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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester úr! 

Tisztelt Érintettek és Érdeklődők! 

Mindazok, akik figyelemmel kísérik a Képviselő-testület munkatervét, tapasztalhatják, hogy 
már évek óta, pontosan 2004-es sportrendelet átdolgozása óta a támogatott 
sportegyesületeknek beszámolási kötelezettsége van és éves munkatervben is főnapirendként 
kezeli az éves sportbeszámolót. A Képviselő-testület úgy gondolta, hogy az elért 
eredményeket, beszámoló formájában a lakossággal is meg kell ismertetni.  
Az évek alatt kiderült az is, hogy több sportegyesületet nemcsak a támogatás, hanem a szoros 
baráti és a sport iránti szeretetnek köszönhetőn marad, maradtak életben. A sportolók büszkék 
arra, hogy megmutathatják tevékenységi körüket és eredményeiket. 
Sajnos voltak, vannak egyesületek, melyek az irányító összetartó személy hiánya vagy a 
baráti társaság felbomlása miatt szűntek meg. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014. évben 12 sportegyesület 
kapott sporttámogatást illetve vehette igénybe a sportlétesítmények ingyenes használatát, 
melyet a Városi Közszolgáltató Intézmény felügyel. Természetesen ez utóbbi valamennyi 
sportegyesület, amatőr, sportolni vágyó csapat, csoport részére elérhető.  
Minden év elején a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben ellenőrzi a 
sportegyesületeket és a kapott támogatásuk felhasználását. Az egyesületek a lehetőségeik 
szerint dolgoznak, szembe nézve a civileket érintő nehézségekkel, anyagi problémákkal, a 
sportolást, a versenyeztetést megszigorító intézkedésekkel. Ezért is fontos számukra a város 
részéről eredményeik elismerésének visszajelzése. A testület többek között ennek érdekében 
megalapította, és harmadik éve ítéli oda ágazati kitüntetésként a „Mezőberény Sportjáért” 
elismerést.  
A sikerek mellett az előttünk álló feladatokról is szót kell ejteni. Átdolgozás alatt áll a 
sportrendelet, a sporttámogatás odaítélésének módja, mely az elosztási rendszert is 
meghatározza. 

Az összeállított anyagot hasonlóan a tavalyi évhez, a támogatott egyesületek rövid 
ismertetőjéből és az önszerveződő, sportot, egészséges mozgást képviselő csoportok 
leírásából állítottuk össze. 
 
 
1.SZALAI BARNA TENISZ CLUB :  

 
A Mezőberényben működő Szalai Barna Tenisz Club a megye egyik legjobban felszerelt 
teniszpályájával rendelkezik és közel száz taggal rendelkezik.  

A klub elnöke dr. Zuberecz Zoltán  
Az elnökség tagjai: Károlyi János, Molnár Péter, Valentinyi Károly, Win ter Attila 

A Szalai Barna Tenisz Club a Mezőberényi Tenisz Club jogutódja. A névváltásra 2009-ben 
került sor, amikor elhunyt alapító klubelnökünk, Szalai Barna nevét vettük fel. A klub 
tisztelettel ápolja alapítónk emlékét és törekszik az általa teremtett értékek megőrzésére. 2014. 
évben első alkalommal rendezte meg névadó alapítónk emléke előtt tisztelegve a I. Szalai 
Barna Emléktornát. A klub közel száz tagja soraiba gyerekek és felnőttek, illetve hobbi 
szinten és versenyszerűen sportolók egyaránt tartoznak. Berényieken kívül tagjaink közé 
jöttek Köröstarcsáról, Békésről, Békéscsabáról, Szeghalomról és Vésztőről is. 
Utánpótlásunkat nagyban segíti, hogy a tenisz Berényben ötödik sportágként bekerült az 
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iskolai oktatásba. Három képesített edzővel rendelkezünk. Sporttelepünk az önkormányzat 
tulajdonában van, de fenntartója a klub, ehhez segítséget kapunk az önkormányzattól. Már hat 
pályát használunk, ezek közül kettő éjszaka kivilágítható, az öltözőnk pedig jól fölszerelt. A 
telepet egy főállású gondnok tartja rendben, az ő feladata a házirend betartatása is. A pálya 
használatához a felszerelések, labda, háló, adogatógép kölcsönözhetőek. Hasonló hat pályás 
teleppel a megyében csak két nagyobb város: Békéscsaba és Gyula rendelkezik. Nagy 
segítséget jelent, hogy kétévente salakot kapunk a várostól, hogy felújítsuk a pályák borítását. 
15-20 tagunk teniszezik versenyszerűen és megyei bajnokságban veszünk részt. Tavaly 
második helyen zártunk, idén a felnőtt csapattal szeretnénk a megyei bajnokságot megnyerni, 
és felkerülni az OB III-ba. 

Mini-teniszprogram  

1995-ben az ITF és TE egy új teniszt népszerűsítő iskolai programot indított a Nyugat-
Európai országokban. Ehhez a programhoz csatlakozott a Mezőberényi Tenisz Club is 2007-
ben, s ennek a programnak megvalósítására kötöttünk megállapodást a Magyar Tenisz 
Szövetséggel. Az iskolai teniszprogram célja: a magyar utánpótlás létszámának növelése, a 
teniszsport népszerűsítése a kisiskolás korú gyermekek között. Mini tenisz, mint módszer: 
első lépésként nagy létszámú, 10-20 fős csoportokban, játékos gyakorlatokkal megismertetni 
a sportág alapjait. A következő lépés: a „follow up”, magyarul hogyan tovább program, a 
tehetséges gyermekek kiválasztása a sportág számára. A készségszinten elsajátított sportágat 
felfejlesztjük egy magasabb szintre, mind technikailag, mind erőnlétileg. További cél a 
tehetségek gondozása 

Felnőttek egyéni és csoportos oktatása 

Kezdők és haladók, felnőttek és gyermekek részére a hét minden napján, a nap bármely 
időpontjában (a szabadtéri játékszezonban) rendelkezésére állunk a tanulni vágyók számára. 
A tenisz egy fantasztikusan élvezetes játék, melynek óriási előnye egyes más sportágakkal 
szemben, hogy szinte kortól függetlenül, mindenekelőtt szabadtéren, jó levegőn, könnyen 
szervezve (miután 2 fő már versenyezhet egymás ellen) űzhető, egészséges életmódra nevel. 

  

 
 
Dr Zuberecz Zoltán 

elnök
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2. SPORTCSARNOK SPORTEGYESÜLET :  

Kick-box szakosztály 

A Sportcsarnok Sportegyesület kick-box szakosztálya jelenleg közel 35 sportolót tudhat 
tagjának, a versenysportolók mellett hobbisportolókkal is foglalkozunk. Bár a 2015-ös 
versenyszezonnak még nincs vége, de így is több megyei versenyről, illetve diákolimpiáról 
tértek haza szép eredményekkel versenyzőink. 
A sikeres eredmények versenyzőink edzésmunkája és kitartása, valamint a támogatók és a 
szülők segítsége révén jöttek létre. A további megmérettetésekhez, Világ-és Európa bajnoki 
válogatottsághoz szükséges több fontos pontszerző országos és külföldi versenyt a szűkös 
anyagi keret miatt azonban sajnos ki kellett hagynunk. 
Bízunk benne, hogy a jövő évi versenyszezonban már több lehetőség nyílik az ezeken a 
versenyeken való részvételre, és még jobban kibontakozhat versenyzőink tehetsége. 2015-ös 
eredményeink a következők: 

Intersport Kupa Budaörs:  
Solymosi László: semi-contact 1. hely 
   light-contact 1. hely 
Halász Enikő:  semi-contact 3. hely 
   light-contact 2. hely 
Barna Márton:  semi-contact 2. hely 
   light-contact 1. hely 
Guti Sándor:  semi-contact 3. hely 
   light-contact 3. hely 
Murvai Vanessza: light-contact 2. hely 

Békés megyei Diákolimpia: 
Solymosi László: semi-contact 2. hely 
   light-contact 1. hely 
Solymosi Norbert: light-contact 1. hely 
Kovács Márk:  semi-contact 2. hely 
Halász Enikő:  semi-contact 2. hely 
   light-contact 2. hely 
Hajdu Roland:  light-contact 1. hely 
Guti Sándor:  semi-contact 1. hely és 3. hely 

Országos Diákolimpia: 
Halász Enikő:  semi-contact 3. hely 
   light-contact 3. hely 
Hajdu Roland:  light-contact 2. hely 
Guti Sándor:  semi-contact 3. hely 
Solymosi Norbert: light-contact 3. hely 
Kovács Márk:  semi-contact 1. hely 

Békés megyei harcművész bajnokság, Orosháza: 
Guti Sándor:  semi-contact 3. hely 
Lakatos Erik:  semi-contact 2. hely 
   light-contact 3. hely 
Hajdu Roland:  light-contact 1. hely 
   semi-contact 3. hely 
Kovács Márk:  light-contact 1. hely 
   semi-contact 1. hely 
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Világkupa, Szeged: Utánpótlás Magyar Bajnokság, Dorog: 

Kovács Márk:  semi-contact 3. hely Solymosi László: light-contact 3. hely 
   light-contact 2. hely    kick-light 2. hely 
Halász Enikő:  light-contact 3. hely Kovács Márk:  semi-contact 2. hely 

 Halász Enikő:  light-contact 3. hely 

 Guti Sándor:  semi-contact 2. hely 

 Hajdu Roland:  light-contact 3. hely 
 
Kézilabda szakosztály 

Kézilabda csapatunk továbbra is szerepel a megyei I. 
osztályú bajnokságban, a magas nevezési díjak 
kifizetése azonban minden évben problémát okoz.  
A csapat mérkőzései jelentős részét ismét megnyerte, és 
a 2014/2015. évi bajnokságban a tavalyi évhez 
hasonlóan ismét megyei bajnok lett. 
A lányok a 2015. februárjában megrendezett szlovákiai 
Nyárasdon megrendezett kézilabda tornán is első 
helyezést értek el. 

