniusban újabb országos szintű megmérettetés vár rá, remélhetőleg hasonló, vagy 
jobb eredménnyel! 

 
 
 
 

Debreczeni Gábor 
       Szakkörvezető, kollégiumi nevelőtanár 
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MALOM-FITNESS DIÁKSPORT EGYESÜLET 

 
 

Szakmai célok 2018-ban: A tavalyi versenyszezonhoz viszonyítva, amiből nagyon sokat 
tanultunk mind szakmailag, mind egyéb téren, a célunk az, hogy tovább erősödjenek a 
gyerekek mind testi, mind lelki erejükben. A sok és kitartó munka sajnos nem mindig hozta 
meg a várt eredményt, melynek sok esetben „csak” annyi az oka, hogy kis egyesületként nem 
kapunk akkora lehetőséget, mint egy nagy múlttal rendelkező egyesület. Ami több esetben a 
pontozóbírók pontozásán érezhető volt mindamellett, hogy sok esetben más egyesület edzői 
sem értették a kapott pontszámokat, mivel semmilyen arányban nem voltak a bemutatott 
gyakorlathoz.  
A 2017. évben szerzett érmeket, eredményeket áttekintve azonban nincs okunk panaszra, 
hiszen az összes versenyen részt vettünk és sikeres eredményekkel zártuk a tavalyi évet. A 
2017. évre tervezett célokat maradéktalanul teljesítettük. 
 

 

 
2017.02.08. Torna Diákolimpia Megyei Bajnokság, Békéscsaba 
 
2. hely Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, Povázsai 
Maja , Miklovicz Fanni egyéni összetett 2. hely, Horváth Léna egyéni összetett 7. hely 
 
 
2016.03.05. Aerobik Területi Diákolimpia, Makó 
UP4 Challenge csapat: Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz 

Fanni, Povázsai Maja 2. hely,  
UP3 Challenge csapat: Braun Kinga, Eszenyi Bence, Hoffmann Márta, Gazsó Dominika, 

Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka 5. hely,  
UP2 Challenge csapat: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 

Petra, Ulrich Kata 5. hely 
 
2017.03.19 Országos Fit-Kid Dance egyéni verseny Budapest  
 
Simcsik Szilvia 1. hely, Kreisz Noémi 4. hely, Hoffmann Márta 7. hely, Prorok Petra 9. hely, 
Kovács Adél 10. hely  
 
2017.03.25. Torna Diákolimpia Országos Elődöntő, Debrecen  
 
8. hely Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, Povázsai 
Maja  
 
2017.04.01. Országos Fit-Kid B csapat verseny, Szolnok  
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Duó: Eszenyi Bence, Miklovicz Fanni 7. hely, Nagycsapat: Eszenyi Bence, Hoffmann Márta, 
Horváth Léna, Miklovicz Fanni, Zámbori Boglárka 6. hely  
 
2017.04.01. Aerobik Magyar Kupa I. forduló, Budapest  
 
UP 2 Challenge csapat: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 

Petra, Ulrich Kata, Simcsik Szilvia 7. hely  
Felnőtt Challenge csapat: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kékegyi Adrienn, Lészkó-Kurucz 

Erika, Pál Katalin 3. hely  
 
2017.04.22. Aerobik Diákolimpia Országos Döntő, Szarvas  
 
UP4 Challenge csapat: Berczi Emília, Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz 

Fanni, Povázsai Maja 3. hely  
UP3 Challenge csapat: Braun Kinga, Eszenyi Bence, Hoffmann Márta, Gazsó Dominika, 

Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka 6. hely  
UP2 Challenge csapat: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 

Petra, Ulrich Kata 5. hely  
 
2017.04.29. Országos Fit-Kid Dance egyéni verseny, Csongrád  
Hoffmann Márta 4. hely, Horváth Léna 7. hely, Kovács Adél 10. hely, Prorok Petra 7. hely,  
Simcsik Szilvia 4. hely, Kreisz Noémi 7. hely, 
 
2017.05.02. VIII. Békéscsabai Táncfesztivál  
 
Ezüst minősítés: Hoffmann Márta, Horváth Léna, Kreisz Noémi, Prorok Petra, Simcsik 
Szilvia, Arany minősítés –csapat: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kékegyi Adrienn, Lészkó-
Kurucz Erika  
 
 
2017.05.20. Aerobik Magyar Kupa II. forduló, Nyíradony  
 
UP4 Challenge csapat: Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, 

Povázsai Maja 9. hely  
UP3 Challenge csapat: Braun Kinga, Eszenyi Bence, Gazsó Dominika, Török Maja, Zámbori 

Boglárka 10. hely  
UP2 Challenge csapat: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy Viktória, Prorok 

Petra, Ulrich Kata 9. hely  
Felnőtt Challenge csapat: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kékegyi Adrienn, Lészkó-Kurucz 

Erika, Pál Katalin 4. hely  
 
2017.09.30. Fit Kid Dance egyéni, Cegléd  
 
Simcsik Szilvia 1. hely 
 
2017.10.07. Aerobik Magyar Kupa III. forduló, Nyíregyháza  
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UP4 Challenge csapat: Berczi Emília, Gál Zsanett, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, 
Povázsai Maja 10. hely  

UP3 Challenge csapat: Braun Kinga, Eszenyi Bence, Gazsó Dominika, Perei Adél, Török 
Maja, Zámbori Boglárka 13. hely  

