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„A szépség a sportban azt is jelenti, hogy előrenézünk:  

meglátjuk a még nem létező szépséget,  

és próbáljuk formába önteni.” 

 

Alessandro Del Piero 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Városlakók! 

 
 
A Képviselő-testület a 2019. júniusi ülésére tűzte napirendi pontra a sportszervezetek 
munkájának bemutatását. A szervezetektől kapott beszámolók jól tükrözik, hogy ismét egy 
sikeres, eredményekben gazdag évet zártunk 2018-ban. 
 
Örömmel látjuk azt a tendenciát, hogy egyre bővül a sportszervezetek tagsága, egyre több 
gyermek és felnőtt vesz részt a foglalkozásokon. A versenysportok mellett a szabadidős 
sporttevékenységekre is nagyobb hangsúly került az utóbbi években. 
 
A sportágak edzőinek, nevelőinek a kiváló versenyeredmények elérésén kívül értékes 
társadalmi, kulturális és pedagógiai eredményeket köszönhetünk. Mezőberény több mint 100 
éves sportkultúráját nagyban meghatározza, hogy generációkon át „öröklődött” a sport iránti 
elkötelezettség, sportszeretet. Azok a szülők, akik egykor saját maguk is sportoltak, vagy 
jelenleg is sportolnak nagy valószínűséggel ma is követendő példaként állnak gyermekeik, 
családtagjaik előtt. Mezőberényben is látszik, hogy egyre több család és barát hódol közösen 
a mozgás szenvedélyének. Az egészséges életmódra való tudatos nevelés olyan maradandó 
értéket ad a gyermekeknek, mely egész életükre kihat. Azáltal, hogy mozognak, közösséget 
építenek, barátokra találnak, bajtársiasságot, kitartást és sportszerűséget tanulnak. A mai 
felgyorsult világban a mozgás szabadsága oldja azt a feszültséget, mely a mindennapokban, a 
gyermekekben és felnőttekben felgyülemlik. Az a szabadidő, amit a sportra szánunk 
hatványozódva térül meg életünkben. 
 
2018-ban is számos sportoló vitte Mezőberény hírnevét a különböző rendezvényekre, 
eseményekre mind országon belül, mind nemzetközi szinten. Kiemelkedő Mezőberény 
sporttörténetében az asztaliteniszezők Extraligában, a biliárdosok az OB 1-ben és az 
utánpótlás korú focisták Interligában való szereplése. Több nemzetközi helyezést értek el 
kick-boxosaink, kiváltképp az utánpótlás VB harmadik helyezésére büszkék, de országos 
szintű eredményekkel büszkélkedhetnek a tornászok és a lovasok is. Ugyanilyen érzéseket 
váltanak ki a teniszezők, a kosarasok, az íjászok, kézilabdások, labdarúgók, a testépítők és a 
horgászok sikerei is. 
 
Színvonalas, sokakat megmozgató rendezvényeket szerveztek a futók, a természetjárók és a 
motorosok is. Lelkiismeretes munkájukkal ezúttal is hozzájárultak ahhoz, hogy Mezőberényt 
még többen megismerjék.  
 
A városban több nemzetközi, országos és megyei sportrendezvény is megrendezésre került 
köszönhetően főként a labdarúgóknak, kosarasoknak, az asztaliteniszezőknek és a 
horgászoknak is. 
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Több egyesület is jó kapcsolatokat ápol testvérvárosainkkal és más külföldi csapatokkal. Ez a 
kapcsolat is erősíti az összetartozást, segíti a közös fejlődést mind eredményesség, mind 
kulturális szinten. 
 
 
A képviselő-testület megalapította a „Mezőberény Város Sportjáért” elismerést, mellyel az 
adott évben a sport területén kiemelkedő munkát végzőket jutalmaz. Ezt az elismerést a 2019. 
évben Jámbor Zoltán kapta meg. 
 
 
A város lehetőségeihez mérten támogatja a sportágakat. Fenntartja sportintézményeit, 
sportcsarnokot biztosít, szabadtéri pályákat tart rendben és térítésmentesen biztosítja azokat. 
Pályázatok útján fejlesztéseket hajt végre. Városi és nemzetközi pályázatok mellett 
sporttámogatásra ír ki pályázatot, melyet működésre és rendezvényre használhatnak fel az 
egyesületek. Az önkormányzat a HIPA 1+1 % felajánlásával további támogatást juttat a 
sportágakhoz.  
 
 
A szervezeteknek ezúton is köszönjük munkájukat és beszámolójukat. További sikeres és 
eredményes munkát kívánunk nekik! 
 
 
Mezőberény, 2019. június 11.  
 
 
 

Barna Márton képviselő, HB tag 
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1. TESTÉPÍTŐ SZAKKÖR 
 
 

 

A 2019. március 18-án megrendezett verseny résztvevőivel 
 
A testépítő szakkör a 2018/2019-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 huszonöten több bontásban. A 
résztvevők között egyaránt megtalálhatóak voltak a lány és fiú tanulók is. Az edzések során 
igény és fizikai állapot függvényében végeztek súlyzós, erőnléti, erőemelő vagy fitnesz 
edzéseket a gyerekek, tanári segítség mellett. A szakkör elsősorban az iskolán kívüli 
szabadidő kulturált eltöltésének elősegítésére jött létre, tehát tömegsport jellegű, azonban 
alkalmas a versenyszellem erősítésére is. 
 
Eredményük nem születhetett volna meg a kitartó alázatos edzésmunka és a sportetikai 
szabályok makulátlan betartása nélkül! 
 
Munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy tevékenységünket kulturált, az 
intézmény által biztosított, igényesen felújított környezetben végezhettük, melyet az újonnan 
beszerzett konditermi eszközök, súlyok, olimpiai fekvenyomó rúd, valamit egyéb, az edzés 
során használható védőfelszerelések, övek és csuklószorítók is nagyban elősegítettek.  
 
Ebben a tanévben is kiemelkedő versenyeredményt ért el Ráczkevy Salamon 12.d osztályos 
tanuló, aki a Magyar Erőemelő Szövetség által kiírt versenyeken  képviseltette magát: a junior 
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magyar bajnokságon ezüstérmet szerzett -74 kg kategóriában. Az ő, valamit a végzős 
korosztály példamutató sportetikai viselkedése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy-egy 
generáció elballagását követően mindig biztosított a kellő utánpótlás. A konditerem mindig 
élettel teli! Külön öröm a számomra, hogy a fiatalság egyre inkább növekvő rétege választja 
magának a mozgás ezen formáját. Hiszem, hogy a sport nagyban hozzájárul a fiatalok 
egészséges jellemfejlődéséhez, kellő alázatot és kitartást kölcsönöz, mely készségeket 
felhasználva az élet egyéb területén is kamatoztatni lehet. 
 
 

Debreczeni Gábor 

Szakkörvezető-nevelőtanár 

 
 
 

2. SPORTHORGÁSZOK MEZŐBERÉNYI EGYESÜLETE 
 
 
Legfontosabb eredményünk, hogy Egyesületünk létszáma dinamikusan nő. 2018 év elején kb. 
20 fővel indultunk, és év végére 78 fő felnőtt, 2 fő ifjúsági tagunk volt, illetve 20 fő gyermek 
(az idei évben már 100 fő felett vannak a felnőttek és 30 felett a gyerekek). Fontos 
megjegyezni, hogy a felnőttek mellett a gyerekek létszáma is nagyon megemelkedett, a 
számukra szervezett versenyeken, programokon sokan vettek részt, és megyei versenyeken is 
szépen helyt álltak. 
 

• További nagy siker, hogy a tavalyi évben sikerült Mezőberénybe hozni a Hosszú-tóra 
a Suli kupa döntőjét, mely rendezvénysorozaton közel 300 gyermek horgász vett részt 
a megyéből, és a legjobban szereplő 17 csapat 51 horgásza jutott be a döntőbe és 
látogatott el Mezőberénybe. 

• Sikerült a Megyei Női és Utánpótlás döntőt is megrendeznünk szintén a Hosszú-tavon, 
melyen sok horgász között versenyzett Deli Ibolya Női horgász Világbajnok, és 
bemutatót tartott Szilvási Szilárd Világ és Európa-bajnok horgász a fiataloknak. 

• A tavalyi évben a megrendezéssel és a helyszínnel maximálisan elégedettek voltak a 
megyei Szövetségnél annyira, hogy az idei (2019) évben is itt került megrendezésre a 
Suli kupa döntője a múlt héten, míg ezen a hétvégén pedig a Megyei Női és 
Utánpótlás bajnokság döntője. 

 
2018-as eredményeink időrendben: 
 

• 2018. április 8-án rendezte meg a Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete idei első 
versenyét a Hosszúfoki csatorna partján. Gyermek és Ifjúsági kategóriában: I. 
helyezett Kis Bendegúz, II. helyezett Pojendán Gergő, III. helyezett Jantyik Krisztián 
lett. Felnőtt kategóriában: I. helyezett Bárdi Dániel, II. helyezett Barna Hajnalka, III. 
helyezett Uhrin János lett. 

• 2018. április 14-én került megrendezésre a Mitsubishi horgászverseny tavaszi 
fordulója Örspusztán. Egyesületünk tagja Bálint Gábor is részt vett a megmérettetésen 
és a XIII. helyen végzett. 

• 2018. április 15-én a III. KHESZ-Balogh és Balogh Feeder Szezonnyitó Bajnokságot 
Szeghalmon a Mikolik-tavon. Egyesületünkből Bárdi Dániel XX. helyezést, Uhrin 
János XVI. helyezést és Kolozsi Tamás XV. helyezést ért el. 
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• 2018.04.21-én, szombaton rendezték meg Püspökladányban a 6-os tavon a Tünet 
Egyesület nevezéses versenyét, melyen Uhrin János tagunk is indult és II. helyen 
végzett. 

• 2018.04.22-én rendezték meg Békésen a Puskaporos tavon a Megyei SULI KUPA 
Békési körzetének selejtezőjét. A három másodikos diákunk Nagy Nikoletta, Nagy 
Áron és Pál Gábor alkotta csapat a végén 14. helyezést ért el, míg a Kis Bendegúz 
(1.osztályos) szektor II.hely, Pojendán Gergő (2.osztályos) szektor IV.hely és Hidasi 
Csaba (7.osztályos) szektor VIII.hely, a csapat kimagaslót horgászva felállhatott a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára, mellyel kivívták a továbbjutást a megyei 
döntőbe. 