 
Asztalitenisz szakosztály 

Az asztalitenisz szakosztályunk a 2014/2015. évi megyei bajokságon ismét két csapatot 
tudott indítani. 
A Mezőberény I. csapat a 2014/2015. évi megyei bajnokságban az I. osztályban indult, ahol 
veretlenül az I. helyen végeztek. 
A Mezőberény II. csapat a III. osztályban versenyez, itt a 2014/2015. évi bajnokságot – 
hasonlóan az I. csapathoz - ők is veretlenül, az I. helyre kerültek. 
Ez az indulás támogatói segítség és a versenyzők komoly anyagi hozzájárulása nélkül nem 
valósulhatott volna meg.  

 

 

 

 
Íjász szakosztály 
 
A kezdetben kis létszámmal működő íjász szakosztály 2014-ben bővült a gimnázium 
diákjaival. Az érdeklődő diákokra tekintettel segítséget kaptunk a Gimnázium vezetésétől 
mind edzéshelyszín biztosításával, mind eszközbeszerzés támogatásával. Egyrészt az 
eszközök értéke miatt enélkül nem tudtuk volna motiválni az újonnan csatlakozott tanulókat.  
Április 26-án Gyomaendrődön, a III. Körösmenti Íjfeszítő Viadalon képviseltette magát a 
Sportcsarnok Sportegyesület Artemis Íjász szakosztály. 
A szakosztályunkból hárman neveztek a versenyre, mindhárman a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium tanulói. 
Versenyzőink 2014. októbere óta íjászkodnak a szakosztály keretein belül, ez a verseny volt 
számukra az első megmérettetés, amin kiválóan megfeleltek. 
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1912

M
EZÕBERÉNY

IFC

Kategóriájukban (tradicionális íj, ifi korosztály) mindhárman dobogós helyezést értek el. 
1. helyezett Adamik Nikoletta, 2. helyezett Török Kinga Regina, 3. helyezett Somogyi Dóra 
 

 

 

 

 

Schaffer Katalin elnök 
 
 

3. MEZŐBERÉNYI FOOTBALL CLUB :  
  
                   MEZŐBERÉNYI FOOTBALL CLUB 
 5650, Mezőberény Sport u. 1. 
  

    
  
2014/2015. évi őszi/ tavaszi szezon: 
Az újonnan alakult utánpótlás U16-as korosztályú serdülő csapatedzőjét Somvári Zoltán 
edzőt ideiglenesen megbízta a felnőtt csapat vezetésével, mivel a korábbi edző, Barabás 
István lemondott ezen feladatokról. Az előbbiek miatt a 2014 őszi forduló végén Csipke 
Adrián megbízott edző irányította a csapatot. 2015 tavaszán ismételten Somvári Zoltán vette 
át serdülő korosztály irányítását. Jelenleg a negyedik hely elérése biztosnak látszik. 
Az ifjúsági U-20 korosztálynak a legfontosabb feladata - Gál András edző vezényletével - a 
felnőtt csapat játékosokkal való kiegészítése és az utánpótlás biztosítása. Továbbra sem 
elsődleges elvárás a bajnokság megnyerése, csupán a tisztességes helytállás és a játékosok 
szakmai fejlődése. Ennek ellenére igen jó szerepléssel, a tabella 4. helyén várjuk a szezon 
befejezését. 
Az őszi szezon kezdésekor felnőtt csapatunk - megye I. osztálytól való elköszönését 
követően – a megye II. osztályban folytatta szereplését. A csapat sportteljesítménye az 
egyesület csapatépítésre fordítható anyagi forrásainak hiánya, valamint a tavaszi szezon elején 
kialakult eligazolási „dömping” miatt jelentős mértékben ellehetetlenítették a megfelelő 
szereplést. Ennek következményeként a 15. helyen tudtuk befejezni a 2013/2014-es sportévet. 
Az őszi kezdésre csak korlátozottan, kizárólag csak alsóbb osztályból történő igazolásokat 
tudtunk megvalósítani, ezért túlzottan nem számíthattunk látványos eredmények elérésére. 
A 2015 tavaszi szezonkezdésre - Mazán Zoltán békéscsabai edzőt kérte fel a vezetőségünk a 
felnőtt csapat edzői feladatinak ellátására, akinek feladatául határozta meg az egyesület 
vezetősége, hogy a megye II. osztály szerepléséhez alkalmas csapatot állítson fel. Jelenleg a 
11-12. helyezés elérése a realitás. 
Az MFC női szakosztálya a 2014 tavaszi fordulójában a Békés Megye I. oszt. keresztpályás 
bajnokságában szerepelt, ahol 4. helyezéssel, míg a kispályás bajnokságot a 3. helyezéssel 
zárták, Budai István edző vezetésével. Ezeken az eredményeken felbuzdulva az MFC a 
2014/2015 szezonban a Csongrád Megyei I. oszt. csökkentett méretű nagypályás 
bajnokságába nevezett és az egyesület női ága jelenleg a 2. helyen várja a szezon befejezését. 
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Csapataink jelenlegi helyzetének rövid elemzését követően említést érdemel a club anyagi és 
játékos utánpótlással kapcsolatos helyzete is. 
Az egyesületünk működésének, anyagi bevételének biztosítására sajnos nem elsődleges 
támogatójaként a helyi önkormányzat nevezhető meg, így TAO-s pályázati források állnak az 
első helyen, továbbá elhanyagolható mértékben a jegy- és bérlet bevételek, MLSZ támogatás, 
illetve tagdíjak. A lecsökkent önkormányzati támogatás hiánya érzékenyen érintette az 
egyesület működtetését, mert a TAO-ból származó bevételeink nem tekinthető stabil és 
biztosan tervezhető bevételi forrásnak, mivel a vállalkozások gazdálkodásának sikerétől függ. 
Továbbá számos olyan költségtényező merül fel a működésünk során, amit nem fedez a TAO 
támogatásból származó esetleges bevétel, és a támogatás pályázatánál előírt 10%-os önerő 
fedezése is gondot okoz. Az önerő olyan kötelezően elszámolandó tétel a pályázati összegben, 
ami más célra nem fordítható, mint a jogszabályban előírt.  
A kiadási oldalon, mint főbb működési kiadások: MLSZ tagdíj, nevezési díj, játék- 
engedélyek díjai, sportorvosi költségek, igazolási díjak, játékvezetői díj, edzői díjak, 
utánpótlás támogatás költsége (ifjúsági és serdülő korosztály, női szakosztály), utaztatási, 
utazási költségek jelennek meg. 
Utánpótlás terén a meglévő állapotok konzerválódnak, valamint ha a tervezett elképzelések 
megvalósulnak, akkor egyértelmű, hogy minimálisra szűkül az élettér az MFC számára. 
Egyesületünk 2014. december 12. napján a szokásos évi közgyűlés megtartása alkalmával 
bővítette az elnökség tagjainak számát, Lajkó Roland elnökségi tag megválasztásával. 
A 2014/2015. bajnoki évad esetében egyesületünk ismételten az MLSZ-TAO program 
pályázatán keresztül pályázatot nyújtott be ez év tavaszán, melynek célja az utánpótlás 
nevelés támogatása. A benyújtott pályázat értéke meghaladja a 8,5 millió forintot, melyet 
7,3 millió forint  összegben jóváhagyott az MLSZ. 
A 2015/2016 évre vonatkozóan benyújtott MLSZ-TAO pályázat utánpótlás nevelés, valamint 
a beruházásra (labdafogó háló) megvalósításra történt, melynek elbírálása nyár közepéig 
várható. 

Megköszönve eddigi támogatásukat, munkájukhoz pedig sok sikert és egészséget kívánok. 
 
Babinszki Szilárd  

MFC elnöke  
 
 

4. BERÉNYI GYERMEK FC:  
 
Egyesületünk a 2015. évben is közel száz 6-17 éves gyermek labdarúgó tevékenységének 
szervezését, képzését tekintette fő feladatának. 