Felnőtt Challenge csapat: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Lestyánné Bartó Mónika, Lészkó-
Kurucz Erika 3. hely 

 
2017.11.05. Fit-Kid Dance egyéni verseny, Mogyoród  
 
Kreisz Noémi 1. hely, Prorok Petra 3. hely, Horváth Léna 7. hely, Kovács Adél 10. hely 
 
2017.12.16. Mikulás Kupa, Orosháza 
 
UP4 Challenge csapat: Berczi Emília, Gál Zsanett, Kruzics Brigitta, Miklovicz Fanni, 

Povázsai Maja 1. hely  
UP3 Challenge csapat: Braun Kinga, Eszenyi Bence, Gazsó Dominika, Perei Adél, Török 

Maja, Zámbori Boglárka 3. hely  
UP2 Challenge csapat: Kovács Adél, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra, Simcsik 

Szilvia 2. hely  
UP3 Basic egyéni Eszenyi Bence 1. hely  
UP2 Basic egyéni Prorok Petra 6. hely 
 

 
        
       Kecskeméti Ildikó 
          elnökhelyettes 
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MEZŐBERÉNYI LABDARÚGÓ EGYESÜLET 
 
 

Új egyesületünk 2018. június 27-én lesz kétéves. Fiatal kora ellenére, máris jó eredményekről 
számolhatunk be. 
Az elnökség (Balogh Lajos, Kajlik Péter, Oláh Lajos) nehéz feladatot vállalt, amikor a 
megszűnés határán lévő több mint százéves egyesület helyett, újat alapított, a régi 
hagyományokkal rendelkező felnőtt labdarúgás megmentése érdekében. 
 

Céljaink között szerepelt a megbízható, helyi 
erőkből álló, fiatalokra épülő csapat 
kialakítása. 
Már első évben terveztük a feljutást a 
legalacsonyabb osztályból, Megye II-be. 
Miután ez sikerült, a 2017/2018 bajnoki 
szezonban a felsőházba kerülést céloztuk meg. 
Most már kijelenthetjük, két fordulóval a 
bajnokság befejezése előtt, a negyedik helyen 
zárjuk a bajnokságot, a 12 csapatos 
mezőnyben. Csapatunk teljesítette az 

elvárásokat, játékos állományának megfelelő helyen zárta a küzdelmet. 
 

A téli felkészülés során is beszámolhatunk egy szép 
sikerről, Gyomaendrődön a Holler Kupát hódította el 
csapatunk. 
Az elért eredmény mindenki sikere, de kiemelném Gál 
András edző munkáját és a játékosok pozitív 
hozzáállását, a jó csapategységet. 
 
A szakmai munkában, valamint csapatunk sikeres 
szereplésében meg kell említeni a jó együttműködést a Berényi Gyermek FC Utánpótlás 
Nevelő Egyesülettel, ami térítésmentesen az MLE rendelkezésére bocsájtja összes utánpótlás 
csapatát. Mindez, a bajnoki nevezés kötelező feltétele! U 19 csapatból többen is kettős 
játékengedéllyel rendelkeznek.  
 
Ők rendszeresen játszanak és jó teljesítményt nyújtanak felnőtt csapatainkban: Balogh Gergő, 
Csikós Lajos, Durkó László, Fazekas Márk, Fábián Vince, Hoffmann Bence, Kovács György, 
Rau Zsolt, Somvári Zoltán.  
 
Ebben a bajnoki szezonban második csapatunkat is indítottuk a Megye III Bajnokságban, ahol 
a középmezőnyben végez. Itt nem a helyezés volt a legfontosabb, hanem a játéklehetőség 
biztosítása azok számára, akik kevesebbet játszanak a Megy II-es csapatba. A csapat játékos-
edzője Benyovszki Róbert. 
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A hosszú, fárasztó bajnoki szezon egyaránt nehéz erőpróbára késztette a játékosokat, edzőket. 
A kezdeti lelkesedés, a bajnokság előrehaladásával egyre fogyott, a létszám folyamatosan 
csökkent. Több mérkőzésen a Megye II-es és U 19 (ifi) csapatból beugró játékosok segítettek. 
A fokozott terhelés következtében a bajnokság végére csapatnyi játékos szenvedett kisebb-
nagyobb sérülést, sokan fáradtságra panaszkodtak. 
 

A fentiekre tekintettel, a következő szezonban fontos döntés előtt áll elnökségünk. Ha ilyen 
marad a lelkesedés, megfontolandó a második csapat versenyeztetése. 
Egyesületünk anyagi helyzete megfelelő, a takarékos gazdálkodás biztosítja céljaink 
megvalósítását. 
 

Fő támogatónk a helyi Önkormányzat, akinek ezennel is köszönjük segítségét, méltán érezzük 
azt, hogy Mezőberény csapata vagyunk! 
 

Távlati terveink megvalósítására azonban nagyobb anyagi forrásokra lesz szükség, nemcsak a 
csapat megerősítését illetően, hanem infrastruktúra szempontjából is. 
 

Az utóbbi időszakban a 
sportpályán sok fejlesztés 
történ. A következő években 
további beruházásokat 
tervezünk. A hátsó pályán 
egy új, nagyméretű műfüves 
nagypályát szeretnénk 
kialakítani. Az új 
létesítmény nemcsak a 
sportpálya környezetét 
szépítené, hanem az 
utánpótlás nevelés mellett a 
felnőtt csapatoknak is jobb 

felkészülési és verseny körülményeket biztosítana. 
 