• 2018.04.28-án került megrendezésre a Lurkó Kupa első fordulója Békésen a 
Puskaporos tavon. Ahol gyermek kategóriában Filkor Lili III. helyen, Nagy Nikoletta 
IV. helyen, Kis Bendegúz V. helyen és Lajkó Hanna a VI. helyen, Pojendán Gergő XI. 
helyen, Pál Gábor XII. helyen végzett. 

• 2018.04.29-én került megrendezésre az Utánpótlás és a Női Megyei Bajnokság 
Mezőberényben a Hosszú tavon. Női mezőnyben Egyesületünket három hölgy is 
képviselte. Kovács Jánosné (Kitti) III. helyen, Barna Hajnalka V. helyen, míg Kisné 
Péter Nóra a VI. helyen végzett. 

• 2018. május 13-án rendezték meg a mezőberényi Hosszú-tavon a IV. SULIKUPA 
döntőjét, ahol a 98 csapatból az előkelő VIII. helyen végzett csapatunk. A csapat 
tagjai: Kis Bendegúz, Pojendán Gergő és Hidasi Csaba 

• 2018.05.26-án rendezte meg a Köröstarcsai Dobó Ferenc Horgász Egyesület 
hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő törpefogó versenyét a Libáson. 
Barna István II. helyen, Kolozsi Tamás V. helyen, és Barna Hajnalka a XVI. helyen 
szerepelt. 

• 2018.05.27-én gyereknap alkalmából horgászversenyt szervezett a Békési Horgász 
Egyesület, ahol 1-4. osztályos kategóriában Nagy Nikoletta IX. helyen végzett, 
Pojendán Gergő a IV. helyen szerepelt. 5-8. osztályosok között Hidasi Csaba I. 
helyezett lett. 

• 2018.06.02-án került megrendezésre a Lurkó Kupa második fordulója Köröstarcsán, a 
Libáson, ahol 28 fő gyermek és ifjúsági versenyző mérte össze tudását. Gyermek 
kategóriában Kis Bendegúz II. helyen végzett, Pojendán Gergő a XII. helyezett lett. 
Ifjúsági kategóriában Hidasi Csaba VII. helyezett lett. 

• 2018. június 16-17-én került megrendezésre a Megyei Felnőtt Egyéni Bajnokság a Fás 
tavon. Egyesületünket Kolozsi Tamás képviselte és a XVI. helyen végzett. 

• 2018.07.08-án I. KHESZ Method Feeder Megyei Bajnokságon Barna Hajnalka VIII. 
helyen, Barna István XVI. helyen, míg Kolozsi Tamás a XXII. helyen végzett. 

• 2018. július 21-22-én került megrendezésre Kákafokon a VII. Megyei Feeder 
Bajnokság, ahol Uhrin János a X. helyen végzett. 

• 2018. júl.-aug. Szünidei trió halfogó gyermek horgászverseny sorozat három 
fordulójában Nagy Nikoletta szerepelt. Az első fordulóban III. Helyezést ért el, a 
második fordulóban V. helyezett lett, míg a harmadik fordulóban szintén III. helyezést 
ért el. Összesítésben is a III. helyen végzett. 

• 2018. július 29-én került megrendezésre a Megyei Veterán Kupa a Munkácsy tavon. 
Egyesületünket Barna Hajnalka és Barna István képviselte az 50+ kategóriában. Hajni 
IV. helyezett, míg Pista VIII. helyen végzett. 

• 2018.08.24-én az I. Megyei Vadász-Horgásznapon horgászversenyt is rendeztek, ahol 
Nagy Nikolett a 18 fős mezőnyű 1-4. osztályos kategóriában I. helyezést ért el 5060 g-
os fogással. 
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• 2018.08.25-én az I. Megyei Vadász-Horgásznapon megrendezett XX. Gyomaendrődi 
Nemzetközi Halfőző Versenyen Egyesületünk Tiszai-Körösi jellegű halászlevünk 
ebben az évben is arany minősítést szerzett. 

• 2018.09.08-án Békésen rendezték meg a Madzagfalvi gyermek horgászversenyt, ahol 
Nagy Nikoletta ügyes horgászattal 27 db fogott hallal I. helyezett lett. 

• 2018.09.07-08-án Fás-tavon az elnök-titkár találkozón és horgászversenyen, Barna 
István és Komóczi Tibor II. helyezett lett. 

• 2018.09.09-én I. KHESZ Megyei Feeder Csapatbajnokság Gyomaendrődön a Fűzfás-
zugon. Egyesületünket Barna Hajnalka, Kisné Péter Nóra, Barna István, Kis József és 
Kolozsi Tamás képviselte, és az V. helyen végzett a csapat. 

 
 
 

Kolozsi Tamás 

Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete elnök 

 
 
 
 

3. MEZŐBERÉNYI HORGÁSZOK EGYESÜLETE 
 
 
Egyesületünk 2018. évi létszáma 480 fő volt (410 felnőtt és 70 gyermek), ami azt jelenti, 
hogy 84 fővel emelkedett közösségünk összlétszáma az előző évhez viszonyítva. Ennek 
hátterében továbbra is a sportág népszerűbbé válása, a lakhely változása, valamint más 
egyesületek átszerveződése áll. Az előző két évben ugyan néhányan kiváltak közösségünkből, 
de ez a változás nem jelentett hosszabb időn át tartó létszámcsökkenést. 
 
Az év indítása során továbbra is jelentős odafigyelést kívánt egyrészt a fogási naplók és 
sporthorgászaink adatainak digitalizálása, az országos „SZÁK” program felületére történő 
adatfelvitel, a fogási adatok vízterületenként történő feltöltése, másrészt a folyamatosan 
változó, civil szervezeteket és sporthorgászatot érintő szabályozások állandó változása, a 
kapcsolódó megfeleltetés (pl.: a következő év elejétől kötelező plasztikkártyák igénylésének 
segítése, ügyintézés). 
 
Az elmúlt évi programsorozatot, hagyományainknak megfelelően, előbb a soros közgyűléssel 
(2018. február), valamint a közösségkovácsoló szándékú horgászbállal kezdtük. 
 
Első jelentősebb egyesületi programunk a Körösvidéki Horgászok Egyesülete (KHESZ) által 
szervezett, IV. Körösvidéki Sulikupa versenyén való részvétel volt. A tankerületi 
selejtezőre 2018 áprilisában került sor, a Békési Puskaporos-tó területén. Sajnos induló 
csapataink csak a középmezőnyben végeztek, így nem sikerült továbbjutnunk a megyei 
döntőbe. 
 
Április végén, első alkalommal bonyolítottuk le Ragadozóhal fogó versenyünket a 
Boldisháti-holtág területén (2018. április 27-28-29.). A résztvevők létszáma (16 fő) az indítás 
évét tekintve elfogadható. A verseny pozitív hatással volt a horgászati módszerek 
gazdagítására, a holtág ragadozóhal állományának felmérésére. Az összfogás rendkívül 
szerény eredménnyel zárt (9,01 kg). Egy fiatal, törékeny, de erősödő süllőállomány 
körvonalazódott a mérlegelések eredményeként. Első helyen végzett Kígyósi Imre (3,73 kg), 
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második helyezett lett Papp Zoltán (2,34 kg), míg harmadik helyezést ért el Jakusovszki 
Gyula (1, 39 kg). 
 
Harmadik rendezvényünk, városi támogatással, a hagyományossá lett Gyermek és ifjúsági 
horgászverseny (2018. május 5.) volt. A résztvevők létszáma sajnos nem tükrözte eredeti 
elképzeléseinket (13 fő), ugyanis a középiskolák ballagási ünnepségének napja ismét 
egybeesett a programunk időpontjával. Az összesített fogás az elvárásokat tükrözte (34 kg), 
köszönhetően a telepítéseknek, gondozásnak, valamint a tóban lassan talpra álló halfaunának. 
Első helyezett lett Vincze Levente (5,21 kg), második helyezett: Nagy Zsolt (3,82 kg), 
harmadik helyezett: Szász Péter, 3,26 kg fogott halmennyiséggel.  
 
2018. május 26-án bonyolítottuk le az VII. Városi Horgászversenyt. Helyszín: Hosszú-tó, 
Résztvevők száma: 19fő volt. A rendezvény kiemelkedő összfogási értéket hozott 107,75 kg. 
A helyezések a következőképpen alakultak: I. helyezett: Szalai Zsolt (14,24 kg), II. helyezett: 
Balog Roland (12,23 kg), III. helyezett: Nagy István (11, 39 kg). 
 
2018. június 22-24-ig került lebonyolításra az egyesületünk nagy hagyományú háromnapos 
Boldisháti horgászversenye. Jellemző, hogy hosszú évek óta töretlenül magas a résztvevők 
száma. 2018-ban 37-en neveztek a versenyre. Fogási eredményeink, helyezéseink, a 
következő módon alakultak: I. helyezett: Kígyósi Imre (16,08 kg), II. helyezett: Papp Zoltán 
(11, 015 kg), III. helyezett: Búza László (8,58 kg). Legnagyobb halat Papp Zoltán fogta (4 kg-
os tőponty). A verseny zárásakor minden tagtársunk számára ebédet biztosítottunk.  
 
2018. augusztus 3-5-ig rendeztük meg a hagyományos Kettős-Körös horgászversenyt. A 
résztvevők száma (25 fő) az eredeti elképzeléseinkkel egyező létszám volt. A Kettős-Körös 
halasítása, a KHESZ pár éve tartó erőfeszítésének köszönhetően, ismét vonzó horgászvízzé 
tette szeretett folyónkat. A forró és száraz meleg, ismét előrevetítette a szerény fogást. A 
mérlegelések ezt a feltételezést visszaigazolták (54,7 kg). Értékelhető fogást ismét csak azok a 
szorgalmas, a horgászhely etetését rendszeresen végző sporttársak prezentáltak, akik 
csónakból horgásztak. 
I. helyezést ért el Boczonádi Lajos (12,46 kg), II. helyezett: Nagy István (11,89 kg), III. 
helyezett: ifj. Szabó Gábor (10,46 kg). Legnagyobb halat fogta: ifj. Szabó Gábor. 
 
Közösségünk a tavalyi évet a II. Páros Horgászversennyel zárta, 2018. szeptember 23-
án. 
 
Eredeti szándékunk a családok és baráti közösségek megszólítása, versenyre invitálása. A 
rendezvény jól sikerült a Hosszú-tavon. Összesen 11 csapat (22 fő) mérette meg magát. 
Minden résztvevő tisztességes fogással, sikerélménnyel, örömmel zárta a rendezvényt. Első 
helyezett lett: Gschwindt Tamás - Gschwindt András 89,01 kg), II. helyezett: Maléth Milán - 
Szalai Zsolt (8,49 kg), III. helyezett: Szász Péter - Koczka Krisztina (5,78 kg). 
 