 

A helyi tehetségek mellett egyre többen látogatják edzéseinket más településekről is (Békés, 
Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Kamut, Köröstarcsa).  
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Hat korosztályban megfelelő edzői és pedagógiai képesítéssel rendelkező szakemberek 
vezetik a foglalkozásokat, a kapusok speciális felkészítését kapusedző irányítja. Edzőink 
rendszeres résztvevői a szakmai továbbképzéseknek, tapasztalatcseréknek. 
Korosztályos csapataink több helyi, területi, országos és nemzetközi bajnokságban, tornán 
vesznek részt. 
Több játékosunk tagja a megyei korosztályos válogatottaknak. 
U 7, U 9 és U 11 és U 13 korosztályokkal az OTP Bank Bozsik-programban vettünk részt. 
U 7, U 8, U 9 és U 10 korosztályaink az Interliga Nemzetközi Bajnokságban szerepeltek, a 
régió kiemelkedő utánpótlás egyesületeivel. 
Két csapatunk (U 14 és U 15) egy év szünet után újra az MLSZ NB II bajnokság Dél-alföld 
csoportjában jól szerepelt, 5. és 8. helyezést ért el, megelőzve több nagyobb város csapatát ( 
Makó, Szeged, Szarvas, Kiskunhalas). 
U 17 csapatunk a megyei bajnokságban, versenyben van a bajnoki címért. 
A Békés-megyei futsal bajnokságban is több korosztállyal vettünk részt. Legjobban U 15 
korosztályunk szerepelt. Csapatunk megnyerte a megyei döntőt és az országos döntőbe 
jutásért a Tisza Volán Szeged ellen összesítésben csupán egy góllal (9-10) maradt alul. 
 

  
 

A helyi önkormányzati támogatást leginkább utazási költségre költöttük.  
A bajnoki szezon végén tartott elnökségi ülésen a következő 2015/2016 bajnoki szezonban is 
a fenti versenyrendszert szeretnénk biztosítani labdarúgóink és csapataink számára. 
Elnökségünk nevében köszönetem szeretném kifejezni a sportlétesítmények térítésmentes 
használatáért. Támogatásukkal jelentősen hozzájárultak céljaink megvalósításához, 
eredményes munkánkhoz. 

Kajlik Péter 
szakmai vezető 

 
 

5. MEZŐBERÉNYI SAKK EGYESÜLET :  
 
A Mezőberényi Sakk Egyesület csapata a 2014/15-ös szezonban továbbra is a megyei 
bajnokságban szerepelt. Az előzetes cél ebben az évben is a dobogó elérése volt, amely a 3. 
hellyel ismételten sikerült a 8 induló közül. Legjobb pontszerzők Fekete Albert, Nagy Sándor, 
Nagy Róbert, Fekete Ágnes és Rácz Imre voltak. Nem kizárólag az eredményesség volt a 
szempont az itt történő versenyzés során, hanem a fiatalok beillesztése. Több ifjúsági játékos 
szerepelt ebben a bajnokságban –Feke Nándor, Komlódi Tamás, Fekete Ágnes, Nagy Bettina 
-, és igyekszünk folytatni ezt a tendenciát. Fontos szempont az ifinevelés, mivel felnőtt 
játékosaink jó része Mezőberényen kívül él. Ők nehezen mozgósíthatóak egy adott 
rendezvényre és mindenképpen erősíteni kívánjuk a helyi vonalat. 
Az utánpótlás nevelés szervezett keretek között az Egyesület székhelyén történik. Két 
csoportban zajlik a képzés: egy kezdő Jozaf Csaba és egy haladó Nagy Sándor vezetésével. A 
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haladó csoportban játszó játékosok már tagjai a közvetlen megyei csapatbajnokságban játszó 
keretnek, a többiek egyelőre saját korcsoportjaikban szállnak harcba a megyei ellenfelekkel. 
Örvendetes eredmény az idei évből, hogy a Megyei Óvodás Bajnokságon a 2. helyezett ebből 
a Műhelyből került ki - Fesető Boldizsár révén. Igyekszünk folyamatosan bővíteni a bázist, 
vannak érdeklődők. Versenyzőink részt vettek a diákolimpiai és megyei korcsoportos 
versenyeken, ahol rendszeresen ott vannak az első 6 között. Legnagyobb siker Lakatos Lőrinc 
harmadik helyezése volt a megyei diákolimpia I. korcsoportjában.  
2014-ben folytattuk hagyományos versenyeink megrendezését (Szucharda Kupa, Strand 
Kupa), kisebb-nagyobb sikerrel. Rajtunk kívül álló okokból tavaly egyik versenyen sem volt 
kiugró részvétel, de nem adjuk fel, tovább visszük ezeket a rendezvényeket. Itt köszönetet 
szeretnénk mondani az OPSKK-nak a helyszín biztosításáért a hazai rendezvényeinkre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesület minden tagja és játékosa nevében az 
Önkormányzat támogatását a 2014-es és 2015-ös évekre. 

           Jozaf Csaba 
        egyesületi elnök 

 
 
6. MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB  
 
A Mezőberényi Kosárlabda Klub az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenykedett. Az 
eredményes TAO pályázatunknak és a Városi Önkormányzat által kapott anyagi 
támogatásnak köszönhetően a működési feltételekhez adottak voltak a források. 
Mintegy 180 fő sportolóval foglalkozott a szakosztály, 9 szakemberrel. 
 
A 2014/15-ös bajnokságban szereplő csapataink, és eredményei: 
Férfiak: 
Felnőtt :  Férfi felnőtt csapatunk az NB II. Keleti csoportjában a 11. helyen végzett. 
Junior csapat: Az országos regionális bajnokságban fejezte be a küzdelmeket, 20 mérkőzést 
játszottak. Még szerepeltek a megyei felnőtt bajnokságban is. 
Serdülő csapat: Az országos utánpótlás bajnokságban a régiós versenyeken fejezték be a 
bajnokságot 18 lejátszott mérkőzéssel. 
U12: Az Országos bajnokságban III. számú régiós versenyben 8 forduló után 16 lejátszott 
mérkőzéssel befejezte a küzdelmeket. 
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U11: Az Országos bajnokságban III. számú régiós versenyben 8 forduló után 16 lejátszott 
mérkőzéssel befejezte a küzdelmeket. 
Nők: 
Felnőtt : Női felnőtt csapatunk alkalomszerűen a Női Senior Tornákon szerepelt A 
Mezőberényben megrendezésre került tornán az első helyen végeztek. 
Kadett: Az Országos bajnokságban befejezte a küzdelmeket, a Regionális Kelet 
Magyarország bajnokság döntőjében 2. helyén végeztek. Az év folyamán 16 bajnoki 
mérkőzésből tízszer győztek, és hatszor szenvedtek vereséget.  Három nemzetközi tornán 
szerepeltünk év közben, Nagyváradon az első helyen, a helyben rendezett Molnár Miklós 
Tornán másodikak, Marosvásárhelyen a 3. helyen végeztünk. 
Serdülő: Az országos küzdelmek után a regionális Kelet Magyarország bajnokságban 
fejezték be az évet. 
Tini csapat: Befejezte a küzdelmeteket az Országos Bajnokságban, az induló 45 csapatból a 
31- helyen végeztek. 
U12: Az országos küzdelmekben a III. számú régióban szerepelt, 8 fordulóban 16 mérkőzést 
játszottak. A végső küzdelmeket az alsóházban a „B” csoportban fejezték be. 
Utánpótlás csapatainkkal részt vettünk a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett 
Diákolimpiai versenyeken is. 4 korosztályban a 8 induló csapatunkkal bekerültünk a megyei 
döntőkbe, 3 csapatunk szerepelt országos elődöntőkön, ahonnan az V. korcsoportos (1998 
után születettek) leány csapatunk bekerült az országos döntőbe. A Pécsen megrendezésre 
kerülő versenyen 2 győzelemmel és 2 vereséggel a végső 5. helyen végzett a csapat. 
A streetball diákolimpiai küzdelmekben 2 korosztályban 7 csapattal indultunk. 4 csapatunk 
jutott országos elődöntőbe. 
A „Dobd a kosárba” országos akcióban 2 korosztályban veszünk részt. 
 

 

További célunk a jelenlegi versenyző létszám megtartása, versenyeztetése. 
Iványi László 

elnök 
 

 

7. PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM  
 

Kollégiumi sport 

Futószakkör:  
A kollégium futószakköre heti két alkalommal várja a sportolni vágyókat. Létszáma változó, 
öt-tizenkét diák szokott rajta részt venni. Alkalmanként öt kilométert teljesítenek, félévente 
egyszer lefutják a tizenkét kilométert. A szakkör időjárási körülményektől függetlenül a tanév 
egészében várja a mozogni vágyó tanulókat.  
A szakkör vezetője: Takács Tibor 
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Aerobic: 
Heti egy alkalommal, két óra időtartamban áll rendelkezésére a női kondicionáló terem a 
csinosodni vágyó hölgyeknek és uraknak. A szakkörön tíz-tizenöt, főleg lány tanuló szokott 
részt venni.  
Az aerobic, step aerobic és spinning edzéseket Csonkáné Bíró Éva vezeti. 
Koli foci: 
A 2014-2015-ös tanévben hat csapat, nyolc-nyolc fővel vett részt a heti rendszerességgel 
megrendezett fordulókon. A kollégiumi házibajnokság a csapat tagjain kívül nagyszámú 
lelkes szurkolótábort is vonzott. A gimnazista gyerekek mellett, sokszor szüleik is együtt 
szurkoltak a lelkes focistáknak.  
A focibajnokság szervezője Takács Béla. 
A kollégiumi sportfoglalkozásokon esténként a teljes kollégiumi létszám (324 fő) több mint 
fele részt vesz. 

Testépítő szakkör 

A testépítő szakkör a 2014/2015-ös 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. A résztvevők között egyaránt megtalálhatóak voltak a 
lány és fiú tanulók. 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 megrendezésre került a fekvenyomó házibajnokság, félévenként egyszer, 
valamint folytatódott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő fizikai felkészítés. A 
Fekvenyomó Diákolimpia országos döntőjében Irimiás Erika képviselte intézményünket, aki a 
tavalyi győzelemhez hasonlóan idén is a dobogó legfelső fokára állhatott a Kazincbarcikán, 
2015. május 15-én megrendezett diákolimpián. Eredményét VI. korcsoportban, -63 kg-ban 
érte el. 