Az anyagi források megteremtésében talán érdemes lenne a labdarúgó csapattal rendelkező 
környező települések (Köröstarcsa, Kamut) önkormányzatait is bevonni. 

 
 

Kajlik Péter 
elnökségi tag 
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BERÉNYI GYERMEK FC  
 

2001-ben alakult egyesületünk 2018-ban is az alapszabályában megfogalmazott célok 
megvalósítása érdekében tevékenykedett. Taglétszámunk továbbra is több mint 100 fő. 
Csoportjaink (csapataink) száma hét, óvodás korosztálytól, U 19 korosztályig. A 
foglalkozásokat megfelelő edzői végzettséggel rendelkező edzők vezetik: 
 
U 7 Kajlik Alpár és Benyovszki Róbert, UEFA D U 9 Tóth Olivér UEFA  

  
 

U 11 Oláh Zsolt UEFA B U 13/14 Zsíros Péter UEFA B 
  

  
U 16 Kajlik Péter UEFA B U 19 Kajlik Péter UEFA B 

 
 

 

 
Az említett csoportokon kívül Balogh Lajos (UEFA D) kapusedzéseken foglalkozik 
korosztályos bontásban kapusainkkal. 
Egyesületünk szoros kapcsolatban áll a Mezőberényi Labdarúgó Egyesülettel. Összes 
utánpótlás csapatát térítésmentesen készíti fel és versenyezteti a különböző, kötelezően előírt 
korosztályos bajnokságokban. 
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Versenyeztetés 
 
U 7, U 9, U 11, U 13 csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által koordinált és 
támogatott, egyesületi OTP Bank Bozsik-programban vesznek részt. 
 
U 14 csapatunk a Békés-megyei keresztpályás bajnokságban szerepel.  
 
U 16 serdülő csapatunk megnyerte csoportját és a Békés-megyei Szuperkupáért játszik a 
másik két csoportgyőztessel.  
 
U 19 csapatunk a Békés-megyei kiemelt ifjúsági bajnokságban szerepel. Sokáig harcban volt 
az első helyért, de tavasszal a sok sérülés és egyéb okok miatt a bajnoki cím elhódítása már 
nem valószínű. Két fordulóval a befejezés előtt, az előkelő harmadik helyen áll a 12 csapatos 
bajnokságban. 
Egyesületünk részt vett az Interliga Nemzetközi Utánpótlás Programban, mely keretében a 
térség legjobb magyar és román csapatai közös bajnokságban játszanak, U 8, U 9, U 10 és U 
11 korosztályban. 
A bajnokság komoly szakmai kihívás, magas szinten felkészített ellenfelekkel. Játékosaink és 
edzőink számára hasznos tapasztalatcsere, kiváló lehetőség a minőségi utánpótlás nevelés 
biztosítására. 
Az Interliga záró fordulója május 27-én volt Mezőberényben. Korosztályos csapataink 
remekül szerepeltek, több nagyobb város csapatait megelőzték a tabellán. 
Ebben az évben, közösen az Általános Iskolával és a Mezőberényi Gyermekfoci 
Alapítvánnyal, sikeresen megrendeztük a 25. jubileumi Farsang Kupát. 
Egyesületünk a fiatalok képzése és versenyeztetése, valamint a megfelelő szakmai háttér 
biztosítása mellett, fontosnak tartja a meglévő sporteszközök, sportszerek állandó pótlását, 
újak beszerzését sportolóink komfortérzetének javítása és a jobb eredmények elérése 
érdekében. 
Mindezt a TAO források teszik lehetővé, MLSZ pályázat keretében. Ebben az évben a régi, 
elhasznált, különböző méretű kapuk helyett, újakat vásároltunk és a napokban használatba is 
állítottuk. 
Nemzetközi kapcsolataink között megemlíthetjük Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt és 
Szovátát. 
Jelenleg serdülő csapatunk az FC Vorwarts Gronau-Epe korosztályos csapatához készül, 
nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornára. A küldöttség július 2-9 között lesz testvérvárosunk 
vendége. 

 
 
 

Kajlik Péter 
Szakmai vezető 
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MEZŐBERÉNYI HORGÁSZOK EGYESÜLETE 
 