Egyesületünk külön figyelmet fordít a települési programokra, a másokkal való együtt 
gondolkodásra. Szívesen veszünk részt városi rendezvényeken. Így 2018-ban is természetes 
volt számunkra, hogy nevezünk a VIII. Töltött Káposzta Fesztiválra (2017. szeptember 16), 
ahol tisztes helytállással szerepeltünk ismét. 
 
Egyéb évközi versenyeken többen, szép sikerekkel vettek részt az elmúlt évben. 
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2018. szeptember 16-án, a gyulai Poklás csatornán, a „Módszerek harca” elnevezésű, 
megyei szintű, KHESZ által szervezett és lebonyolított versenyen, előkelő harmadik 
helyezést ért el Szalai Zsolt és Tokai Roland. Eredményükhöz utólag is gratulálunk. 
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4. MEZŐBERÉNYI LABDARÚGÓ EGYESÜLET 
 

 
 
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. 
 
A tavalyi sikeres szezon (Megyei II. osztály 4. hely) után a csapat egy hónapos pihenőt 
kapott. 
 
Az aktuális bajnokság kiírása hasonlatos a korábbi szezonnal, kétfordulós alapszakasz, majd 
az ezt követő rájátszás. Az elnökség és az edző elvárása a csapattal szemben, hogy újra a 
felsőházban kerüljön! 
 
Az új szezonra felkészülést az immár hagyományos keresztpályás bajnoksággal kezdtük. 
Csapatunk a döntőben nagy csatában kikapott Gyomaendrőd csapatától. Így egymást követő 
két évben is a 2. hellyel kellett megelégednünk. A nyári felkészülés kissé felemásra sikeredett, 
több sérülés nehezítette az egységes csapat kialakítását. Edzőmérkőzéseinket baráti 
egyesületekkel igyekeztünk leszervezni, erősítve más csapatokkal a sport- és baráti 
kapcsolatokat! Sajnos a csapat igazolt játékosainak létszáma drasztikusan megcsökkent, ezért 
a Megyei III. osztályban már nem indítottunk csapatot. A létszámcsökkenés a munka- és 
lakhelyváltás, sérülések és lemorzsolások következményei. Pálfi Róbert személyében új 
igazolást köszönthettünk. 
 
Az őszi szezon jól kezdődött, sokáig a bajnokság első harmadában szerepelt egyesületünk. A 
létszámhiány és az újabb sérülések rányomták a bélyegét, az őszi szezon 2. felére 
visszaestünk a középmezőny aljára. 
 
Egyesületünk új szerepben tűnt fel a város sportéletében! A Városi Teremlabdarúgó 
Bajnokság „gazdanélkülivé” vált és ezzel érdekes helyzet elé állított sok labdarúgást szerető 
embert, akinek a Téli Kupa évek óta kiemelt programot jelentett. Mihálik Pál, Stibán Richárd 
és Egyesület elvállalta a szervezést és megpróbálta méltó módon folytatni ezt a 
sportrendezvényt. 20 csapat, közel 250 ember hétről hétre megmérkőzött egymással a Molnár 
Miklós Sportcsarnokban. A bajnokság két korcsoportban zajlott 12 héten keresztül. Úgy 
érezzük, hogy helytálltunk a feladatban, ezért idén is szeretnénk szervezőként közreműködni! 
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A téli felkészülést Gyomán kezdtük, a megyei labdarúgócsapatok szokásos kispályás tornáján. 
Olyan megyei csapatok vettek részt, akikkel a bajnokság során is találkozunk. Csapatunk 
magabiztosan menetelt a döntő felé, megnyerve csoportját. Az elődöntőben Tiszaföldvár 
csapatát verve jutottunk a döntőbe, ahol Okány csapata volt az ellenfelünk, akit a 
csoportmeccseken 4:2-re vertünk.  A döntőben az okányiak magabiztosan 2:0 győztek. Nem 
sikerült a címvédés, de a csapat nagyszerűen szerepelt az egész tornán! 
 
Januárban változás állt be az Egyesület vezetőségében! Kajlik Péter lett a Gyermek FC új 
elnöke és emiatt nem tudott két Egyesület vezetőségében szerepet vállalni. Lemondását 
tudomásul vettük, gratuláltunk és eredményes elnöki munkát kívántunk a Gyermek FC élén. 
A két Egyesület munkája vélhetően még szorosabban fog kapcsolódni ezután. Az összehívott 
közgyűlés egyhangúlag Stibán Richárdot választott meg az új elnökségi tagnak. 
 
A január-februári hideg időjárás elég zord körülményeivel megindult a téli felkészülés. A 
pálya alkalmatlansága miatt szinte csak futóedzést lehetett tartani, mivel a Molnár Miklós 
Sportcsarnokban megint nem kaptunk állandó időpontot! A szerda fél 9-s kezdés nem a 
legmegfelelőbb időpont, amit többször is váratlanul lemondott a Mezőberény ’17 Kft., mert a 
köröstarcsai kézilabdásoknak kellett a hely. Ez azért is volt kellemetlen, mert csapatunkat – 
alakulása óta – minden évben kihívja egy barátságos mérkőzésre a Békés Megyei Labdarúgó 
Szövetség kispályás csapata. Idén ez elmaradt, hiába kértük, a Kft. vezetősége rugalmatlanul 
állt hozzá. 
 
A nem éppen legjobb téli felkészülés ellenére csapatunk az alapszakasz utolsó mérkőzésén 
elérte a kitűzött célját, a rájátszás felső házában folytathattuk! A felsőházban Dévaványa, 
Doboz, Okány, Békéscsaba és Csabacsűd csapataival mérkőztünk meg. A csapat 
matematikailag még esélyes az 5. helyre, de a 6. helyénél rosszabb helyen nem végezhet, ami 
fontos lehet a következő bajnokság esetleges átszervezése esetén. 
 
 
MLE Elnöksége: 
 
 
 Balogh Lajos Oláh Lajos Stibán Richárd 

 
 
 

5. KERECSÉNYI LÁSZLÓ ÍJÁSZ ÉS SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET 
 
 
2018-19-es év történései a Mezőberényi íjász egyesület életében: 
Az előző évhez képest - ami tervekben is volt - a taglétszámot sikerült növelni. Ami azt 
jelenti, hogy a szomszédos településről is járnak át hozzánk edzésekre és versenyekre. A 
szezonban 4 versenyt sikerült a településünkön megszervezni. 1 teremversenyt, 1 éjszakai 
versenyt - ami, már a 4. volt - és Dunántúlról is jöttek versenyzők - a Békés megye legjobb 
íjásza versenyt és a hagyományos őszi évadzáró versenyünket. Május 1 program keretében 
megszerveztünk egy íjász fesztivált, ami egy íjász felvonulásból - történelmi viseletben - és 
egy íjász versenyből állt. Több településre kellett elmennünk íjász bemutatót tartani, ezzel 
próbáltuk az íjászatot és a mezőberényi íjász egyesületet népszerűsíteni. 
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A szezon számokban kifejezve: 27 db arany érem 
 7 db ezüst érem  
 6 db bronz érem. 

 
Ebből 2 db régiós összetett bajnok cím és 2 db megyei bajnoki cím. 
 
Terveink a jövőre nézve nemcsak a szint fenntartása, hanem folyamatos fejlődés a 
létszámban, a tudásban és az eredményekben is. 
 
 

 
 
 

Fehér Csaba 

 
 
 

6. SZALAI BARNA TENISZ CLUB 
 
 
A SZBTCM 2018. évi működése gazdaságilag stabil volt. Bevételeinket az Önkormányzat, a 
tagság és esetleges szponzori támogatások jelentették, 2018. évben a MTSZ-től is nyertünk 
anyagi támogatást eszközök beszerzésére. Tagságunk létszáma 80 körüli, mely évek óta 
hasonló szinten van. Talán az utánpótlás nevelésben emelkedés jelei észlelhetők. 
Köszönhetően a tenisz sportnépszerűség fokozódásának. Hobbi jellegű teniszezőink létszáma 
stabil, versenyeken rendszeresen szerepelünk. 
 
Szerződésünk van a mezőberényi általános iskolával, mely egyben sportiskola is, az edzési 
lehetőségek biztosítására. Társklubunk a MITSE, melynek a pályákat mi biztosítjuk, ők 
oroszlánrészt vállalnak az ifjúság nevelésében a sport népszerűsítésében. 
2018. évben önkormányzati támogatással salakot vettünk, mellyel a pályákat felújítottuk. 
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Részt vettünk a megyei tenisz versenyeken, melyből a bajnokságot meg is nyertük. 
 
Winter Attila csapatkapitány vezetésével első helyezésről elismerő oklevelet készítettünk. 
 
Nagy sikerrel megrendeztünk kér országos versenyt is. A már nagyszámú résztvevővel zajló 
V. Szalai Barna emléktornát, illetve gyermekversenyt. 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. 2018-ban új vezetőség választás volt a 
lejárt mandátum idő miatt. A tagság az eddig regnáló elnököt és vezetőséget újabb 5 évre 
megválasztotta. Jövőbeni terveink között szerepel a további töretlen fejlődés és első sorokban 
a beton kerítés felújítása, melyhez önkormányzati segítségben is bizakodunk, valamint új 
padokat szándékozunk beszerezni, illetve készíteni, pályánként 4 db-t. Cserélni, illetve 
javítani kell az automata öntözőberendezésünket is. Évek óta saját erőből alkalmazunk 
gondnokot, mely naprakészen gondoskodik a pályák folyamatos működéséről, segíti a 
karbantartást.  
 
Eddigi együttműködésüket köszönve a jövőbeni jó együttműködés reményében.  
 
SZBTCM tagsága és elnöksége nevében:  
 
 

Dr. Zuberecz Zoltán elnök 
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7. 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 Zsíros Péter, mindketten UEFA Grassroots C 
- U 9 Benyovszki Róbert, Zsíros péter  UEFA Grassroots C 
- U 11 Tóth Olivér UEFA B 
- U 13/14 Oláh Zsolt UEFA B 
- U 16 Kajlik Péter UEFA B  
- U 19 Kajlik Péter UEFA B 

 
Az említett csoportokon kívül Balogh Lajos (UEFA Grassroots C) 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. 
 
 
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 továbbra is a tabella élvonalában tartózkodik és a bajnoki címért küzd 
a hátralévő fordulókban.  
 
U 19 csapatunk a Békés-megyei kiemelt ifjúsági bajnokságban szerepel. Ebben a 
csapatunkban generációváltás történt, a bajnokságban a középmezőnyben szerepel a csapat, 
sok fiatal játékossal soraiban, akik, ha tapasztalatot szereznek ebben az osztályban, jobb 
eredményeket érhetnek el. 
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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 26-én volt Mezőberényben. Korosztályos csapataink 
remekül szerepeltek, több nagyobb város csapatait megelőzték a tabellán. 
 