 
 

Hasonló sikerként könyvelhetjük el, hogy a 2014-es INBA (Nemzetközi Naturál Testépítő 
Szövetség) versenyén iskolánk volt tanulója, a szakkör korábbi lelkes résztvevője, Becher 
Kristóf, JUNIOR kategóriában országos második helyezést, EB negyedik helyezést ért el. 
Eredményük nem születhetett volna meg a kitartó alázatos edzésmunka és a sportetikai 
szabályok makulátlan betartása nélkül! 
Munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárult a 2014. év végén megvalósult 
infrastrukturális fejlődés, melynek során újabb sporteszközökkel gyarapodhatott a konditerem 
eszközállománya. A gépek folyamatos karbantartásáért szintén köszönettel tartozunk 
intézményünk vezetőségének! 

Debreczeni Gábor 
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8. MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLET  
 
Egyesületünk az elmúlt másfél évben tartalmas időszakot élt meg. 
A múlt évi rendes közgyűlésen a mérleg és a pénzügyi beszámoló elfogadása mellett 
meghatároztuk az éves feladatokat, és megváltoztattuk az egyesület nevét is, amely időközben 
jogerőre emelkedett. 
Egyesületünk neve: Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület, változatlan címmel és 
vezetéssel. 
Sikeresen pályáztunk az önkormányzat által meghirdetett nemzetközi kapcsolati és 
rendezvény pályázatokon, ezzel is növelve az utóbbi időben csökkenő bevételeinket. 
Ezeket a kieső összeget szerencsére pótolja, hogy a KLIK megtéríti az utazási költségek 
majdnem 100 %-át. 
Egyik legfontosabb feladatunk, a Diákolimpiai versenyekre való felkészülés, az azzal 
kapcsolatos szervező munka elvégzése. 
A következő sportágak versenyeire neveztünk ebben a tanévben: 

- asztalitenisz (fiúk) 
- atlétika (lányok-fiúk) 
- kézilabda (lányok) 
- kosárlabda (lányok-fiúk) 
- labdarúgás (fiúk) 
- kick-box (eredmények a szakosztályi beszámolóban) 

Az őszi szezonban még kevés versenyre került sor, csak az atlétika csapatverseny (itt fiú 
kislabda hajításban megyei 2. helyezést értünk el), és futsal (teremlabdarúgás) verseny sorozat 
fejeződött be számunkra (utóbbi esetben erre nem számítottunk..). 
Az asztalitenisz szakosztályban végzett munkát bizonyítja, már tudtunk mérkőzéseket nyerni 
a megyei bajnokság erős mezőnyében. 
Kézilabdában jelentős „fiatalítás” tapasztalható, egyre több alsó tagozatos lány választja ezt a 
sportágat, a Tavasz Kupán elért 1. helyezés az eredményes munkát bizonyítja. 
Labdarúgásban nem könnyű a továbbjutás: itt szerepel a legtöbb csapat a Diákolimpiai 
versenyrendszerben, ezért is értékes eredmény, hogy csapataink eredményesen szerepeltek a 
körzeti versenyen, a megyei elődöntőn és döntőn is, annak ellenére, hogy országos döntőbe 
nem tudtunk eljutni. 
A kosárlabdában tapasztalható versenyzői létszám csökkenés az eredményességben is 
mutatkozik: a fiú csapatok nem jutottak tovább immáron évek óta a megyei versenyekről, a 
lányoknál a kevés megyei csapat miatt szinte automatikusan az országos elődöntő résztvevői 
vagyunk, de a nagyobbaknak esélye sem volt onnan továbblépni, reményeink a kisebb, 5-6. 
osztályos lányoknál élnek tovább, akik május 26-án, Debrecenben vívhatják ki az országos 
döntőbe jutás lehetőségét. 
Atlétikában a kora tavaszi mezei futóversenyen hagyományosan jól szerepeltek tanulóink a 
körzeti versenyen, a legjobbak ismét részt vehettek a megyei döntőn is, ahol nem vallottunk 
szégyent. 
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A pályaversenyekről négy csapatunk és több egyéni versenyzőnk jutott a megyei döntőbe, itt 
a tét az országos döntő volt: az 5-6. osztályos fiú négy próba csapatunk a kiváló pontszámmal 
elért 2. helyezésnek köszönhetően meghívást kaptak az országos döntőre, Székesfehérvárra! 
Rajtuk kívül három egyéni versenyző is az országos döntő résztvevője lesz, egyiküknek 
esélye lehet jó helyezés elérésére is. 
Ez utóbbi versenyek eredményeiről még tájékoztatjuk Önöket! 
Összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon sok gyermek jár a sportköri foglalkozásokra, 
edzésekre, több sportágban szerepelünk a Diákolimpia versenyrendszerében és a nemzetközi 
sporttalálkozókon is. 
Ez utóbbiak közül már lezajlott ősszel a popradi találkozó lány és fiú kosárlabdában, a 
Farsang Kupa labdarúgó torna keretein belül a székelyudvarhelyi csapat fogadása, és 
sikeresen bonyolítottuk le a 26. Molnár Miklós Kosárlabda Emléktornát is, ahol több éves 
kihagyás után a wurzeni kosarasok is vendégeink voltak. 
A tanév végéig eleget teszünk a székelyudvarhelyi sportiskola labdarúgó csapatának 
meghívásának, ezzel is zárva a reményeink szerint eredményes elmúlt időszakot. 
Feltétlen ki kell emelnünk az egyesületekkel kialakított korrekt és hasznos együttműködést, az 
általuk versenyeztetett csapatok tagjai, az egyéni versenyzők jelentős része iskolánk tanulója, 
kölcsönösen szolgálja mindez a szép eredmények elérését, a versenyeztetést. 
Természetesen mindig vannak megtárgyalásra, egyeztetésre váró feladatok, amelyek előre 
mozdíthatják a további eredményes utánpótlás nevelést, a gyerekek egészsége testmozgás 
iránti igényét is. 
Egyesületek, amelyekkel együttműködünk: Berényi Gyermek FC, Mezőberényi FC, 
Mezőberényi Kosárlabda Klub, Sportcsarnok Sportegyesület (asztalitenisz, kézilabda, kick-
box), Szalai Barna Tenisz Klub. 
A már ismét hagyományossá váló iskolai akadályverseny pedig az iskola minden tanulója 
számára nyújt élményekben gazdag sportolási lehetőséget, némi elméleti tudást is feltételezve. 
Ezt a programot ebben az évben is május hónapban rendeztük meg. 

 
Henger Péter  

elnök 
 
 

9. AZ ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY  
 

Sportturisztika - Természetjárás – Tömegsport 
 

1. Hagyományos gyalogtúrázás. 

Idei első túránkon az Alföldi Kéktúra Okány – Zsadány közti szakaszán túráztunk. 
Megtapasztaltuk, hogy a tölgyerdőkkel, csatornákkal tarkított alföldi táj e része is méltán 
része a Kéktúra útvonalának. Következő túránk már a festői szépségű Szlovák Paradicsomba 
és a Magas-Tátrába vitt bennünket!A Magas-Tátrába, ahol a Tarajka – Nagy-Tar patak – 
Hosszú-tavi menedékház (1960m) volt az úticél. Vonattal mentünk fel Tarajkáig – a 
napfényes órák rövidsége miatt -, megcsodáltuk a jégszobrokat, majd a vízeséseket útba ejtve 
elgyalogoltunk a Rainer kunyhóig. Többségünk útközben felvette a „hómacskákat”, a nagy hó 
teteje a sok taposástól síkos volt. Kis pihenő után az út komolyabb részének fordultunk. A 
völgyben síelők, kutyák, felváltva rohantak, csúsztak le velünk szemben, de minket 
elkápráztattak a napfényben fürdő hósapkás csúcsok! Néha, megpihenve rácsodálkoztunk a 
jégfalmászókra, akik feketében és kék-pirosban, mint Batman és Superman mászták a közel 
függőleges jégfalat! Közvetlenül a menedékház alatt egy kicsit komolyabb emelkedő várta, 
hogy leküzdése után visszatekintve csodás kilátás nyíljon meg a szemünk előtt! A 
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menedékházban kötelező Tátra Tea, forró csoki elfogyasztása és egy kis pihenő után 
lebandukoltunk a még mindig mászó Batman és Superman alatt Tarajkáig. Itt újra 
megcsodáltuk a már kivilágított jégszobor-alkotásokat – talán még szebbek is voltak, majd 
haza utaztunk a szállásra. 
Másnap reggel a Hernád-áttörésbe indultunk, melyről - meggyőződésem, hogy sokkal szebb 
télen, mint nyáron! Igaz a biztosításul szolgáló fém lépcsők, láncok le voltak jegesedve, 
belefagytak a jégbe, de ezért van a hómacska! A táj szépsége mellett több vízirigót is 
megcsodálhattunk a folyó felett. Célunkhoz, a Tamásfalvi kilátóhoz 10km gyaloglással és 
500m szintemelkedéssel jutottunk fel. Megérte! Fantasztikus érzés, ahogyan a kb. 150 méter 
mély szakadék fölé visszahajló sziklafalról lógatjuk a lábunkat a völgyben túrázó és vidáman 
integető túrázók feje felett! Gyönyörű panoráma nyílik innen a havas Magas-Tátrára is! 
Miután készítettünk párszáz fotót a környékről, nekivágtunk az újabb 10km-nyi gyaloglást 
jelentő visszaútnak: 50cm mély szűz, de fagyos tetejű hóban, erős széllel szemben küzdöttük 
magunkat előre, de a falu nem akart közeledni. Kissé kifáradva érkeztünk a szállásra, ahol a 
vacsora és a sör után nem kellett senkit altatni! 
Barátunk emlékére rendezett, Váradi László emléktúrát kerékpárral és gyalogosan is 
megszerveztük. Felemelő érzés mikor a gyalogosok és kerékpárosok találkoznak és közösen 
megemlékeznek Laciról! 
Szokásos Petőfi emléktúránkat is megrendeztük, idén is szép számmal részt vettünk gyalog és 
kerékpárral is. 
Voltunk Menyháza környékén a Béli-hegységben, majd a Pilisben is. Mindkét helyen 
alaposan megizzadt a csapat a kilátásért! Előbbi helyen a falu körül is túráztak a kevésbé 
edzett társaink. 