I.  Beszámoló a 2017. év eseményeiről 
Egyesületünk 2017. évi létszáma 396 fő volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évben 
hozzávetőlegesen 96 fővel emelkedett közösségünk összlétszáma. Ennek hátterében továbbra 
is a lakhely változása, valamint más egyesületek átszerveződése áll. Ahogyan 2016-ban, úgy 
2017-ben is kiváltak néhányan közösségünkből, ők a helyben működő új sporthorgász 
egyesülethez csatlakoztak. Az év indítása során továbbra is 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. 
Az elmúlt évi programsorozatot, hagyományainknak megfelelően, előbb a soron következő 
közgyűléssel (2017. február), valamint a közösségkovácsoló szándékú horgászbállal kezdtük. 
Első jelentősebb egyesületi programunk a Körösvidéki Horgászok Egyesülete (KHESZ) által 
szervezett III. Körösvidéki Sulikupa  versenyén való részvétel volt. A tankerületi 
selejtezőre 2017. április 30-án került sor, a Békési Puskaporos- tó területén, ahol három 
induló csapatunkból egy második helyezést ért el, így bejuthattunk a megyei döntőbe (Hidasi 
Csaba, Komiszár Bence, Oláh Richárd egyesületi tagjaink (Képmelléklet: 1-2. számú kép), a 
Mezőberényi Általános Iskola csapata). A 2017. május 21-én lebonyolított döntő helyszíne a 
gyomaendrődi Fűzfás- zugi holtág volt. Csapatunk a tizenöt induló csoportból, a 
középmezőnyben (10. helyen) végzett. Köszönjük a szülők és rokonok ismételt segítségét, 
támogató hozzáállását! 
Következő jelentősebb programunk- városi támogatással- a Gyermek és ifjúsági 
horgászverseny (2017. május 6.) volt. A résztvevők létszáma sajnos nem tükrözte eredeti 
elképzeléseinket (15 fő), ugyanis a középiskolák ballagási ünnepségének napja egybe esett a 
programunk időpontjával (Képmelléklet: 3. számú kép). Első helyezett lett Komiszár Bence 
(6900 gramm), II. helyezett: Hidasi Csaba: 3780 gramm, III. helyezett: Gschwindt Tamás: 
2880 gramm fogott halmennyiséggel. A rendezvény hasznos visszajelzés volt a tó jelenlegi, 
ismét „erősödő” halállományáról 
2017. június 11- én bonyolítottuk le az VI. Városi Horgászversenyt. Helyszín: Boldisháti 
holtág, Résztvevők száma: 11.fő volt, amelynek helyezettjei a következő tagtársaink lettek:  
I. helyezett:Sáli András (2860 g); II. helyezett:Szalai Zsolt (1320g), III. helyezett:Papp 
Zoltán (760g)A tapasztalt alacsony létszám jelezte számunkra, hogy mielőbb a régi helyszínre 
kell visszahelyezni a versenyt, ahol a szigorúbb versenyszabályok érvényesíthetőek és az 
egyenlő feltételek adottak a program színvonalas megvalósítására. 
2016. június 23-25-ig került lebonyolításra az egyesületünk nagy hagyományú háromnapos 
Boldisháti horgászversenye. Jellemző, hogy hosszú évek óta töretlenül magas a résztvevők 
száma. 2017-ben 36-an neveztek a versenyre. Fogási eredményeink, helyezéseink, a 
következő módon alakultak: I. helyezett: Szadai László (10360g), II. helyezett: Kígyósi 
Imre (10120g), III. helyezett: Borsi Tibor (9550g). Legnagyobb halat Szadai László 
sporttársunk fogta (5400 grammos tőponty), amely a mérlegelést követően visszaengedésre 
került. A verseny zárásakor minden tagtársunk számára ebédet biztosítottunk.  
2017. augusztus 4-6-ig rendeztük meg a hagyományos Kettős- Körös horgászversenyt. A 
résztvevők száma (24 fő) az eredeti elképzeléseinket tükröző létszám volt. A Kettős- Körös 
halasítása a KHESZ pár éve tartó erőfeszítésének köszönhetően, ismét vonzó horgászvízzé 
teszi lassan szeretett folyónkat. A szokatlanul forró és száraz meleg, a sokadik nyári 
hőhullám, előre vetítette a várhatóan szerény fogást. A mérlegelések ezt a feltételezést 
visszaigazolták. Értékelhető fogást csak azok a szorgalmas, a horgászhely etetését 
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rendszeresen végző sporttársak prezentáltak, akik csónakból horgásztak. A „parti 
horgászaink” közül a legtöbben érdembeli fogási eredmény nélkül zárták a programot.  
I. helyezést ért el Nagy István (18150 gramm), II. helyezett: Hidasi László (11330 
gramm), III. helyezett: Pardi Tamás (8280g). Legnagyobb halat fogta Nagy István (3700 
gramm). 
Közösségünk a tavalyi évet az I. Páros Horgászversennyel zárta, 2017. szeptember 3-án. 
Eredeti szándékunk a családok és baráti közösségek megszólítása, versenyre invitálása. A 
debütáló rendezvény jól sikerült a Hosszú-tavon. Összesen 12 csapat (24 fő) mérette meg 
magát. Minden résztvevő tisztességes fogással, sikerélménnyel, örömmel zárta a rendezvényt. 
Első helyezett lett: Maléth Milán- Szalai Zsolt (4940 gramm), II. helyezett: Kovács 
Krisztián- Papp Zoltán (3580 gramm), III. helyezett: Szász Péter- Koczka Krisztina 
(3460 gramm)(Képmelléklet: 4. számú kép). 
Egyesületünk külön figyelmet fordít a települési programokra, a másokkal való együtt 
gondolkodásra. Szívesen veszünk részt városi rendezvényeken. Így 2017-ben is természetes 
volt számunkra, hogy nevezünk a VII. Töltött Káposzta Fesztiválra (2017. szeptember 16), 
ahol tisztes helytállással szerepeltünk ismét. Egyéb évközi versenyeken többen, szép 
sikerekkel vettek részt az elmúlt évben. 
2017. szeptember 17-én, a gyulai Poklás csatornán, a„Módszerek harca”elnevezésű, megyei 
szintű, KHESZ által szervezett és lebonyolított versenyen előkelő második helyezést ért el 
Szalai Zsolt és Tokai Roland (10320 grammos összesített fogással). 
 