Ebben az évben, közösen a Mezőberényi Általános Iskolával és a Mezőberényi Gyermekfoci 
Alapítvánnyal, sikeresen megrendeztük a 26. Farsang Kupát, ahol több száz utánpótlás 
labdarúgó kapott játéklehetőséget. 
 
Szintén közös szervezésben készülünk szeptember 7-én az V. Dr. Fekete Nándor emléktorna 
megrendezésére, ahol neves csapatok szerepelnek a meghívottak között. 
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 labdafogó hálók cseréjét fogjuk megvalósítani. Nemzetközi kapcsolataink között 
megemlíthetjük Gronaut, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt és Szovátát. 
 
 
 

Kajlik Péter 

Elnök  

 
 
 

8. ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY 
Sportturisztika - Természetjárás – Tömegsport 

 

 
 
Statisztika:  

Létszám: 136 fő. (77 felnőtt, 21 diák, 38 nyugdíjas) Túrák száma: 289, Túranap: 301 Nyílt 

túra: 18. A túrákon résztvevők összlétszáma: 1. 637, egy túrán átlagosan 5,67 fő.  

 
2018-ban, Egyesületünk működésének harmincötödik évében tagtársaink és természetesen 
vendégeink is, az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg az egyéniségüknek, 
felkészültségüknek leginkább megfelelő programokat: 
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1. Gyalogtúrák 
 
Gyalogtúra sorozatunkat a Békés megyei Kéktúra 10. szakaszának, a Szarvas- Kákai 
főmajortól Szarvas város központjáig bejárásával kezdtük. Még februárban részt vettünk a 
KVTE „Jégtörő” túráján, majd Erdélyi túrasorozatunk következő állomásai következtek, 
melyek során a Zarándi-hegységbe a Bánáti bazsarózsákhoz, illetve az Ördögmalom 
vízeséshez jutottunk el. Egész napos városnézés alkalmával Nagyvárad nevezetességeivel 
ismerkedtünk. Az év során még kisebb, gyalogos túrákat indítottunk a környék felfedezésére. 
Úgymint: Csárdaszállásra, a Békésföldvári palánkvár maradvány megtekintésére, vagy 
ismerkedtünk a Körös túrák útvonalával, azok részekre bontásával azok is belekóstolhattak az 
útvonal szépségébe, teljesíthetőségébe, akik még nem indultak/hattak a túrán. Ugyancsak 
egynapos túrát - gyalog és kerékpárral - rendeztünk Váradi Laci emlékére. Idén először 
megyei turistatalálkozót szervezett egyesületünk a megyei turistaegyesületek részvételével. 
Nagy létszámmal érkeztek érdeklődő turisták Békéscsabára, ahonnan gyalogtúra keretében a 
szabadkígyósi kastélyhoz látogattunk. A kastélyt idegenvezető mutatta be, majd tovább 
sétáltunk egy pizzériába, ahol bemutatkozó beszélgetésre és nagy elődjeinkre, pl. Szucharda 
Gyula bácsi munkásságára is emlékeztünk. Szokásos évzáró túránkon a Mátrában, 
Kékestetőről Mátraházára túráztunk.  
 
 

2. Sportturisztika 
 
NB. csapataink szereplése 2018. 
 
NB I. Csapatunk az alábbi összeállításban vette fel a harcot: Örsi Anna, Vári Gábor, Vincze 
Zoltán, Vízer Dániel. Ebben a szezonban a dobogó harmadik fokát sikerült megcsípni!  
Egyéniben Csiszér Áron, gyulai tagunk pontazonosság mellett rövidebb idővel, nyerte a 
bajnokságot! 
NB II.-ben idén is tudtunk csapatot indítani: itt az Alföld TE csapat a pontvadászatban a 
remek #2 helyezést érte el! 
 
 

3. Kerékpározás 
 
Körös túráinkon a 100 km-es távon a 18., a 70 km-es távon pedig a 17. alkalommal rendeztük 
meg a kerékpáros szakág túráit is. A hosszabb távon 32, a 70 km-en 29 résztvevő teljesítette a 
távokat, nagyszalontai vendégeink révén eseményünk ezúttal is nemzetközi volt, a 
Gyöngyöspatán megrendezett Patai kör túránkon pedig a 9. alkalommal indulhattak az 
érdeklődők. A Mezőberény környékét és a környező településeket - Körösladány, Szeghalom, 
Vésztő, Bélmegyer, Doboz, Békés – is érintő rendezvényünk továbbra is népszerű a 
kerékpárosok körében, hiszen lehetőséget biztosít a sportolásra, a környék bejárására, a 
berényi strandon pedig a pihenésre, egy remek nap eltöltésére! 
 
Egyesületünk szervezésében immár több mint egy évtizede járjuk kerékpárral hazánk 
megyéit, megismerni szép hazánk valamennyi szegletét. 2018-ban Somogy és Zala megye 
volt az úti célunk.  8 napos utunkon autóval és vonattal utaztunk Dombóvárig, onnan 
indultunk a Kaposvár-Őrtilos-Csesztreg-Zalaegerszeg-Keszthely-Balatonlelle-Siófok 
útvonalon az 500km-es túra teljesítésére. A szlovéniai Jeruzsálembe tett kitérőnkkel 
átkerékpároztunk a szomszéd országba is, megismerve egy kicsit annak lakóit, kultúráját, 
nevezetességeit, bejárni a gyönyörű borvidéket és nem utolsó sorban kerékpározni a remek 
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utakon és kerékpárutakon! Sajnos hazánk egyik legszebb tájegységét, az Őrséget az időjárás 
„jóvoltából” nem tudtuk körbe tekerni, talán legközelebb, egy újabb kiránduláson! 
 
Kerékpáros programjaink között évek óta rendszeresen szerepelnek a hazánk és megyénk új 
kerékpárútjait bejáró túrák. Tavaly a Szeged és Baja közötti, az 55-ös főút mellett létesült új 
kerékpárúton tettük meg az oda-vissza 200 km-es távot, a gemenci erdőben és a szekszárdi 
borvidéken a kisvonatozással egybekötött kerékpáros kirándulás pedig igazi élmény volt! A 
kerékpáros túrákhoz is hozzá tartozik a jó és rossz időjárási körülmény is, ezt meg is 
tapasztaltuk Csávoly és Baja között, ahol emlékezetes, igazi nyári, trópusi felhőszakadásban 
éltük meg a kerékpározás szépségeit! 
 
Egyesületünk tagjai számtalan, az éves programunkban is szereplő és saját szervezésű túrán is 
részt vettek! Jártunk a környék településein – Füzesgyarmaton, Karcagon, a Tisza-tó körül, de 
távolabbi vidékeken is – Cserépfaluban, a Balaton körül - és eljutottunk a határon túlra is – 
Aradra, Nagyszalontára, Nagyváradra, a Király-erdő hegységbe, illetve Beregsuránytól a 
Honfoglalási Emlékműig is! A sok remek kerékpáros eredmény közül is kiemelkedik Erdei 
Lászlóné 3540 km-es, Apró Margit 2170 km-es teljesítménye! 
 
 

4. Országos rendezvények 
 
2018-ban már tizenötödik alkalommal rendeztük meg a 30 km-es távon, kilencedszer a 20 
km-es távon, és harmadik alkalommal 10 km-es távon a TÉLI KÖRÖS elnevezésű túránkat. 
2018-ban 30(!) fokkal volt melegebb a tavalyinál! Ennek és a hetes esőnek következtében 
masszív sár, mocsár borította a „pályát”. Ezt megcáfolandó, majdnem 250 fő – 30%-kal több 
mint eddig bármikor! – vágott neki és teljesítette választott távját! Ezzel új rekord született a 
Téli Körösön! Túránk már második éve része a VTSZ túramozgalmának, így nem volt 
meglepő, hogy Győrből, Sopronból, Miskolcról is érkeztek hozzánk a vendégéjszakákat is 
növelve. Természetesen Békés megyéből jöttek a legtöbben, de Mezőberényt inkább csak a 
futók képviselték. Idén 33-ik alkalommal rendezte a Körös teljesítménytúrákat az Alföld TE. 
1985-ben első alföldi teljesítménytúraként életre hívott túránk az eltelt 33 év alatt számtalan 
változáson ment keresztül: kezdetekben csak 50 km-es, gyalogos távon túrázhattak, amely 
kiegészült 30, majd 20 km-es gyalogos távokkal, később 70 és 100 km-es országúti 
kerékpáros, néhány éve pedig 10 km-es gyalogos távval is. Az első túra alkalmával 32 fő 
vágott neki az 50km-nek, azóta némi hullámzással ez természetesen növekedett. Az Alföldön 
az időjárás júniusban elég szeszélyes, ez a teljesítők számán minden évben meglátszik. Ha 
szép napos az idő és a meteorológia is azt ígéri, akkor 300 fő fölé is emelkedett létszámokkal 
találkozhattunk. Amennyiben napok óta esik, a túrázók száma is visszaesik. 
 
Ebben az évben gyalogos túráink a VTSZ “Vasutas Teljesítménytúrák túrázója 2018” 
túramozgalom és a Cartographia kupa részeként is teljesíthetőek voltak. Ez alkalommal szép 
napos, a nap végén zivataros időben - sajnos a másodfokú figyelmeztetés a zivatarokra sok 
helybelit eltántorított - átlagos, 270 fős részvétele mellett zajlott le rendezvényünk, de senki 
nem volt csalódott. A túrázók azt kapták, amire számítottak: alföldi tájat madarakkal és 
vadakkal – az ország medvéje sajnos elkerült minket -; kedves pontőröket süteményekkel és 
csokival; a célban gulyáslevest, oklevelet, kitűzőket vagy jelvényt. Különdíjakat is osztottunk 
a leggyorsabb nőknek, férfiaknak távonként; az 50-es távon a legidősebb és a legfiatalabb 
teljesítő is egy-egy serleg büszke tulajdonosa lehetett. Külön díjaztuk a mezőberényi Tóth 
Lajost, aki idén harmincadik(!) alkalommal teljesítette az 50km-s távot! A gyalogos távokon 
többnyire mezőberényi és/vagy Alföld TE tagok voltak a leggyorsabbak, kerékpáros távokon 
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idén is gyulai biciklisták győzedelmeskedtek. Mi, rendezők is elégedettek lehetünk: ugyan a 
részvétel elmaradt a tavalyi, rekord-közeli számoktól, azért az 50 km-en elindult 62 fő szép 
eredmény. Általában el kell, hogy marasztaljam Mezőberény lakosságának ez irányú 
aktivitását, de a hosszabb távokon az idén kellemes csalódásként ért a helyiek részvétele, 
eredménye. A két rövidtávon volt érezhető visszaesés az időjárás és az óvodai ballagások 
miatt: a helyi gyermekek/családok elmaradtak. 
 