           
 
Egyesületünk részt vett az Országos Kék Kör felújításában: Ennek keretében szervezetünk az 
Alföldi Kék teljes megyei szakaszát, közel 140 km hosszban, mintegy 2000 új turistajelzést 
elhelyezve újította fel! 

 

2. Sportturisztika 

Ebben az évben egy csapattal és egyéniben is neveztünk a Magyar Nemzeti Teljesítménytúra 
Bajnokság NBI-es kategóriájába. Csapatunk jelenleg az élmezőnyben tartózkodik a bajnokság 
felénél. A teljesítménytúrázás és az alföldi túrázás népszerűsítése érdekében indított 
túramozgalmunk – Körös-vidék Teljesítménytúrázója 2015 – örvendetesen eredményekkel 
büszkélkedhet már az első félévben is: Közel 100 fő nevezett be a mozgalom teljesítésébe. 
Ehhez és a díjazáshoz minimálisan három teljesítménytúráját kell teljesíteni a régióban. 
A Mecsekben megrendezett túlélőtúra versenyen indult csapatunk 1. helyezést ért el. 
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3. Futás 

Márciusban, Debrecenben megrendezett Rotary maratonon is eredményesen képviseltette 
magát egyesületünk több futója is. Áprilisban, májusban is futottak félmaratoni, sőt szuper 
maratoni távokat is tagjaink! Részletesebben: Áprilisban a Budapesti Vivicitta félmaratonon, 
majd a sérült gyermekek támogatására létrehozott Gyulai, Várfürdő félmaratonon is szép 
számmal – és sikerrel! – vettünk részt! Május végén, a már hagyományos Békéscsaba – Arad 
– Békéscsaba szuper maratonon indultunk. 
Május 23-i hétvégén került megrendezésre a Berlin és a Balti-tenger partján található Usedom 
városa közötti 234 kilométeres Baltic Run Nonstop ultramaratoni futóverseny. Békés megyét 
– egyedüli magyar indulóként – a békéscsabai Zahorán János az Alföld TE futója képviselte. 
A képviselet olyan jól sikerült, hogy 26 óra, 38 perces idővel meg is nyerte a versenyt! 

   
  Földes Péter 

 
 
10. BERÉNYI BILIÁRD KLUB  
 
A klub mindkét csapata kiváló 2014. évet tud maga mögött. 
A Magyar Bábus szakágban az "A" /Simcsik/ csapat az OB I. osztályban az előkelő 5. 
helyezést érte el. A "B" /Szikora/ csapat megnyerte az OB II. osztályú bajnokságot, ezzel 
kvalifikálta magát az OB I. osztályba! Így most már két első osztályú biliárd csapata van a 
városnak. Az egyéni összetett pontversenyben az I. osztályú játékosok 45 fős mezőnyében / az 
első osztályú játékosok mezőnye csak 45 fős lehet , ahonnan minden évben utolsó 6 kiesik a 
másodosztályú játékosok közé, s onnan az első 6 feljut az első osztályúak táborába./ 3 
mezőberényi játékos is az első 16 között végzett. Kurta László a 2., Simcsik László a 15., 
Salát Mátyás a 16. helyen végzett. 
A másodosztályúak 205 fős mezőnyében Harmati László az értékes 2. helyet szerezte meg, s 
ezzel felkerült az OB I-es játékosok közé. 

Az Olasz Bábus szakágban is kiválóan szerepeltek a klub játékosai. 
A Budapesten megrendezett OB I-es döntőben Kurta László a második, Simcsik László és 
Valach Endre a harmadik, míg Salát Mátyás az ötödik helyet szerezte meg. 

Meg kell még jegyezni, hogy a Hungaricumok közé beválasztott Magyar Bábus Biliárd /a régi 
"kocsmai" biliárd/ óriási fejlődésen ment át az utóbbi években, s a népszerűsége is 
ugrásszerűen nő. A Magyar Bábus Biliárd Szövetség új elnöke, a Békés megyéből 
elszármazott színművész, Faragó András /Topi/ lett, aki rengeteget tesz a sportág 
népszerűsítéséért. Ma már több sportcsatorna is közvetít Magyar Bábus Biliárd mérkőzéseket 
és folyamatban van a szakszövetség európai szövetségbe történő felvétele is. 

Harmati László elnök 

 

11. MEZŐBERÉNYI HORGÁSZOK EGYESÜLETE  

A Horgászok Egyesülete 1943-ban alakult és átlagos létszáma 280 fő.  
Az egyesület vezetőségének hozzájárulásával felvett tagoknak az egyesület székhelyén, 
minden héten pénteken 17 órától (május végéig, utána a gazdasági felelőssel történő előzetes 
egyeztetést követően) módjuk van a találkozásra. 2015. évben történt vezetőség váltás után, 
megköszönve az előző vezetőség munkáját- az egyesület megújult erővel kezdte meg a 
szervezést, a horgászat népszerűsítését, versenyek rendezését illetve a horgászérdekeinek 
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képviseletét, horgászlehetőség biztosítását, a horgászsport fejlesztését, a horgászrend, 
jogszabályok betartását, az együttélési és horgászati szabályok tiszteletben tartását, és a 
természet védelmét és szeretetét. 
Az idei évben elindítottunk egy (hiánypótló) "adatgyűjtési programot", melynek célja, 
létrehozni "a Mezőberényi Horgászok Egyesületének Digitális Adatbázisát". Az egyesület 
vezetősége úgy vélte, hogy az alapítás évétől eltelt 72 esztendőt érdemes feltérképezni, a 
beérkező információkat rendszerezni, megőrizni, akár egykori tagjaink néhány adatával, régi 
fotókkal, a fotókon szereplő személyek pontos beazonosításával. Az adatbázis létrehozásával 
emléket tudnánk állítani a múltnak. 
Az elmúlt félév eseményekben, versenyekben is gazdag volt, hiszen számtalan meghirdetett 
városi program került megrendezésre. Mindehhez adottak voltak a feltételek, hiszen az 
egyesület kezelésében lévő vízterületek alkalmasak a programokra:  

- Boldisháti holtág – 4,2 hektár – éves engedély kizárólag egyesületi tagok részére 
váltható. (Vendégjegy tagok meghívására.) 

- Hosszú tó - 2,1 hektár - éves engedély gyermekek és egyesületi tagok számára, 
napijegy nincsen. 

Örömünkre szolgált, hogy megyei versenyt is rendeztek tavunkon. A Hosszú-tavon rendezték 
pl. a Megyei Szövetség a Megyei Felnőtt egyéni bajnokság döntőjét. 
 
A teljesség igénye nélkül egy-két esemény:  

2015. március 14-15. Horgászvizsgára felkészítő tanfolyamot szervezett az egyesület.  
2015. április 2.  "Szemétszüretet" tartottunk a Boldisháti-holtágnál, pontosabban 
egyesületi üdülőnk környékén. 
2015. április 26. A Mezőberényi Horgászok Egyesületének vezetőségi 
horgászversenye került megrendezésre. Helyszínül a már évek óta helyet adó, Kovács 
Farmon található tavat választották a szervezők. A versenyen 15 horgász mérte össze 
az erejét. Vendégként üdvözölhettük Köröstarcsa horgász egyesületének elnökét 
Juhász Antalt, és Békéscsabáról Tóth Zoltánt.  
2015. május 10. Megrendezésre került a kishalfogó horgászverseny az egyesület 
fiataljai számára, gyermek és ifjúsági kategóriában. A versenyen 20 fiatal között részt 
vettek a jövő heti Sulikupa megyei döntőjébe bejutott Mezőberényi csapat tagjai is.  
2015. 05. 16. -A KHESZ Körös-vidéki Sulikupa néven egy országosan egyedülálló 
gyermekhorgász-verseny szervezését indította el, melynek célja a horgászat 
népszerűsítése, új tehetségek felfedezése és az oktatási intézményeket bevonva a 
gyermekek figyelmének a már hivatalos sportágként elismert versenyhorgászat, mint 
„diáksport” felé irányítása. A rendezvény lényegében egy - a Békés megyei általános 
iskolák közötti - horgász csapatbajnokság is volt, ahol VII. helyezett lett a 
Mezőberényi csapat.  A csapat tagjai: Rónai Róbert, Szabó Botond, Szász Áron. 
A csapatkapitány: Barna Hajnalka. 
A KHESZ Vezetősége külön köszönetet mondott a selejtezők lebonyolítását és 
helyszíneit adó Tagegyesületeknek, a döntő helyszínét adó és lebonyolításában 
közreműködő Mezőberényi Horgász Egyesületnek. 
2015. május 23. A Civilek a civilekért rendezvénysorozat keretében, a Mezőberényi 
Horgászok Egyesülete horgászversenyt rendezett a Tópart Vendéglő mellett található 
Hosszú-tónál IV. Nevezéses Horgászverseny címen.  
 