I.  Kiegészítő beszámoló egyesületünk 2018 év tavaszi időszakának eseményeiről, 

sportrendezvényeiről 
- 2018. április 22-én, negyedik alkalommal került megrendezésre a megye általános iskolás 

tanulóit megszólító Körösvidéki Sulikupa selejtezője. Egyesületünk idén is segítette a 
Mezőberényi Általános iskola két versenyre jelentkezett csapatának felkészülését, 
támogatta a rendezvényen való eredményes szereplést. A helyszín immár 
hagyományosnak volt mondható, hiszen az elmúlt évhez hasonlóan a rendezvény 
színhelye a békési Puskaporos- tó volt. 2018-ban rekordszámú, tizenkilenc háromfős 
csapat mérte össze erejét. Az általunk mentorált csapatok a középmezőnyben végeztek, 
így sajnos nem jutottak be a döntőbe. 

- Április 27-29-ig bonyolítottuk le az I. Boldisháti ragadozóhal fogó versenyünket. A 
versenyre nevezett 15 horgász megfelelő induló létszámnak tekinthető abban az esetben, 
ha egyesületünk később éves rendszerességgel igyekszik majd meghirdetni ezt a 
programot. A mérlegelhető halmennyiség rendkívül szerénynek könyvelhető el, hiszen 
csupán hat versenyző tudott fogási eredményt felmutatni. A megmérettetés első 
helyezettje Kígyósi Imre lett 3750 gramm-, második helyezett Papp Zoltán 2210 gramm-, 
harmadik helyezett pedig Jakusovszki Gyula sporttársunk lett 1340 gramm fogott hallal. 

- 2018. április 29 – én a Hosszú tavon megrendezése került a Megyei Női Bajnokság, 
Megyei Utánpótlás Bajnokság. A női bajnokság keretein belül 2 egyesületi tagunk 
mérettette meg magát. Koczka Krisztina előkelő második helyezést ért el 8160 gramm 
fogott súllyal.  Zolnai Szilvia negyedik helyezést ért el 5300 gramm fogással. Az 
utánpótlás versenyen hatodik helyezést ért el Szász Péter egyesületi tagunk 600 grammal. 

- 2018 május hatodikán bonyolítottuk le hagyományos gyermek horgászversenyünket a 
Hosszú- tavon. A derült, kissé szeles tavaszi időben, tizenhárom ifjú és 
gyermekhorgászunk jelentkezett a megmérettetésre. Többségük természetesen szüleik 
kíséretében érkezett. Jó volt látni a családok támogató, együttműködő, szeretetteljes 
hozzáállását az apróságok nemes küzdelmében. A mérlegelés során átlagosan közel két 
kilónyi halat regisztrálhattunk versenyzőnként, ami azt jelzi, hogy igazán mozgalmas, 
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fogási élményekben gazdag versenyt sikerült zárnunk ezen a napon. Első helyezett lett 
Vincze Levente 5210 grammal, második helyezett, Nagy Zsolt ifjúsági versenyzőnk lett 
3820 grammal, harmadik helyezett lett Szász Péter gyermekhorgászunk, összesen 2870 
gramm fogási összesítéssel(5-6. számú kép). 

 
 

1. számú kép                                                    2. számú kép 

  

3. számú kép                                                                  4. számú kép 

   

5. számú kép   6. számú kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Egeresi István 
elnök 
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BERÉNYI LOVAS BARÁTOK EGYESÜLETE 
 
 

Az egyesület célja működési területén összfogni azokat az embereket, akik szeretik és tisztelik 
a lovakat, illetve a lovas sportágakat, segíteni a lótenyésztést és a lovas sportágak gyakorlását. 
Az egyesület tagja a Magyar Lovassport Szövetségének és a Békés Megyei Lovas 
Szövetségnek is. A szervezetnek 3 versenyzője van, a többi 25 egyesületi tag szabadidősport 
keretén belül végzi sport tevékenységét. Nem utolsó sorban ezzel színesítve és emelve a 
városi rendezvények színvonalát. Szinte minden városi rendezvényen jelen van az egyesület a 
fogataival közel 10 éve. A Városi Sportnap, a Berényi Napok, a Töltött Káposzta Fesztivál, 
Megyei, Országos Vadásznap alkalmával, lovas fogatokkal szállítottuk a város lakóit és az ide 
látogató vendégeket a rendezvény helyszínére. A szervezet 4 szakágban képviselteti magát 
különböző versenyeken: Fogathajtás – díjlovaglás – díjugratás – lovas íjászat 
A 2017 év nagyon jól sikerült a versenyzőknek. Fülöp Adrienn egyes fogathajtó összesítésben 
Békés megye bajnoka lett. Garzó Ádám díjlovas és díjugrató felnőtt kategóriában megyei 4. 
helyezett lett. A mezőhegyesi regionális döntőn 5. helyezést ért el. Kőszegi Ádám a lovas 
íjász világkupa 28. helyezettje. A versenyzők név szerint a következők: 