Július közepén rendeztük másik fő túraeseményünket Patai Mátra néven. Idén már 
tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Mátrában, Gyöngyöspata központtal. E túrákon 
3,6,18,35 és 50 km-es és „Keresztesi kör” néven új gyalogos és 60, 80, 120 km-es kerékpáros 
távok közül válogathattak a túrázók. A Mátrában idén átléptük a 400 fős határt is, összesen 
437 fő nevezett, így kimondottan sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 
 
A fenti rendezvényeken összesen majd’ ezer (950) 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. 
 
 

Földes Péter 
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9. HED-LAND SPORTCSARNOK SPORTEGYESÜLET 
 
 
A HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület 4 szakosztálya számára 2018/2019-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. 
 
Asztalitenisz szakosztályunk 2018-ban azzal a célkitűzéssel indult neki a bajnoki évnek, 
hogy megszerzi a legmagasabb osztályban való részvételhez az NB-I-es bajnoki címet, míg a 
második csapat feljut az NB-II-be. Az első csapat 100%-os teljesítménnyel lett bajnok, míg a 
második csapat, mindössze egy bajnoki pontot vesztve, nyerte a bajnokságot. Az őszi 
szezonnak, az Extra Ligában, úgy indultunk, hogy szeretnénk a bajnokság élmezőnyéhez 
tartozni, amit a IV. hely megszerzésével tudtunk teljesíteni. II. csapatunk az NB-II-ben a III. 
helyen állt az év végén. Amatőrjeink, a Megyei Csapatbajnokság másod, illetve harmad 
osztályban, pontveszteség nélkül vezették a tabellát. Úgy gondolom, hogy ezen 
eredményeknél is fontosabb az, hogy év végére, a kijelölt edzésnapokon megtelt az edzőterem 
játszani akaró emberekkel. Gimnazisták, munkában elfáradt emberek, általános iskolások és a 
ping-pong megszállott hívei fogtak ütőt és a maguk szintjén ütötték a labdát. Azt gondoljuk, 
meghonosodni látszik egy kevésbé tradicionális sport Mezőberényben. Az is kiderült, hogy a 
verseny és a tömegsport jól megfér egymás mellett, és akik színvonalas játékot akarnak látni, 
azok igényeit jól kielégíti a legmagasabb osztályban játszó együttes mérkőzései, hiszen a 
sportág volt és jelenlegi válogatottjait láthatják játszani ezeken a mérkőzéseken. 2019-es 
terveinkben az Extra Liga IV. helyének a megtartása, ezzel jogot nyerni a Final Four 
részvételre, valamint a sportág további népszerűsítése, további tömegbázis kiépítése, 
élversenyzőink bevonásával fiatal tehetségek felkutatása, számukra korszerű edzések 
levezetése és a csapataink minél jobb szereplése szerepel. Szeretnénk 2019 őszén 
meghirdetni, egy a városban működő intézmények számára rendezendő városi bajnokságot, 
akár egyéni, akár csapatbajnokság formájában. 
 

 
 
Íjász szakosztályunk az elmúlt évben jelentős fejlődésen ment át. Az eszközkészletünk 
támogatásokból és önerőből is szépen gyarapodott. Sajnos az íjász táborunk technikai okok 
miatt elmaradt, de ezt 2019. év július hónapban pótoljuk. Ezt a Mezőberényi Evangélikus 
Gimnázium Mátrában található üdülőjében szervezzük meg, ahol a túrázás, pihenés mellett 
edzések és versenyek kerülnek megrendezésre tagjaink számára. Szakosztályunk az elmúlt 
évben is folytatta az oktató, versenyfelkészítő munkát. A szakosztályvezető íjász sportedzői 
végzettsége lehetővé teszi, hogy minden korosztály szakszerű oktatásban részesüljön. 
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Szakosztályunk, több íjász kategóriát felölel, így mindenki megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbbet. A tagok személye gyakran változik, mivel nagyrészt diákok. Általánosan 
négy évet töltenek el nálunk, így 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. Terveink között szerepelt még egy 
hivatalosan is használható íjász lőtér kijelölése, melyet a Madarász Kft. felajánlásával sikerült 
megvalósítanunk ebben az évben. Lehetőséget teremtve ezzel tagjaink számára, a szabadban 
történő illetve a nyári edzések lebonyolítására, valamint Nyílt napok meghirdetésére az íjászat 
iránt érdeklődő diákok és felnőttek részére. 
A szakosztály tagjai 2018. október 15-én XVIII. Békés Kupa 3D íjászversenyén az alábbi 
eredményeket érték el: 

• Török Kinga Regina /Barebow ifi lány kategóriában/ I. helyezett  
• Csatári Vivien Boglárka /Vadászreflex kadett lány kategóriában/ I. helyezett  
• Szücs Mónika /Vadászreflex kadett lány kategóriában/ II. helyezett  
• Harangi Márta Gréta /Vadászreflex kadett lány kategóriában/ III. helyezett  
• Jenei Jázmin /Vadászreflex serdülő lány kategóriában/ I. helyezett  
• Baschieri Carlotta /Tradicionális kadett lány kategóriában/ II. helyezett  
• Farkas Petra /Tradicionális kadett lány kategóriában/ III. helyezett  
• Jenei Hunor /Tradicionális gyerek fiú kategóriában/ II. helyezett  
• Jenei Jonatán /Vadászreflex kadett fiú kategóriában/ I. helyezett  
• Nagy létszámú kategóriában kupával is díjazva! Kiszel Pál /Vadászreflex 

kadett fiú kategóriában/ II.helyezett. Emellett a csapatok versenyét is 
megnyerték versenyzőink, így egy nagyméretű vesszőfogóval is gyarapodott a 
szakosztályunk. 

 

 
 
A kézilabda szakosztály számára most ért véget a bajnokság, biztos 2. helyen végeztünk. 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. Mivel az idén is 21-es táblán játszottunk - ez azért kell, mert csak ennyi 
meccsel lehet feljutni az NB II-be - 21 mérkőzésünk volt, amiből csak (?) hármat veszítettünk 
el. Mindhármat az első helyen végző Szeghalom ellen. Ők előző évben estek ki az NB II-ből 
és oda vissza is akartak jutni.  
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.  
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Felszerelés vásárlására továbbra sincs lehetőségünk. Az idei szezont is csak külső segítséggel 
tudtuk elkezdeni. A pénzünk 3/4 része már elfogyott a magas meccs szám miatt. 
Stabil a játékos létszám, 2 ifi korú beépítése történt az idén, játszottak is, gólt is szereztek.  
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. 
 

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.  
Köszönjük mindazok segítségét – anyagi és erkölcsi -, akik támogatásával elérhettük az újabb 
bajnoki sikert! Továbbra is számítunk rájuk! 
 
 
Kickbox szakosztályunk 2018/2019-ben a következő versenyszámokban indította 
versenyzőit: point-fighting, light-contact, kick-light, valamint full-contact és low-kick 
kategóriákban. Utóbbi kettő újdonság a szakosztály életében, de máris sikereket 
könyvelhetünk el. Óriási eredményként tartjuk számon, hogy a 2018 szeptemberében 
megrendezett jesolói Utánpótlás Világbajnokságon Halász Enikő 3. helyezést, Szeleczki Lilla 
pedig 5-8. helyezést ért el. Ebben az időszakban is sikerült a megyei és az országos 
Diákkupán 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, valamint a rekord létszámú Magyar Világkupán is részt 
vettünk. Az itt elért pontok, illetve a június első hétvégéjén, Dorogon megrendezésre kerülő 
Utánpótlás Magyar Bajnokságon szerzett bajnoki címek fogják eldönteni, hogy ki lesz 
jogosult az Európa bajnokságon való részvételre, melyet idén Győrben fognak megrendezni.  
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. 
 
Főbb eredményeink: 
 

Nádudvar Gasztro Kupa: 
Solymosi Norbert -63 kg light-contact cadet II. 2. hely 

 
Slovak Open, Pozsony: 
Szeleczki Lilla  -50 kg junior kick-light 3. helyezett 
Murvai Vanessza -60 kg felnőtt pointfighting 2. helyezett 
Halász Enikő 70 kg junior light-contact 2. helyezett 
 70 kg junior kick-light 2. helyezett 

 
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba: 
Szeleczki Lilla -50 kg kick-light junior 2. helyezett 
 -50 kg light-contact junior 2. helyezett 
Solymosi Norbert -63 kg light-contact cadet II. 3. helyezett 
Faragó Rita -50 kg light-contact cadet II. 2. helyezett 
Hajdu Szilárd -37 kg point-fighting cadet I. 3. helyezett 
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Austrian Classics Világkupa, Innsbruck: 
Szeleczki Lilla -48 kg full-contact junior 2. helyezett 
Faragó Rita -50 kg point-fighting cadet II. 2. helyezett 
Hajdu Szilárd -42 kg point-fighting cadet I. 3. helyezett 

 
Magyar Világkupa, Budapest: 
Szeleczki Lilla -48 kg low-kick junior 3. helyezett 
Faragó Rita -50 kg light-contact cadet II. 2. helyezett  
Plavecz Szabolcs +42 kg light-contact cadet I. 3. helyezett 

 
A sikeres eredmények versenyzőink edzésmunkája és kitartása, valamint a támogatók és a 
szülők segítsége révén jöttek létre. 
 
Célunk továbbra is a versenyzők minél több pontszerző hazai és külföldi versenyen való 
indítása, amelyek a magyar válogatottba történő bejutást eredményeznék, illetve szeretnénk 
versenyzőink számát növelni. 
 

 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását minden szakosztály 
nevében, bízunk benne, hogy a továbbiakban is folytatni tudjuk ezt a sikeres együttműködést. 
 