Mezőberényi Horgászok Egyesület versenyei és rendezvényei: 
2014. 09. 8-9-10-én  Nagyhalfogó verseny a Kettős Körösön. 
2014. 09. 11-13-án  Boldisháti horgászverseny. 
2014.09.05-én  XX. alkalommal volt helyszíne a Csökmői Horgásztó az Elnök-Titkári 
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Találkozónak és Horgászversenynek.Idén 44 tagegyesület vett részt a 
baráti hangulatú egynapos programon. II. helyezést ért el a 
Mezőberényi Horgász Egyesület (Barna István, Kolozsi Tamás) 

2014. 09. 21.   Részvétel a Töltött káposzta fesztiválon. 
2014. 10 .14  Mezőberényi Horgászok Egyesülete által szervezett felnőtt 

horgászverseny a Hosszú tavon. 
2015. 02. 21-én  Horgászbál a Berény Szállóban. 
2015. 03. 14-15-én  Horgászvizsgára felkészítő tanfolyam. 
2015. 03. 21-én  Horgászvizsga a székházban. 
2015. 03. 28-án  Biliárd, Darts,Terc és Sakkverseny a horgászok részére. 
2015. 04. 11-12-én  Megyei Felnőtt Egyéni Horgászbajnokság Hosszú-tó 
2015. 04. 25-én  Körösvidéki Sulikupa selejtező békési Élővíz-csatorna. Két 

mezőberényi csapat indult, az egyik bejutott a döntőbe. 
2015. 04. 26-án  Vezetőségi horgászverseny. Kovács Farmon található tó. 
2015. 05. 09-én  Sulikupa edzésnap a döntőbe jutott csapatoknak. Hosszú-tó. 
2015. 05. 10-én  Kishalfogóverseny (gyerek, ifi kategória) a Hosszú-tó. 
2015. 05. 16-án  Körösvidéki Sulikupa Döntője Mezőberényi Hosszú-tó.  
2015. 05. 23-án  IV. Városi horgászverseny. Hosszú-tó. Civilek a civilekért 

rendezvénysorozat keretében. 
2015. 05. 30-án  Első A.J.T.P. gimnáziumi horgászverseny. Helyszín Hosszú-tó. 
Az idei év eredményeiről bővebben a https://www.facebook.com/MHE1943?ref=hl lapon. 

Egeresi István  s.k.      Barna István s.k. 
        elnök             alelnök 

  
    

 

(A beszámolók teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal 14-es irodában megtekinthetők.az 
önszerveződő egyesületek, csoportok ismertetői, beszámolói teljes terjedelemben: 

 

1. „I DŐSEK”  TORNÁJA MEZŐBERÉNYBEN 2015 

Leczkésiné Hőgye Katalin vagyok, földrajz-testnevelés szakos tanár, gerinctréner, aqua-
fitnesz oktató, nordic walking edző, úszó s.edző. 2015. március 15-től „Mezőberény 
Sportjáért” kitüntetettje. 
Életem egyik meghatározó örömforrása a munkám. Emberekkel való foglalkozás, az 
egészséges életmód, sport, mozgás és mind az, ami arról szól légy boldog, de azért magadnak 
is tenni kell!  
Munkám az idősebb korosztálynál végzem, az 50 pluszosoknál, ami azt is jelenti, hogy sokan 
vannak 60, de még 70 felettiek is. Ők azok, kiknek évei száma lehet sok, de a testük, lelkük, 
főleg a gondolkodásuk még fiatal! Kell egy teremtő erő, cél, hogy tegyenek egészségükért, 
jobb közérzetükért, örömteli napjaiért, kell lehetőség, ahol mind ezt megtalálják és 
megvalósíthatják, ez pedig az „id ősek tornája”. 
Ebben az évben tovább erősödött a tornázóim körében a tenni akarás, tudatosság, felelősség 
önmagukért, egészségükért. Ez megmutatkozott abban, hogy a régiek még rendszeresebben 
jelen vannak a tornákon, hoztak magukkal újabb tornázókat. Pozitívan hatott a város lakóinak 
egy részére a kitüntetésem. Sokan megállítottak, kérdeztek és mi több, olyan nagy lett az 
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érdeklődés, hogy indítani kellett egy kezdő székes csoportot! Nagyon lelkesen járnak és több 
pozitív változás tapasztalható. Igaz ezek kis lépések, de az Ők életükben ez nagy dolog, a 
rendszeres, kitartó munkának van látszata.   
Egész évben működő csoportok, matracos gerinctorna, haladó székes gerinctorna, kezdő-
kímélő székes gerinctorna, egyre népszerűbb és egyre nagyobb létszámú a 3-1-2 Meridián 
torna. Köszönet mindenki nevében az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnak a 
foglalkozások zavartalan megtartásáért. A nyárias időjárás és a pozitív vezetői hozzáállás 
lehetőséget ad a helyi Strandfürdőben az vízi tornának. Igen népszerű fiatalabb és idősebb 
korúak körében, igazi egészségmegőrző torna. A nordic walking a termi foglalkozások 
szüneteltetése után, nyáron indul. Irány a természet! A tavasz folyamán egyénileg és kisebb 
csoportokban, baráti társaságokban gyalogoltak tornázóim. 
A mai napig azon vagyok, hogy formáljam az emberek gondolkodását, testét, erőállapotát és 
ezzel együtt a lelkét. A sport az mely kortalan, csak fogadd el éveid számát, tested korlátait és 
találd meg a számodra kivitelezhető örömteli sportmozgást. Életed ne azzal teljen, hogy 
panaszkodsz és várod mások segítségét, tegyél magadért! 
Ha nem bánunk jól a testünkkel, betegek leszünk, ha szomorú a lelkünk, beteg lesz a testünk! 
Az időskori sport, ami mindent jobbá tesz.  
Nem szabad megfeledkezni a megfáradt emberek testi, lelki gondozásáról!  
Együtt könnyebb és vidámabb! 
 

Leczkésiné Hőgye Katalin  
 
 
2. ÍJÁSZAT  
 
Az elmúlt egy év nagyon sikeres volt a mezőberényi íjászat életében. Létrehoztuk a 
mezőberényi íjászbaráti kört 8 fővel, mely mára már 20 főre szaporodott. Egyre több helyre 
hívnak minket íjászbemutatót tartani, melyre szívesen elmegyünk, hogy így is népszerűsítsük 
ezt a sportot. 

 
 

A lehetőségeinkhez képest minél több versenyre próbálunk eljutni. Az elmúlt évben sikerült 
egy nemzetközi bajnoki címet szerezni -Sotus Gizella - és egy országos bajnoki címet 
szerezni - Fehér Csaba révén. Két aranyérmet sikerült elhozni az aradi versenyről is- gyermek 
kategóriában. 2015. június 14-én rendeztük meg a 21. mezőberényi íjászversenyt. 
A versenyen 76 nevező vett részt tradicionális és vadászíj katagóriában. A helyi íjászokon 
kívül 5 megye íjászai vettek részt. A versenyen 24 állatfigurás célt kellett leküzdeni 
különböző távokról. A verseny után mi látogatjuk meg a többi versenyhelyszínt, remélhetőleg 
minél több és jobb eredménnyel. Az éves zárásunk 6 arany, 3 ezüst, 2 bronzérem. 
A továbbiakban is próbálunk erősödni úgy létszámban, mint teljesítményben egyaránt. 

 
Fehér Csaba 
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3. MALOM FITNESS DSE MEZŐBERÉNY 
 
2014-ben a Malom Fitness DSE tagjai megmutatták magukat a városnak, és igazán szép 
eredményeket hoztak haza a különböző versenyekről. 
Idén 2015-ben folytatva a sorozatos fellépéseket és versenyzéseket még több és még jobb 
eredményeket értek el a versenyzőink. A továbbiakban is szándékunkban áll részt venni 
minden városi rendezvényen és próbálunk minél több országos szintű, kimagasló 
eredményekkel haza térni, emelve Mezőberény hírnevét. 
 
I . 

2014 en szinte az összes városi rendezvényen képviseltettük magunkat: 
• Május 1., Berényi Napok, Töltött Káposzta fesztivál, Vadász Napok. 
 