Fülöp Adrienn – Egyes fogathajtó 
Garzó Ádám – ugró lovas, díj lovas 

Kőszegi Ádám – Lovas íjász 
 

A versenyzők 2017-ben elért eredményei: 
Fülöp Adrienn : Egyes fogathajtó, Újkígyós: 2. hely, Elek: 1. hely, 2. hely Kunszentmiklós: 
2. hely, 3. hely, Mezőgyán: 1. hely, Kardoskút: 1. hely, Poroszló: 4. hely, Orosháza megyei 
döntő: 1. hely, Országos Bajnokság: 19 indulóból egyéni 6. hely és csapat 1. hely, Orosháza 
megyei döntő: „Békés megye bajnoka” 
 
Garzó Ádám: ugró lovas, díj lovas 
Dél-Magyarországi Regionális Döntő Mezőhegyes: felnőtt – csapat 5. hely, Békéscsaba 
megyei döntő: 5. hely, Kunágota: 1. hely, Újkígyós bajnokság 4. forduló 4. hely 
 
Kőszegi Ádám – lovas íjász- hosszú évek óta foglalkozik a lovas íjászattal mind 
harcművészeti sport, mind hagyományőrző céllal. A Kassai Lovas íjász Iskolában tanulta 
mesterséget. Bemutatóin lovas és földi íjász harci gyakorlatokat mutat be különböző 
helyzetekben, statikus és mozgó célpontokra – lóról, földön pedig különböző 
mozgásformákból, alaktatokból leadott célzott lövésekkel, hogy minél többen láthassák, 
átélhessék a pusztai nomád népek lovas íjász harcmodorát. 
2017-ben elért országos eredményei: 
Kőszegi Ádám számára nem is kezdődhetett volna jobban a versenyszezon, hisz átlépve a 150 
pontos határt 152,24 ponttal minden eddigi eredményén felül teljesített. Megérdemelten 
szerezte meg a második helyet a világkupa tiszántúli fordulóján május 28-án. Összesítésben 
Kassai-féle lovas íjász verseny világ ranglista 28. helyezettje 2017-ben. 
Összegezve elmondható, hogy a versenyzők jól szerepeltek a megyei, országos versenyeken, 
illetve a világkupán is. Képviselve ezáltal az egyesületet, illetve városunkat 
 

 
Tisztelettel:  

 
Madarász Ferenc 
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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 osztályában, a haladók pedig terepen 
lovagolhatnak, lovastúra vezető segítségével. Nem csak lovagolni tanítjuk meg a 
gyermekeket, a feladataik közé tartozik a lovak ápolása, gondozása, etetése, az istálló rendben 
tartása, ami ezáltal a gyermekek munkára nevelését is segíti. 
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 szakaszában vannak, időjárástól függően, főként 
hétvégeken. 
Összegezve:  
2017. évben közel 1000 gyermek vett részt különböző rendezvényeinken. 
2017-ben 25 egynapos csoport kirándulás volt, 500 gyermek részvételével. 
Az év szinte minden időszakában voltak egyéni lovas oktatások, főként hétvégeken, 30-35 
gyermek részvételével. 
Ennek részként a heti 2 testnevelés óra kiváltására is sor került. 
A nyár folyamán 5 lovas tábor került megtartásra, átlagban 30 fő részvételével. Ebből 2 tábor 
bentlakásos, 3 pedig napközis jelleggel került megtartásra. 
Kérem a bizottságot a sportbeszámoló elfogadására! 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Madarászné Bereczki Zsuzsanna 
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MOTOROSOK BARÁTI KÖRE MEZŐBERÉNY EGYESÜLET 
2017. év 

 
 

A Motorosok Baráti Köre 2017. évben 
ünnepelte születésnapját. Fő rendezvénye 
továbbra is 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. 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. 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. 
 
 
 
 
Az egyesület ezúton is megköszöni a 
rendezvényeikhez nyújtott támogatást 
Mezőberény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének és a Humánügyi 
Bizottságnak.  
 

  

 
 

  
 
 

Szikora András 
Elnök 
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BERÉNYI FUTÓKÖR 
 
 

A Berényi Futókör 2017-2018-as évben is folytatta a közös futásokat versenyekkel tarkítva. 
Városi rendezvényeken veszünk részt az aktív csapattal, helyi futóversenyeket szervezünk és 
bekapcsolódunk kísérő programként is egy- egy eseményhez. A teljesség igénye nélkül a 
programjaink: 

• Ötödik éve, hogy részt veszünk az 
Országfutáson, amely minden évben 2-szer 
kerül megrendezésre, tavasszal és ősszel. A 
környező településről indulva futunk 
Mezőberénybe. Körösladány, Köröstarcsa, 
Gyomaendrőd, Békés, Békéscsaba, Murony 
után ősszel Bélmegyerről, tavasszal pedig 
Hunya volt célpont.  

• Hasonló megmozdulásunk a Yours Truly, 
amely minden évben, januárban és februárban az év leghidegebb napjához 
kapcsolódik. Ekkor 10-25-50 km volt az általunk lefutott táv.  

• Augusztusban már 5. alkalommal kerül megrendezésre a Kisvárosi Futóverseny, 
amelyen egy több futó áll a rajtvonalhoz.   

• Decemberi programunkban ismét teret kapott a Mikulás futás,ahol rászoruló 
gyermekeknek futva vittük el az általunk összegyűjtött ajándékokat.  

• Az idén egy új megmozdulásunk is volt, az egyik Futótársunk ötletét megvalósítva, 
húsvétra Mezőberényben is állítottunk egy tojásfát. Ezt megünnepelve természetesen 
futást is szerveztünk a gyerekek nagy örömére. Bízunk benne, hogy hagyománnyá 
válik ez a programunk is.  