 
 

Schäffer Katalin 

elnök 

 
 
 

10. BERÉNYI BILIÁRD KLUB 
 
 
A Berényi Biliárd Klub a 2019. évi bajnokságban már 3 csapattal és 24 igazolt játékossal vesz 
részt az országos csapatbajnokság küzdelmeiben. A nagy érdeklődésre való tekintettel és az 
egyre több játékosnak versenyszerű játéklehetőség biztosítása érdekében a Szikora csapat az 
országos bajnokság III. osztályában is indított egy csapatot. Immár Mezőberénynek, a Berényi 
Biliárd Klubnak a két OB I-es csapata /Simcsik csapat és Szikora I. csapat/ mellett egy OB 
III-as csapata /Szikora II. csapat/ is indul a nemzeti bajnokságban./ A Simcsik csapat 
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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 már három 
osztályban /OB I., OB II és OB III. osztály/ kerül megrendezésre.  
A két első osztályú csapatunk 2018. évben sporttörténelmi tettet hajtott végre, ugyanis még 
sosem fordult elő a Magyar Bábus Biliárd szervezett, versenyszerű bajnokságainak 15 éves 
történetében, hogy egy adott évben egy klub két csapata is bejusson az év végi négyes 
döntőbe /Final Fourba/. Nos, az elmúlt évben ez sikerült a Simcsik csapatnak is és a Szikora 
csapatnak is. / A Simcsik csapat a csoportjában a 2. helyen, míg a Szikora csapat csoportelső 
lett. /A bajnoki címért lejátszott egyik elődöntőt - a csoportban elért helyezések alapján – 
éppen egymással játszotta a két csapatunk. Ezen a mérkőzésen győzött a nagyobb rutin és 
nagy küzdelemben, 5-3 arányban nyert a korábban már országos bajnokságot is nyert Simcsik 
csapat. Sajnos a döntőben még nagyobb, még izgalmasabb csatában, 5-3 arányban ők 
maradtak alul a békéscsabai Belvárosi Cápák csapatával szemben. 
A Szikora csapat is 5-3 arányban maradt alul a bronzmeccsen a tavalyi bajnok gyomaendrődi 
Korona Bk. csapatával szemben. Így egy 2. hellyel és egy 4. hellyel gazdagodott a klubunk a 
tavalyi bajnokságban. 
 
A 2019. évi bajnokság félidejében - most van vége a tavaszi szezonnak – mindkét I. osztályú 
csapatunk az év végi Final Fourt érő helyen található. A Simcsik csapat vezeti a csoportját, 
míg a Szikora csapat a tavalyi győztes Belvárosi Cápák mögött a másodikak. 
A Szikora II. harmadosztályú csapata is a feljutást érő 2. helyen található a csoportjában, így 
nagy esély van rá, hogy jövőre ők is egy osztállyal feljebb, az OB II. osztályban tudják 
folytatni. 
 
Az I. osztályú játékosok /32 ilyen játékos van/ 2018. évi egyéni rangsorában – az egyéni 
pontszerző tornák helyezései és a csapatbajnokságban elért eredmények alapján – a Szikora 
csapatból Lázok István a 2., Harmati László a 4., Mészáros Tibor a 7., míg a Simcsik 
csapatból Varga József a 10., Salát Mátyás a 12. helyen végzett. 
 
A II. osztályú játékosok /350 játékos/ 2018. évi rangsorában ketten végeztek klubunk 
játékosai közül az élmezőnyben. Kurta László a 2., míg Ungor István a 8. lett, ezzel ők is 
feljutottak az I. osztályú játékosok mezőnyébe. Az OB I-ből az utolsó nyolc kiesik, helyükre 
az OB II első nyolc helyezettje kerül fel. 
Az Eurokegel szakág /ez a magyar bábus biliárd azon változata, amelyet Európa több 
országában is játszanak/ 1. osztályának 20 fős mezőnyében klubunk 5 játékosa /Kurta László, 
Simcsik László, Salát Mátyás, Harmati László és Kocsor Sándor/ szerepel. 
Az Eurokegel 2. osztály 60 fős mezőnyében klubunk 7 játékosa szerepel. 
 
A csapatbajnoki szereplés, a csapattagok egyéni ranglistán elfoglalt helyezése és a játékosok 
számának folyamatos gyarapodása miatt továbbra ki lehet jelenteni, hogy Mezőberény 
továbbra is a magyar bábus biliárd fellegvára.  
 
 
 

Harmati László 
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11. MALOM FITNESS DSE 
 
 
Az első félévi versenyszezon nagyon korán kezdődött. Februárban kezdődött a leány 
szertorna diákolimpia a legkisebb I. korcsoportos versenyzőinkkel. A területi versenyen négy 
csapatból csak kettőt tudtunk indítani a betegségek miatt, de a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Általános Iskola „A” csapata másodikként került az Országos Elődöntőbe, ami 
önmagában egy gyönyörű eredmény, de ezt tetőzte az ott elért negyedik hely, pár ponttal 
lemaradva a döntőbe jutástól. Nagy meglepetésünkre Tóth Szonja egyéni eredménye alapján 
az Országos Döntőbe is bejutott és képviselhette Békés megyét és iskoláját a Mezőberényi 
Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolát. Büszkék vagyunk tornászainkra! 
 
Csapatok:  
Mezőberényi Általános Iskola: Kis Zsanett, Somlyai Hanna, Tánczos Liza, Bereczki Norina 
betegség miatt nem indult, így a csapat három fővel versenyen kívül indulhatott. 
 
2. helyezés: Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola „A” csapat: Rima 
Patrícia, Perei Adél, Komáromi Noémi, Lészkó Léna, Tóth Zselyke, Tóth Szonja 
 
6. helyezés: Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola „B” csapat: Balázs 
Anna, Balázs Janka, Kara Nelli, Lajkó Hanna 
 
Az Aerobik diákolimpiák is jól sikerültek. A nagyobb UP3 és UP2 korcsoportokat indítottuk 
/3.-8. osztályos gyerekek/ challange és Basic aerobik kategóriában. Makón megrendezett 
területi versenyről az UP3 csapat másodikként és Eszenyi Bence egyéniben első helyről jutott 
a döntőbe, Up2 challange csapatunk pár tizeddel marad le a döntőről 6. helyen végzett. A 
döntőben már nehezebb dolguk volt a gyerekeknek, de itt is szépen helyt álltak, negyedik 
helyezést érünk el csapatban, valamint Bence gyönyörű hibátlan gyakorlatával magasan az 
első helyen állhatott a dobogóra.  
 
Csapattagok: 
UP2 challange: Braun Kinga, Gazsó Dominika, Gyaraki Henrietta, Kígyósi Krisztina, Kovács 
Dóra, Kovács Nóra, Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka 
Up3: Berczi Emília, Kruzics Brigitta, Horváth Léna, Miklovicz Fanni, Gál Zsanett, Povázsai 
Maja. 
 
A Magyar Kupa sorozat is elkezdődött, ahová csak az Up2 és felnőtt versenyzőket vittük. Az 
első fordulón a felnőttek Challange és step kategóriában is indultak, ahol harmadik és 
negyedik helyen zártak. Bence 1. helyet ért el itt is, és az Up2 csapatunk a 12. helyen végzett. 
A második forduló május 11-én lesz.  
 
Felnőtt csapat tagok: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné, Plaveczné Ferencz Emese, 
Lészkó-Kurucz Erika 
 
Fitkid versenyek is bonyolították hétvégéinket, ahol nagyon szép eredmények születtek.  
1. korcsoportban Bereczki Norina indult, magabiztos szép gyakorlatokat mutatott be mindkét 
versenyén. A legjobb eredménye országos 4. hely. 
 
3. korcsoportban Horváth Léna és Kruzics Birgitta versenyeztek. Ők már magasabb 
kategóriában indultak, ahol nagyon erős a mezőny és magasabb kritériumoknak kell 
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megfelelni. Eredményeik még nem kimagaslóak, de az őszi szezonra már szeretnénk az első 
tízbe bekerülni.  
 
4. korcsoportban indult Kovács Nóri. Az első versenyén izgulva a középmezőnyben végzett, 
de kitartó, szorgos munkájával második versenyén a hetedik helyre tornázta fel magát. Ez egy 
igazán szép eredmény. 
 
5. korcsoportban több versenyző is indult több kategóriában. Dance B versenyen vannak túl 
Braun Kinga, Zámbori Boglárka és Gazsó Dominika. Dance A versenyen indult Gyaraki 
Henrietta. Dominikán kívül mindegyik lánynak első fitkid versenyei voltak. Szépen helyt 
álltak a lányok, megismerték a fitkid sportág jellegét, lényegét. Dominika már rutinos 
versenyzőként állt rajthoz és legjobb eredménye az Országos harmadik helyezés. A többiek 
középmezőnyben végeztek, de az őszi szezonra remélhetőleg jobb eredmények születnek. 
 
6. korcsoportban Kovács Adél indult II. osztály „B” versenyen. Itt már közel olyan 
követelmények vannak, mint az I. osztályban. Nem elég erős elemeket végezni, már a tánc és 
az előadás is nagy részben hozzátartozik a produkcióhoz. Adél mindezeknek eleget 
tévedobogós 2. helyezést ért el. Az összesített versenyek alapján a diákolimpia döntőjébe is 
bekerült negyedik helyről. Június 1-én lesz megrendezve a hosszú ideje várt Fit-kid 
diákolimpia döntője, Cegléden.  
 
7. korcsoport versenyzőnk Prorok Petra. Dance „A” kategóriában 6. helyezést ért el, ezzel az 
eredményével fellépett a II. osztályba ő is, így a nyáron sok feladata van, új elemeket kell 
tanulni és a tánc alapokat még jobban el kell sajátítania. A Fitkid II. osztály csapatok 
versenyén is részt vettünk. A duó kategóriában indult Prorok Petra és Kovács Adél. Az első 
bemutatkozásuk szépen sikerült, 12. helyen végeztek. Célunk itt is az első hat közé bekerülni. 
Sok munka áll előttünk. 
 
Többeknek lezárult a versenyszezon, így elkezdjük az őszi versenyek megalapozását. Sok 
dolgunk lesz a nyáron, új elemeket és gyakorlatokat kell tanulnunk, táncban kell fejlődnünk, 
és sok-sok erőt kell gyűjtenünk, hogy jobbak lehessünk! 
  
Köszönjük a szülők segítségét, a szurkolók és barátok követését és minden támogatást!  
A versenyzőknek /és jó magamnak is☺/, pedig kívánok sok erőt és kitartást az álmaitok 
megvalósításához!  
 
 

Lészkó-Kurucz Erika 

Mezőberényi Malom Fitness DSE. 
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2019. 02. 18. 

Magyar Diákolimpiai Szövetség Torna Diákolimpia területi bajnokság, 
Békéscsaba 

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium „A” csapat II. hely: Komáromi Noémi, Perei Anett, Tóth Zselyke, 
Tóth Szonja, Rima Patrícia, Lészkó Léna. Egyéni Tóth Szonja 6. hely. Tovább 
jutottak az Országos elődöntőbe.  
„B” csapat 6 hely: Lajkó Hanna, Kara Nelli, Balázs Anna, Balázs Janka 
Mezőberényi Általános Iskola: Bereczki Norina betegsége miatt a csapat 3 fővel 
csak versenyen kívül indulhatott: Tánczos Liza, Kis Zsanett, Somlyai Hanna 

2019. 02. 23. 