II. 
2014-ben részt vettünk a Békéscsabai Tánc Fesztiválon és idén is meghívást kaptunk. A 
2015.05.03-án megrendezésre kerülő VI. Békéscsabai Táncfesztiválról két bronzminősítéssel 
és egy ezüstminősítéssel tért haza az egyesület: 
• Esernyős tánc, aerobik- fitness kategória bronzminősítés. 
Csapattagok: Berczi Emilia, Eszenyi Bence, Miklovicz Fanni, Szvitán Gréta, Tóth Boglárka 
• Szóló Fit-Kid Dance, bronzminősítés 
Roósz Mercédesz 
• Felnőtt aerobic challenge csapat ezüstminősítés. 
Csapattagok: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina, Benyovszkiné Nagy Andrea, 
Roósz Mercédesz, Tóth Réka  
 
III. 
2014. november 21-22. Meghívást kaptunk Győrbe a 4. Ashihara Karate Világbajnokság záró 
ünnepségére, ahol az Országban egyedülálló műsorral képviseltük Mezőberényt.  
A fellépő showban sérültek és egészséges emberek vettek részt, ahol az óvodás korosztálytól 
a felnőtt korosztályig mindenki egyszerre lépett a színpadra. A színvonalas előadásnak nagy 
sikere volt, a nemzetközi bírók állva, tapsolva néztek végig minket. A helyi tévécsatornákon 
kívül a Sport TV is jelen volt és tudtunk interjút is adni. 
 
IV. 
2014-ben és 2015-ben a Magyar Fitnesz Szövetség által rendezett Országos FitKid Dance 
Egyéni és Fit-Kid Dance Show Bajnokságokon vettünk részt: 
 
Eredmények: 
• 2014.03. 28. Budapest, Országos Fit-Kid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show:  
Pónya Panna, Konyár Gréta és Roósz Mercédesz első FitKid versenyükön vettek részt, ahol 
Roósz Mercédesz 3. helyezést ért el 
• 2014.05.17. Székesfehérvár, Országos Fit-Kid Dance Egyéni bajnokság: 
Roósz Mercédesz 4. helyezés, Konyár Gréta és Pónya Panna is szépen szerepeltek. 
• 2015.03.28. Kiskunlacháza, Országos Fit-Kid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show: 
Roósz Mercédesz 1. helyezést ért el Fit-Kid Dance egyéni kategóriában. Konyár Gréta, Pónya 
Panna és Prorok Petra is szépen szerepeltek. 
• 2015.05.10 Békéscsaba, Fit-kid Dance Egyéni és Fit-kid Dance Show Országos 
Verseny: Eső Manó csapat Fit Kid Dance Show kategóriában 1. helyezést értek el. 

• Fit-kid Dance Egyéni kategóriában Prorok Petra és Pónya Panna is szépen szerepeltek. 
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• 2015. 06.07. Kiskunhalas, Fit-Kid Dance  
Diák Olimpiai Döntő, Roósz Mercédesz 1. helyezést ért el. 

              
 

Csapattagok: Berczi Emilia, Eszenyi Bence, Miklovicz Fanni, Tóth Boglárka, Szvitán Gréta 
illetve Roósz Mercédesz 

V. 
A Magyar Torna Szövetség, Verseny Aerobik szakág, Magyar Kupa Sorozatában is részt 
vettünk 2015-ben: 
• I. forduló 2015.03.28-án került megrendezésre Pécsett, ahol Felnőtt Aerobik 
Challenge csapatunk 2. helyezést ért el. 
Csapattagok: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina, Benyovszkiné Nagy Andrea 
• A II. fordulón 2015. 05.23-án Nyíradonyban, már két csapattal indultunk, egy felnőtt 
és egy serdülő csapattal, ahol a felnőttek 3. helyen, a serdülők 6. helyen végeztek. 
 

 
 

Csapattagok: Felnőttek: Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina, Benyovszkiné 
Nagy Andrea, Tóth Réka, Roósz Mercédesz 

Serdülők: Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Pónya Panna, Prorok Petra, Ulrich Kata 
VI. 
A versenysporton kívül a tömegsportok is jól alakulnak, SpinRacing, Alakformáló, és 
Aerobik óráink 7-8 fővel mindig meg vannak tartva. A konditerem látogatottsága is megnőtt, 
elkezdtünk személyi edzéseket tartani igény szerint.  
VII. 
Aikido sportágban 7-8 fő állandó taggal heti 3 alkalommal vannak edzések és lehetőség van 
övvizsgára, és versenyzésre. 
VIII. 
A XIX. Csárdaszállási kupán három versenyző indult a Mezőberényi Malom Fitnesz 
színeiben Raw erőemelésben: 
- Pataki Lajos 90kg feletti juniorok között 2. helyezést ért el. 
- Bajkán Márk a 90 kg alatti juniorok között, új egyéni csúcsokkal az 5. helyen zárt,  
- Patai Renáta a női erőemelésben 1. helyen végzett, illetve sikerült elérnie egy 2. 
helyet fekvenyomásban 
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IX. 
A 2015.05.30-án megrendezésre kerülő Sárkányhajó népszerűsítő versenyen induló kondi 
fiúkból és fitneszes lányokból álló Malom Fitness DSE csapata az 1. helyen végzett. 

 
Az alapszabályban megfogalmazott feladatainknak és céljainknak eleget tettünk.  
          

Lészkó-Kurucz Erika 
 
 
4. XTRM  FEDETT BMX  PARK   
 
A 2014-ben is sikerült tovább fejlesztenünk a csarnokot, a kitűzött célok közül újabbakat 
valósítottunk meg, ezért ez az év az eredményesség éve is lett. Újabb elemek kerültek 
beépítésre, amivel elértük a rendelkezésünkre álló tér teljes kihasználtságát. Elkészült egy 
szivacsgödör /köszönjük a szivacsot a városnak/, ami a nehezebb trükkök gyakorlásához 
szükséges. Ez kuriózumnak számít, mert nincs több ilyen a régióban. A csarnok így kiváló és 
egyedülálló lehetőséget biztosít a felkészülésre, ami miatt nemcsak a környékbeli /Békés, 
Köröstarcsa, Körösladány/ sportolók köreiben népszerű.  
 

         
 

Rendszeres vendégeink vannak Gyuláról, Békéscsabáról, Szeghalomról, sőt járnak ide 
Debrecenből, Szolnokról, Orosházáról és Szegedről is. Tovább növelte a csarnok ismeretségét 
és népszerűségét, hogy elhelyezésre került egy webkamera, amin keresztül a nap huszonnégy 
órájában követhetők az események az interneten. Napi 200 körüli a honlap látogatottsága. 
2014-re egy összetartó kis csapat, közösség jött létre, akik ma már sajátjukénak tekintik a 
pályát, és a sport mellett is sok időt töltenek itt, mert jól érzik magukat. A sportteljesítményük 
nagyon sokat fejlődött, több regionális versenyen dobogós helyezéseket értek el. Legutóbb 
Köröstarcsán Kovács Krisztián junior 1. helyen, Gálik Bálint junior 2. helyen, Szabó Bence 
felnőtt 1. helyen, Huszár Benjámin felnőtt 2. helyen végzett. Ennél még értékesebb 
eredménynek tekintjük, hogy a fiatalok szülei, szomszédjai, tanárai arról számolnak be, hogy 
jellemben és tanulmányi eredményben sokat változtak a javukra. A 2015-ös évben sem 
leszünk tétlenek, vannak újabb célok, amiket teljesíteni szeretnénk. 
 

Huszár Csaba 
TÍZVÁROS Alapítvány 
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5. BERÉNYI FUTÓKÖR  
 
A Berényi Futókör 2014-es évet is futással zárta. Immár 8. alkalommal került megrendezésre 
dec. 31.-én Mezőberényben a FUTÓGÁLA. Az első Szabó László ötlete nyomán,az ő 
szervezésében zajlott,a többi előkészítésében és lebonyolításában már az Alföld TE és 
jómagam is részt vettünk. A bemelegítést, mint mindig Czégény Erzsébet békéscsabai 
személyi edző tartotta a didergő futóknak. Siklósi István polgármester köszöntötte a futókat, 
szervezőket és megköszönte a segítséget, amellyel a résztvevők támogatták Márton Zsombor 
7 éves kisfiú gyógykezelését. A -10C ellenére közel 300 résztvevő teljesítette a távot. Ovisok 
100 m, gyerekek és felnőttek 2.8 km és 3.5 km közül választhattak. Az előző évekhez 
hasonlóan az idén is több magánszemély és vállalkozás szponzorálta az eseményt. A téli 
felkészüléseket továbbra is heti 2 alkalommal szerveztük. Január elején számos futónk részt 
vett a Téli Körös teljesítmény túrán, amit sikeresen teljesítettek is. A hónap végén 
Békéscsabán vettünk részt egy futóversenyen, majd ugyan itt februárban, Farsangi futáson. 
Februárban 1 éves lett a futócsoportunk, ezt egy közös futással és sütizéssel ünnepeltük meg. 
Márciusban 4 futónk részt vett Debrecenben a Rotary futófesztiválon, ahol 21 km-t futottak. 
Márc 14.-én Ország Futáson voltunk jelen, amit országos megmozdulásként hirdetve, 
Körösladánytól futottunk Mezőberényig.  