Lelkes Futóink egész évben nagyon sok futóversenyen vesznek részt. Mivel egyre népszerűbb 
lett a futás, az ország több városában rendeznek versenyeket, melyeken igyekszünk részt 
venni. Bízunk benne, hogy Mezőberényben is egyre többen csatlakoznak továbbra is a futók 
táborához. 

        

       
 

Tisztelettel: 
 
 

         Lestyán Jánosné  
             futónagykövet
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HED-LAND SPORTCSARNOK SPORTEGYESÜLET 
 
 
A HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület 4 szakosztálya számára 2017/2018-ban 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 2017. évi munkájának értékelését 2016 őszével kell kezdeni, 
amikor is bejutottunk az NB II Keleti csoportjába és ott ősszel a bajnokság élén teleltünk. 
A tavaszi szezon utolsó mérkőzésén 10:8-ra vereséget szenvedtünk és így a második helyet 
szereztük meg, ami nem jelentett automatikus feljutást az NB I-be. 
A sors megadta nekünk az esélyt egy osztályozó mérkőzés formájában, amit az NB I-ből 
kieső Szeged ellen sikerült megnyernünk és így mégis indulhattunk az első osztályban, 
Újoncként 100%-os teljesítménnyel megnyertük az NB I Keleti csoportját, ami az Extra ligás 
szereplésre jogosítja a csapatot. Azok a játékosok, akik kikerültek az első csapatból, de az 
egyesületnél maradtak, az NB III-as bajnokságban indultak és egy pont vesztességgel meg is 
nyerték azt. Az amatőrök a Megyei III. osztályból léptek előre a Megye II-be. 
Az edzéseken, amit a Martinovics úti tornateremben rendezünk, egyre több, az asztaliteniszt 
szerető felnőtt és utánpótlás korú játékos tölti el hasznosan a szabad idejét. 
A Szakosztály, bátran mondhatjuk, történelmi sikert ért el, hiszen egy azon sportágon belül a 
legmagasabb Nemzeti Bajnokságban és az NB II-ben eddig még nem szerepelt Mezőberényi 
csapat. Köszönjük a Város támogatását, szeretnénk az Extra Ligában bekerülni a legjobb négy 
közzé, az NB II-ben pedig bajnokságot nyerni! Tovább népszerűsíteni a sportágat, egyre több 
városlakónak nyújtani tartalmas szórakozás, egészséges testmozgást! 
 
Íjász szakosztályunk az elmúlt évben is folytatta az 
oktató, versenyfelkészítő munkát. 
A tagok személye gyakran változik, mivel nagyrészt 
diákok. Általánosan négy évet töltenek el nálunk, és 
évente frissül a szakosztály.  
Az előző évben sok végzős diákunk volt, így a 
helyükre sok újonc érkezett. 
Ebben az évben az ő alapozásukra, felkészítésükre 
fordítottuk a legnagyobb hangsúlyt. 

 
 
A szokáshoz méltóan megrendeztük nekik a mátrai 
táborozást és kisebb házi versenyeket. 
Folytatni fogjuk a versenyeztetésüket, amint 
tudásukban elérik a szükséges szintet. 
Terveink között szerepel még egy hivatalosan is 
használható íjász lőtér kijelölése, melyhez az 
önkormányzat segítségét szeretnénk kérni. 
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A kézilabda szakosztály számára az idei szezon sok újdonságot hozott, elsősorban a 
bajnokságban. Az induló csapatok száma 7-re csökkent, ezért a szövetség döntése értelmében 
úgynevezett 21-es tábla szerint játszottuk a mérkőzéseket. Ez annyit jelentett, hogy minden 
csapattal a szezonban 3 mérkőzést vívtunk. Volt, akikkel az ősszel 2 mérkőzést és a tavasszal 
egyet, volt akikkel fordítva. Ez jó volt abból a szempontból, hogy több mérkőzést 
játszhattunk. De ez természetesen megnövelte a költségeket is, amire előzetesen nem lehetett 
számolni. Az önkormányzat és Egyesületünk megértő, anyagi támogatása nélkül a 
bajnokságot nem sikerült volna befejezni. Ezt köszönjük a többi szakosztálynak és városnak 
is. Felszerelés vásárlására továbbra sincs lehetőségünk. Az idei szezont is csak külső 
segítséggel tudtuk elkezdeni. 20 db labdát kaptunk 2017 őszén. 
 
Újdonságot jelentett az is, hogy a Sportcsarnok felújításra került, parketta burkolatot kapott a 
terem. Sportágunk szempontjából több buktatója is van ennek a felújításnak.  
Egyrészről a munkálatok csúszása miatt csak októberben tudtuk kezdeni a termi edzéseket és 
így a mérkőzéseket is. Másrészről a burkolat tisztántartása már sokkal bonyolultabb, mint a 
réginél volt. Áldoznunk kellett takarítógépre, tisztítószerekre, védőszőnyegekre. Sőt, 
játékosaink néhány alkalommal a takarításban is részt vettek. Harmadrészről az új burkolat 
sportágunk szempontjából nem minden technikai elem végrehajtását teszi lehetővé. 
(becsúszások, esések tompítása, stb.) Továbbra is problémának tartjuk a terem szempontjából 
a korszerűtlen világítást. Ennek megoldására már történtek lépések a város részéről. A terem 
biztosítása megfelelő volt. Heti két alkalommal tudtunk edzeni az előzetesen kért 
időpontokban minden csapatunkkal. Plusz a hét végi mérkőzések. Köszönet érte a városnak és 
a Mezőberény ’17. Kft-nek. 
 