Torna „B” kategória 2018/2019 tanév országos elődöntő, Debrecen 
I. korcsoport: Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 4. hely: Lészkó Léna, Komáromi Noémi, Perei Anett, 
Rima Patrícia, Tóth Zselyke, Tóth Szonja  
Tóth Szonja egyéniben tovább jutott az Országos Döntőbe! 

2019. 03. 03. 

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág 
2018/2019. tanévi Kelet-Magyarország Területi Diákolimpia, Makó 

Up3 Basic csoport 2. hely: Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, 
Miklovicz Fanni, Povázsai Maja, Berczi Emília.  
Tovább jutottak az országos diákolimpia döntőbe. 

Up2 challange csoport 7. hely: Braun Kinga, Gyaraki Henriett, Gazsó Dominika, 
Zámbori Boglárka, Kovács Nóra, Kovács Dóra, Kígyósi Krisztina, Perei Adél, 
Török Maja 
Up2 leány basic egyéni: Láposi Zsanett 12. hely 
Up2 fiú basic egyéni: Eszenyi Bence 3. hely. 
Tovább jutott az országos diákolimpia döntőbe. 

2019. 03. 09. 

Fit-Kid Dance „B” Egyéni, Szentes 
1.b korcsoport: 2.hely Bereczki Norina, 18. Vértes Nóri 
4. korcsoport: 12. Kovács Nóra 
5. korcsoport: 2. hely Gazsó Dominika 
5. korcsoport: hely: Zámbori Boglárka, hely Braun Kinga 

2019. 03. 23. 

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág Magyar Kupasorozat I. forduló 
Budapest 

Up2 challange csoport 12. helyezés: Braun Kinga, Gyaraki Henriett, Zámbori 
Boglárka, Kovács Nóra, Kovács Dóra, Kígyósi Krisztina, Perei Adél, Török 
Maja  
Felnőtt step 4. hely csoport: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné, Lészkó-
Kurucz Erika, Plaveczné Ferencz Emese 
Felnőtt Challange csoport 3. hely: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné, 
Lészkó-Kurucz Erika, Plaveczné Ferencz Emese 
Up2 Basic fiú egyéni Eszenyi Bence 1. hely 

2019. 03. 30. 

Fit-kid Dance „A” egyéni II. osztály „B” egyéni, Balatonfüred 
3. korcsoport 17. hely Horváth Léna 
5. korcsoport 13. hely Gyaraki Henrietta 
7. korcsoport 6. hely Prorok Petra 
II. osztály „B” 5. korcsoport 4. hely Kovács Adél 

2019. 04. 06. Fit-Kid II. osztály csapat 
2. korcsoport Duó 12. hely Prorok Petra, Kovács Adél 

2019. 04. 13. 
Szertorna „B” kategória Országos Döntő 

Tóth Szonja I. korcsoportban képviselte Békés megyét és a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Általános Iskolát 
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2019. 04. 27. 

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág 2018/2019. tanévi Diákolimpia, 
Budapest 

UP3 Basic csapat 4. hely: Gál Zsanett, Horváth Léna, Kruzics Brigitta, 
Miklovicz Fanni, Povázsai Maja 
Up2 fiú basic egyéni: 1. hely Eszenyi Bence  
 

Fit-kid Dance „B” Egyéni, Csongrád 
1.b korcsoport: 5.hely Bereczki Norina 
4. korcsoport: 7. Kovács Nóra 
5. korcsoport: 9. hely Gazsó Dominika 
5. korcsoport: 22. hely: Zámbori Boglárka,18. hely Braun Kinga 
 

X. Békéscsabai Táncfesztivál 
Gyaraki Henriett, Kovács Adél, Prorok Petra Ifjúsági szóló kategória ezüst 
minősítés 

2019. 05. 04. 

Fit-kid Dance „A” egyéni II. osztály „B” egyéni, Balatonfüred 
3. korcsoport 12. hely Horváth Léna 
3. korcsoport 18. hely Kruzics Brigitta 
5. korcsoport 14. hely Gyaraki Henrietta 
7. korcsoport 6. hely Prorok Petra 
II. osztály „B” 5. korcsoport 5. hely Kovács Adél 

2019. 05. 11. 

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág Magyar Kupasorozat I. forduló 
Budapest 

Up2 challange csoport helyezés: Braun Kinga,Gyaraki Henriett, Zámbori 
Boglárka, Kovács Nóra, Kovács Dóra, Kígyósi Krisztina, Perei Adél, Török 
Maja  
Felnőtt step 5. hely csoport: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné, Lészkó-
Kurucz Erika, Plaveczné Ferencz Emese 
Felnőtt Challange csoport 2. hely: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Imréné, 
Lészkó-Kurucz Erika, Plaveczné Ferencz Emese 
Up2 basic fiú egyéni 1. hely: Eszenyi Bence 

2019. 05. 18. 
Fit-Kid II. osztály csapat 

2. korcsoport Duó 12. hely Prorok Petra, Kovács Adél 

2019. 06. 01. 
Diákolimpia Országos Döntő Fit-Kid I. és II. osztály egyéni 

Kovács Adél 6. korcsoport 
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12. MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA DSE 
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

 
 
Egyik legfontosabb feladatunk háziversenyek szervezése, a Diákolimpiai versenyekre való 
felkészülés, amely már döntően iskolai keretek között, a testnevelés munkaközösség 
szervezésében zajlik, a kiadások döntő többségét pedig a Gyulai tankerület biztosítja, amit 
némi önkormányzati és egyesületi támogatás egészít ki. A következő sportágak versenyeire 
neveztünk ebben a tanévben: 
- aerobic (lányok) 
- asztalitenisz (fiúk) 
- atlétika (lányok-fiúk) 
- kick – boksz (lányok – fiúk) 
- kajak – kenu (lányok-fiúk) 
- kézilabda (lányok) 
- kosárlabda (lányok-fiúk) 
- labdarúgás (lányok-fiúk) 
- úszás (lányok-fiúk) 
 
Az őszi szezonban még kevés versenyre került sor, csak az atlétika ügyességi csapatverseny, 
az asztalitenisz és a futsal (teremlabdarúgás) verseny sorozat fejeződött be. 
A többi versenyre a január (úszás) hónappal kezdődő időszakban kerül sor, majd az atlétikai 
pályaszámokkal fejeződik be május közepén a bajnoki időszak. 
 
A részletes eredmény - összegzést a munkaközösség készíti el június hónap közepén. 
 
Összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon sok gyermek jár a sportköri foglalkozásokra, 
edzésekre, a Diákolimpia versenyrendszeren kívül háziversenyeken és a nemzetközi 
sporttalálkozókon is szerepelnek: Molnár Miklós Emléktorna, Farsang Kupa, nemzetközi 
labdarúgó tornák Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen, kosárlabda torna Wurzenben. 
 
A nemzetközi tornák szervezésében, finanszírozásában, napjainkban már döntő szerepet 
játszik két egyesület, a Mezőberényi Kosárlabda Klub és a Berényi Gyermek FC. 
Feltétlen ki kell emelnünk a velük 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. 
Az egyesületekkel az iskolának együttműködési megállapodása van. 
 
Egyesületünk közreműködött a harmincadik Molnár Miklós Emléktorna szervezésében, május 
24-én pedig a Tavasz Kupa kézilabda torna lebonyolításában, amelyet május 24-én 
rendeztünk 3 – 4. osztályos lányoknak (szivacskézilabda). 
 
A tanév végén lehetőség lesz még sportnap szervezésére is az 5-6. és 7-8. osztályos, valamint 
az alsós korosztály számára. 
 
 

Henger Péter 

elnök 
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MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB 
MEZŐBERÉNY BASKETBALL 

5650 MEZŐBERÉNY LUTHER TÉR 1 
 

 
13. MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB 

 
 
A Mezőberényi Kosárlabda Klub a 2018-2019-es 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 városban működtetett sportlétesítményekben, és az 
iskolák tornatermeiben végeztünk edzéseinket és készültünk a bajnokságokra, tornákra. A 
klub működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs feladatokat a Civil Központban kialakított 
irodában folytattuk.  
 
Az elmúlt évben indult együttműködést folytattuk a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal és egyre nagyobb létszámban képviseltük a 
klubot és az iskolát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított 
„Kosárpalánta” és Dobd a kosárba” programokban. Az említett programok nagy segítséget 
jelentenek a sport megszerettetésében, eszközpark bővülésében. Egy hosszú út első lépéseit 
megtettük, és az idén már a korosztályos bajnokságban (U11) stabil résztvevőként 
versenyeztünk az együttműködés eredményeként. Továbbra is terveink között szerepel az 
utánpótlásbázis bővítése, az együttműködés szorosabbra fűzése. Idén XXX. 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. 
 
Hagyományteremtő szándékkal 2018. augusztusában megrendeztük első alkalommal a „14”-
es Street Jam Feszt utcai kosárlabda-fesztivált a Vadász Sörkert 14-es Pubfoddal közös 
szervezésben „A Város a Tiétek, A Város Értetek - Esély Otthon” EFOP pályázat keretein 
belül. 
 
Csapataink eredményei: 

U9: folyamatosan bővült klubunk az iskolák alsó tagozatos diákjaival bővült klubunk, és 
eredményesen fejlődve szerepeltek a „Kosárpalánta” és „Dobd a kosárba” programokban- a 
programban rendezésre kerülő „jamboree” versenyeken. 
 
U11: a klub idei szezonjában egyik nagy sikernek tekintjük, hogy az Országos Bajnokság 3. 
számú régiójában (JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, BÉKÉS, CSONGRÁD) minden meccsen 
képviseltük klubunkat, és a mindennapi edzéseken 28 állandó taggal készültünk. Folyamatos 
bővülés mutatkozik a létszámban, és egyre több elhivatott kis kosarast nevelünk.  A jövőben 
szeretnénk, már nem kezdő csapatként egyre eredményesebben szerepelni, és stabil bázist 
kiépíteni a jövőben induló bajnokságokra, diákolimpiákra. 
 
U14, serdülő fiú: fiatal serdülő csapatként a tisztes helytállást tűztük ki célul, aminek eleget 
tettük és az országos bajnokság 3. számú régiójának utolsó csoportjából indulva a szezon 
végére a második csoportig küzdöttük fel magunkat. Sajnálatosan, csalódottak lehetünk, hogy 
a Diákolimpia országos döntőjébe rendező városként nem sikerült kvalifikálni magunkat. 
Csapatunkból 4 fő képviseli a klubot a megyei válogatottban. 
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Junior lány: az országos bajnokságban, a régió vezető csapataként a középmezőnyben 
végeztünk, az év elei célokat felülmúlva több győztes, mint vesztes mérkőzéssel zártuk az 
idényt. 
 