                       

Március 15-én a Petőfi Emléktúrát, a csoportból 8-an futva teljesítettük. Ez után elkezdődött a 
futóversenyek időszaka és elmondható, hogy jól sikerült a felkészülésünk, hiszen szinte 
minden hétvégén részt vettünk futóversenyeken és sikeresen teljesítettük is azokat. 
Hódmezővásárhelyen 4 fő félmaraton, Csabacsűdön 4 fő félmaraton, Budapest Vivicitta 6 fő 
félmaraton, 1 fő 10 km, Békéscsaba Tavaszi futógála 3 fős váltó, 3. hely, Békéscsaba Három 
Város túra 27 km 2 fő.  
A Megyefutás ápr.19- volt, ahol Tóth László vállalta futónagykövetként, hogy végig futja a 
megyét. Mezőberényt is érintve népszerűsítette ezt a sportágat. Gyula Várfürdő Félmaraton 4 
fő és Maraton 1 fő május 2-án Békéscsaba - Arad futóverseny: 
női csapat 7. hely. Mezőberény, Nándi túra 30 km 2 fő. Váradi László emléktúra, Körös túrák: 
30 km 3 fő, 20 km 3 fő.  
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A klub tagjain kívül számos futó ér el nagyon szép eredményeket: Szabó László, Károlyi 
János vagy a Polarnet csapata. 
A lelkes és kitartó munkának köszönhetően, számos jó eredményt értek el a csoport tagjai és 
több versenyre is beneveztünk már az őszi futószezonra. 2015. augusztus 22-én nagyszabású 
versenyt tervez a Futókör a strand előtti területről indulva, melyre várja a város civil 
szervezeteinek tagjait is.  

                 Lestyán Jánosné BSI futónagykövete 
 
 

6. Kubu Gym Edzőterem 
 
Edzőtermünk az elmúlt évben is szeretettel várta mindazon mozogni vágyókat, akik erősítő- 
és kardió edzések segítségével igyekeztek jobb formába lendülni. Gépeinket, 
lehetőségeinkhez képest, igyekszünk igények szerint folyamatosan fejleszteni. Mindig 
törekszünk arra, hogy egyes népszerű sportok versenyfelkészülésére termünk alkalmassá 
váljon. Az utóbbi időben egyre többen futnak városunkban, ezért újabb professzionális 
futópaddal gazdagítottuk gépeinket. Emellett az erőemelők edzésének igényeit is biztosítani 
kívánjuk, így segítve őket a versenyeken való egyre jobb eredmények elérésében. 
Edzőtermünk működtetésében – mivel „családi” vállalkozásban üzemel – továbbra is 
elsőrendű szempontunk a családias légkör megteremtése, a közvetlen kapcsolat kiépítése a 
hozzánk edzeni járókkal. A bennünket választóknak igyekszünk jó példával szolgálni a 
rendszeres testmozgás területén, hiszen szinte az egész családunk sportol. 
Az erőemelő csapat szerkezetében sajnos változás történt, de a korábbi tagok, ha más utakon 
is, továbbra is szép eredményeket érnek el mindannyian. Jelenleg Bodó Szilárd és Bartó 
Dávid Márton készül versenyeire a Kubu Gym Edzőteremben. Szilárd sokat tapasztalt, 
rengeteg szép eredménnyel rendelkező, rutinos versenyzőnek számít, aki versenymúltjának és 
az adott sporttal kapcsolatos tudásának köszönhetően, sikeresen készít fel másokat is 
versenyekre. Ennek köszönhető, hogy rövid időn belül Dávid is igen eredményes versenyzővé 
vált az erőemelő sportágban. Ők ketten remek párost alkotva, felkészülési időszakban 
fáradságot nem ismerve, egymást támogatva gyűrik a hatalmas súlyokat. A töretlen, kemény 
munkának az elmúlt hónapokban is meg lett az eredménye, immár a vésztői V&V Er őemelő 
és Testépítő Egyesület színeiben több kiemelkedő eredménnyel lettek gazdagabbak. A 
hagyományosan, több éve megrendezésre kerülő Csárdaszállási Fekvenyomó Versenyen 
kategóriájában Szilárd 1. , Dávid pedig 4. helyezést ért el.  
 

            
 
A Scitec Raw Felhúzó Bajnokságról Szilárd egy arany és egy ezüstéremmel tért haza. És 
igazán nagy durranásnak számított sport pályafutásukban a WPC Erőemelő, Fekvenyomó és 
Felhúzó Magyar Bajnokság, - ami egyébként kvalifikációs versenynek számít - ahol Szilárd 
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egyéni és országos csúcsokat megdöntve a dobogó legmagasabb fokán foglalhatott helyet, 
míg Dávid, aki szintén nem érte be csak dobogós helyezéssel, a 3. legjobbként zárta a 
versenyt. Innen már egyenes út vezet a novemberben megrendezésre kerülő GPC Női és Férfi 
Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokságra, ahonnan – ismerve Szilárd és Dávid akadályt 
nem ismerő kitartását – ismét szép eredményeket várhatunk. Fiúk HAJRÁ! 
 
Edzőtermünk külső helyszínen tartott, női alakformáló és kondicionáló tornák szervezésében 
is részt vesz, mellyel lehetőséget kívánunk biztosítani azoknak a mozogni vágyó hölgyeknek, 
akik irányított, zenés, jó hangulatú, eszközökkel színesített órákon szeretnék 
mozgásigényüket kielégíteni, erőnlétüket és közérzetüket javítani, testüket formálni. 
 
Vértes Katalin vagyok, végzettségemet tekintve aerobikoktató, fit-ball top tréner, elsősorban 
azonban egy 3 és egy 1 éves gyermek anyukája és emellett tevékenyen részt veszek a 
mezőberényi, elsősorban anyukák, rendszeres testmozgásának ösztönzésében. Azt vallom, 
hogy a győzködés mit sem ér, a pozitív példa mutatása lehet a legcélravezetőbb egy 
egészségesebb életmód elindításában. Egy sport űzése nem csak magunk számára lehet 
hasznos, hanem másokat is cselekvésre ösztönözhet. A gyermek melletti rendszeres 
testmozgásnak van egy másik nagyon jelentős, és sokak számára nem kellő fontossággal bíró 
hatása, ez pedig a testmozgásra nevelés. Azoknak a gyerekeknek, akik úgy nőnek fel, hogy 
tanúi annak, hogy szüleik mindennapjainak szerves része a testmozgás, természetessé válik az 
igény arra, hogy valamilyen sportot űzzenek. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy a sportnak 
számos további pozitív, nevelő hatása van. Sajnos egyre több a túlsúlyos, önértékelési 
problémával küzdő, a testmozgástól tartózkodó gyermek. Ez ellen pedig mi szülők tehetünk 
egyedül.  

 
 
És mire jó még a sport? Az elmúlt időszakban lehetőségem adódott arra, hogy egy 
sportversenyen való megmérettetésemmel társadalmi szerepvállalásra ösztönözzem 
ismerőseimet. Március 29-én az V. Rotary Futófesztiválon a Bátor Tábor Alapítvány 
Élménykülönítményének tagjaként – másodszor – azzal a céllal álltam rajthoz, hogy pénzt 
gyűjtsek beteg gyerekek gyógyulásának elősegítéséhez. Futásommal mindamellett, hogy 
népszerűsítettem a rendszeres testmozgást, ezáltal az egészségesebb életmódot, felhívtam az 
ismerőseim figyelmét a beteg gyerekek ügyére, valamint a rászorulók megsegítésének 
fontosságára. Az akció igen sikeresnek volt mondható, mivel a támogatókkal közösen 
összesen 325.000,- Ft-ot gyűjtöttünk össze. Megállapítható tehát, hogy ha sportolsz, 
egészségesebbé teheted magadat és másokat egyaránt. 
 
 

Vértes Katalin 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester úr! 

 
 

A beszámoló 2015. évben is szemlélteti azt a sokszínű sportéletet, valamint e mögött rejlő 
munkát, mely megtalálható Mezőberényben. Számtalan önkéntes vezető, elhivatott 
sportember áll az eredmények mögött és nem lehet mást tenni, mint megköszönni Nekik ezt a 
munkát.  

Minden évben megilleti a dicséret és köszönet azokat is, akik támogatják anyagilag ezen 
egyesületek munkáját és rendezvényeiket. Nem kell bemutatni, hogy az előző oldalak mennyi 
anyagi hozzájárulást sejtetnek, legyen az ruha, utazás, felszerelés, étkezés vagy akár a 
ráfordított idő. Ezek nélkül illetve a szűkös keretek mellett az elhivatottság nélkül, nem 
működne mindezt.  

Szorgalmas, aktív, motivált sportoló, motiváló sportvezető, támogató szülő, önzetlen sportot 
segítő szponzor, talán e négy dolog, ami meg van a közel 20 sportszervezet életében. Legyünk 
erre nagyon büszkék és becsüljük meg a város hírnevét is öregbítő sporteredményeket.  

És ahogy tavaly is megfogalmaztam: „Az eredmények évről- évre önmagukról beszélnek, erőt 
és kitartást mutatnak és nem utolsó sorban az egyéni és csoport, csapat sikerek mellett a város 
hírnevét is öregbítik. A vezetők, sportolók munkája, a befektetett energiája tiszteletet érdemel. 
„ 

A beszámolóhoz leírást készítettek: Dr Zuberecz Zoltán, Schaffer Katalin, Babinszki Szilárd, 
Kajlik Péter, Jozaf Csaba, Iványi László, Harmati László, Henger Péter, Földes Péter, 
Leczkésiné Hőgye Katalin, Fehér Csaba, Vértes Katalin, Lestyán Jánosné, Lészkó-Kurucz 
Erika, Egeresi István, Barna István, Huszár Csaba, Debreczeni Gábor. 

Köszönet érte.  

Mezőberény, 2015. június 17. 

Tisztelettel: 

Barna Márton s.k. 
Humánügyi Bizottság tagja 

 
 
Felhasznált források: 
 
 

- tájékoztatók,  
- sportbeszámolók 