Edzői munka tekintetében is javult a helyzet. Szenteszki György C licences edző segíti a 
felnőtt és ifjúsági csapatok munkáját nagy odaadással. 
 
A játékos állomány kielégítőnek mondható volt. Nagy segítség számunkra a Köröstarcsai 
DSE-vel kötött megállapodás. A fiatalkorú játékosok köröstarcsai színekben versenyeztetése a 
megyei ifjúsági bajnokságban és kettős igazolás által szerepeltetésük mezőberényi színekben 
a felnőtt bajnokságban. (nekünk költségünk csak a kettős igazolások kiadásával jelentkezik, a 
többi költséget a Köröstarcsai DSE viseli) Ugyancsak pozitívum, hogy egy GYES-en lévő 
játékosunk már visszaállt a játékba. 
 
A késve indult bajnokságba a játékosok sem tudtak zökkenőmentesen bekapcsolódni. Az első 
mérkőzésen döntetlen eredménnyel kezdtünk. Később azonban sikerült felvennünk a ritmust, 
így a hátralévő 17 mérkőzést győzelemmel zártuk. 
A kitartó edzésmunka eredményeképpen a 2017/18-as bajnoki szezont is sikerült úgy 
zárnunk, ahogy terveztük. Azaz megnyertük a bajnokságot, jelentős fölénnyel.  
 
hely csapat mérk. győz. dönt. ver. lőttg. kapottg. gólk. pont 
1. M.berény 18 17 1 0 533 332 201 35 
2. F.gyarmat 18 10 2 6 453 470 -17 22 
3. K.soprony 18 9 1 8 449 453 -4 19 
apcsolataink közül továbbra is kiemelkedik, hogy közel 20 év óta, minden augusztusban részt 
veszünk a szlovákiai Gúta város nemzetközi szintű kézilabda tornáján. A négy napos 
rendezvény a sportbarátság ápolása mellett nagyban segíti csapatunkat a bajnokságban való 
sikeres szereplésben. Az idei évben is szépen szerepeltünk, 3. helyezést értünk el. A kiutazást, 
mint már évek óta városunk önkormányzata támogatja.  
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Az ott tartózkodást – étkezés, szállás, nevezés – a játékosaink magunk fizetik be. Nagy 
könnyebbség volt, hogy 2017-ben külső segítőnktől – Páka-Duplex Bt. – is kaptunk anyagi 
támogatást ehhez. 
 
Összességében elmondható, hogy szakosztályunk sikeres évet zárt. A beszámolóból is látható, 
hogy legnagyobb gondot az anyagi források szűkössége jelenti. Annak ellenére, hogy 
szakosztályunkban nincsenek fizetett játékosok, az edzők nem kapnak sem fizetést, sem egyéb 
támogatást. A játékosok maguk vásárolják felszereléseiket – mez kivételével, amit két-három 
évente szponzorok segítségével szerzünk be. Az edzésre vidékről – Köröstarcsa, Gyula, 
Bélmegyer - érkező játékosok költségeit sincs módunkban téríteni. A mérkőzések után 
maximum egy-egy üdítő elfogyasztására van lehetőség. Az évzáró rendezvények költségeit 
„hagyományosan” az edző, szakosztályvezető állja. Ezt érthető, hiszen több év óta – sajnos – 
gyakorlat, hogy forráshiány miatt még az utolsó mérkőzések költségeit is edzői, 
szakosztályvezetői „támogatásból” kell fizetni.(!) 
 
Örülünk a megnyert bajnokságnak. Ez feljogosítja csapatunkat a felsőbb osztályba való 
indulásra. Van még néhány nap gondolkodási idő, de valószínűsíthető, hogy továbbra sem 
tudunk élni a kivívott lehetőséggel. 
 
Köszönjük mindazok segítségét – anyagi és erkölcsi -, akik támogatásával elérhettük az újabb 
bajnoki sikert! Továbbra is számítunk rájuk! 
 
Kickbox  szakosztályunk 2017/2018-ban 3 
versenyszámban indította versenyzőit: point-
fighting, light-contact és kick-light. Ebben az 
időszakban is sikerült a megyei és az országos 
Diákkupán győzelmet és dobogós helyezéseket 
elérni. A szakosztály életében nagy előrelépés, 
hogy a Kick-Box Szövetség támogatása révén 
két külföldi Világkupán is versenyzőket 
tudtunk indítani: Pozsonyban és Innsbruckban. 
Az itt elért eredmények, illetve a június 2-án 
Esztergomban megrendezett Utánpótlás 
Magyar Bajnokságon szerzett bajnoki címek ( 
3 versenyző összesen 4 arany és 2  bronzérmet szerzett) két versenyzőnket – Halász Enikőt és 
Szeleczki Lillát – két versenyszámban is feljogosítottak a szeptemberben Jesolóban 
megrendezésre kerülő Világbajnokságon való részvételre.  
Számukra a nyár most kemény felkészülést és edzőtáborokat jelent.  

 
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.  
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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. 
 
 
 

Tisztelettel: 
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