Felnőtt női: csapatunk alkalmanként Női Szenior Tornákon sikeresen szerepelt. 
 
Junior fiú (U18): csapatunk Országos Bajnokságban indult és a FIÚ REGIONÁLIS 
KADETT BAJNOKSÁG DÉL-KELETI RÉGIÓ ALSÓHÁZÁBAN, zárta a szezont. Hasonló 
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, lehetőséget kaptak és kapnak, a felnőtt csapatban, ahol egyre stabilabb 
alapemberekké léptek elő. A jövőben klubunk egyik fő célja között szerepel a fiatal játékosok 
beépítése a felnőtt csapatba. 
 
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 2018-2019-es szezonban 8 testnevelő, edző dolgozott a klub kötelékeiben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jövőbeni célunk az utánpótlásbázis szélesítése, sportágunk népszerűsítése, és a tőlünk telhető 
legjobb eredmények elérése, csapataink versenyeztetése. 
 
 

Iványi László elnök 
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14. BERÉNYI FUTÓKÖR 
 
Öt évvel ezelőtt Mezőberény városában is felkarolták a futás, a mozgás, a szabadidő eltöltés e 
formáját. Lestyán Jánosné Évi vállalta, hogy a településen a BSI futónagykövete lesz. A 
csapat létszáma láthatóan nőtt, szervezetten futottak, mozogtak. Országos, megyei 
versenyeken vettek részt, jótékonysági futásokat, eseményeket szerveztek, és meghatározóvá 
váltak a településen. A futás által, annak köszönhetően Mezőberényt elismeréssel emlegették 
a települések között a Megyefutás kapcsán, vagy a Kisvárosi Futóverseny megszervezéséért. 
Csapat lettek az évek alatt, de fordulhattak hozzájuk azok is, akiknek kezdő futóként tanácsra 
volt szüksége vagy társaságban szerettek volna futni.  
 
A 2018 év változást hozott a futókör életében, mert Lestyánné Évi jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltságai miatt nem tudja tovább vállalni a feladatot. A csapat azonban tovább futott az 
év hátralévő részében is, továbbra is neveztek versenyekre és szép eredményeket értek el. A 
Berényi Futókör, mint csapat, akik a futást megszerették maradtak.  
 
Néhány esemény a 2018-19. évről:  

• Megyefutás egyik állomásaként Mezőberény is fogadta Tóth László futót a Berény 
Szálló előtti téren. A Berény Futókör tagjai aktívan részt vettek ezen a fogadáson.  

• A Kör tagjai kezdeményezésére tojásfát állítottak a Berény Szálló előtti téren, immár 
második alkalommal.  

• Triatlon Kóstoló 
• XIII. Ultrabalaton futóverseny 
• Gyulai Futóverseny Fuss a sérült gyerekekért! 
• Gyűjtsük együtt a km-et!  
• 34. Telekom Vivicittá Városvédő Futás és Félmaraton 
• Félmaraton Ágival 
• Szilveszteri Futógála 

 
A futók 2019. évre is terveznek, közösségként továbbra is futóversenyeket szerveznek és 
futóversenyekre szerveződnek.  
 

 
 
 

Berényi Futókör 
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15. MOTOROSOK BARÁTI KÖRE MEZŐBERÉNY 
 
 
A Motorosok Baráti Köre által 2018. évben is megrendezett Motoros nap továbbra is nagy 
népszerűségnek örvend és több ezer embert vonz. Mezőberény neve ismert lett a rendezvény 
által országosan és határon túl is. A rendezvény továbbra is egész napos kikapcsolódást jelent 
mind a motorosoknak, mint az egész családnak. Motorfelvonulás, kiállítás és tesztmotorozás, 
kiállítás is várja az érdeklődőket. 2018 évben véradással bővült a program. Éves szinten több 
amatőr versenyeken vettek részt az egyesület tagjai. Fiataljaink versenyeken indultak és egyre 
sikeresebbek. A város rendezvényein aktívan részt vettek és közreműködőként, partner 
szervezetként színesítik azokat. A város, támogatásban részesíti az egyesületet, mely 
segítséget jelent a működésben és a nagy rendezvény megrendezésében. NEA pályázat 
lehetőségével élve az utóbbi években rendezvényre nyújtott be pályázatot, az egyesületet. Az 
egyesület összetétele vegyes, a felnőtt, motorral rendelkező férfiak mellett nők és fiatalok is 
tagjai az egyesületnek. A versenyeken, fesztiválokon való részvétel mellett kirándulásokat 
szerveznek, baráti és családi programokat. A szabadidő eltöltés mellett a vezetéstechnikai 
oktatásra, a baleset megelőzésre is hangsúlyt fektettek a tagok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A programokat, az egyesület eseményeit helyi vállalkozások, magánszemélyek is támogatják. 
 
Az egyesület megköszöni a támogatást az előbb felsorolt támogatókon kívül Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének és a Humánügyi Bizottságnak is.  
 
 
 

Szikora András 
Elnök 
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16. MEZŐBERÉNYI ISKOLATENISZ SPORTEGYESÜLET 
 
 
Egyesületünk működésének feltételei az elmúlt évben is biztosítottak voltak. Szabadtéri 
szezonban a helyi salakpályákon tartottuk az edzéseinket. Adott volt a lehetőség téli edzésekre 
is fedett pályás csarnokokban. A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Általános Iskola tornacsarnokában a tanulókkal heti két órában tarthattuk az edzéseket. 
Hétvégéken, Békéscsabán bérletünkkel a fedett salakos pályákat vehettük igénybe. Az 
Iskolatenisz taglétszáma örvendetesen huszonöt főre emelkedett, és továbbra is szeretnénk, ha 
minél több gyermek sportolna az egyesület keretein belül. Ebben az évben is a Megyei 
Csapatbajnokságon már három iskolateniszes gyermek is játékba állhatott a nagyokkal. Nagy 
hangsúlyt fordítottunk az utánpótlás nevelésére, több toborzót, bemutatót tartottunk 
óvodákban, és szabadtéri pályákon is. Továbbiakban, amit még fontosnak tartunk, és nagyon 
szeretnénk elérni, hogy a gyerekekkel együtt szülők és nagyszülők is ütögessenek, és a játék 
örömében ők is részesei legyenek. 
 
Főbb események a 2018-as évben történtekről: 

• Egyesületünket továbbra is négyfős elnökség irányítja, a megválasztott elnökkel. A 
szakmai munkát, edzéseket kettő edző biztosítja. 

• Június 9-én a már hagyománnyá vált éves korosztályos Mezőberény Kupa gyermek 
tenisz verseny került megrendezésre. 

• Június 11-én a Szalai Barna Tenisz Club pályáin bemutató edzést tartottunk az 
érdeklődő gyerekek és szülők számára. 

• Augusztus 18-án már hagyományos Békés-Mezőberény baráti teniszt tartottunk 
négyfős csapatokkal. 

 

  
 
Céljaink a jövőre nézve: 

• Továbbra is legalább kettő szabadtéri saját pálya elérése 
• Utánpótlás nevelése 
• Versenyszervezés 
• Önkéntesség kiszélesítése 
 

Beszámolónk végén szeretnénk ezúton is megköszönni a mezőberényi képviselő-testület 
eddigi támogatását, mivel az Önök által meghirdetett pályázat során nyert összeg nagy 
segítséget jelentett az Iskolatenisz működésében. 
 

S. Nagy Imre Mihály 

Iskolatenisz elnöke 
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17. BERÉNYI LOVAS BARÁTOK EGYESÜLETE 
 
 
Az egyesület célja működési területén összefogni azokat az embereket, akik szeretik és 
tisztelik a lovakat, illetve a lovas sportágakat, segíteni a lótenyésztést és a lovas sportágak 
gyakorlását. A szervezetnek 3 versenyzője van, a többi 25 egyesületi tag szabadidő sport 
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 
Berényi Napok, a Töltött káposzta Fesztivál alkalmával, lovas fogatokkal szállítják a város 
lakóit és az idelátogató vendégeket a rendezvények helyszínére.  
 
A szervezet 4 szakágban képviselteti magát a különböző szintű versenyeken.  

- fogathajtás 
- díjlovaglás 
- díjugratás 
- lovas íjászat 

 
A versenyzők név szerint a következők: 

Fülöp Adrienn - Egyes fogathajtó  
Garzó Ádám - ugró lovas, díj lovas 
Kőszegi Ádám - Lovas íjász 

 
Fülöp Adrienn egyes fogathajtás kategóriában Békés megyei ezüstérmes, országos fogathajtó 
bajnokságon csapatban 5. helyezést ért el. 
Garzó Ádám 125 cm-es díjugratás felnőtt kategóriában megyei 4. helyen végzett. 
Kőszegi Ádám a Kassai Lajos féle lovas íjász világkupa versenyén mérettette meg magát. 
 
Összegezve elmondható, hogy 2018-ban a versenyzők jól szerepeltek a megyei, országos, 
és versenyeken, képviselve ez által az egyesületet, illetve városunkat. 
 
 

Madarász Ferenc elnök 
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18. NYEREGBEN ALAPÍTVÁNY 
 
 
 
A szervezet érintett célcsoportjai különösen veszélyeztetettek, ezért az alapítvány feladatának 
és céljának tekinti a sport, a lovaglás lehetőségének megismertetését, mint a prevenció, a 
megelőzés eszközét. A lovas oktatáshoz 6 ló áll rendelkezésre.  
 
 
A szervezet jelen és jövőbeni terve, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a lovaglással, 
sajátítsa el a lovaglás alapjait.  
 
 
2018-ban lovaglásba bevont gyermekek létszáma (eddig) kb. 1000 fő: 

- 50 fő egyéni lovas oktatás keretén belül  
- 150 fő nyári lovas táboron belül  
- 800 fő csoport kirándulás alkalmával 

 
Sikerült a tervezett létszámú általános és középiskolás gyermeket bevonni a heti 2 testnevelés 
óra kiváltása keretén belüli lovaglásra. Ezzel is megkönnyítve az iskolák mindennapos 
testnevelés oktatását.  
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Összegezve elmondható, hogy a Nyeregben Alapítvány 2018-as célkitűzései megvalósultak a 
lovas oktatás elősegítése, egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, képesség fejlesztés területén.  
 
 
 

Madarászné Bereczki Zsuzsanna 

szakmai vezető 


