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„A sport, az nemcsak testnevelés,
hanem a léleknek is a legerıteljesebb és
legnemesebb nevelı eszköze.”
Szent-Györgyi Albert
(Szeged, 1930.)

Bevezetı
1. Alapelvek
Az Európa Tanács által elfogadott Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódexe (1992.
szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án átdolgozott) alapelvei:
„Sport” minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként, vagy szervezett
formában a fizikai és szellemi erınlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok
teremtése, vagy különbözı szintő versenyeken eredmények elérése.
1. Cikkely
A Charta célja
I. Minden egyén számára lehetıvé kell tenni a sportolást:
a) valamennyi fiatal számára lehetıséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való
részvételre, s arra, hogy az alapvetı sportképességekre szert tehessen;
b) a sportszervezetekkel együttmőködésben mindenki számára biztosítani kell a
biztonságos és egészséges környezetben a sportolási és rekreációs lehetıséget;
c) mindeni számára biztosítani kell a sportteljesítménye javításának, egyéni teljesítménye
maximum szintje elérésének, a társadalmi elismerés kivívásának lehetıségét.
II. Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sportolók emberi méltóságát
és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai, kereskedelmi,
pénzügyi manipulációtól, a sport és a sportoló méltóságát sértı gyakorlattól, a
doppingszerek használatától.
A fentiek alapján:
- a fiatalok számára biztosítani kell az alapvetı sportolási lehetıségek megszerzését
- a társadalom széles rétegei számára hozzáférhetıvé kell tenni a sportolási és rekreációs
lehetıségeket
- az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára, pedig meg kell adni az egyéni
sportteljesítmények javításának lehetıségét
Az országgyőlés az Európai Sport Chartával összhangban, az egyetemes kultúra részeként
elismerve a sport kiemelkedı jelentıségét az egészségmegırzésben, személyiség
formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén különleges szerepét az ifjúság
fizikai és erkölcsi nevelésében megalkotta a 2004. évi I. Törvényt a sportról.

Részlet a Sporttörvénybıl (55. §):
„(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
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a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak
szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök mőködéséhez szükséges
feltételeket.
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési
törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek.
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelıen a
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a
költségvetésükbıl a sportra fordítandó összeget.”
A jogszabályokban foglaltakból még kiemelendı:
a, a sport közösség teremtı és megtartó hatása - a sport nevelı hatása,
b, a sportszórakoztató és örömszerzı tulajdonsága, a sport gazdasági funkciója,
c, egészségmegırzı, ill. gyógyító hatása.

Értelmezı rendelkezések:
Sporttevékenység: Sporttevékenységnek minısül a meghatározott szabályok szerint, a
szabadidı eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerően végzett
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erınlét és a szellemi
teljesítıképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
Sportoló: Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
•

Hivatásos sportoló: Hivatásos sportoló az a versenyzı, aki jövedelemszerzési céllal
foglalkozásszerően folytat sporttevékenységet. Minden más versenyzı amatır
sportolónak minısül.

•

Amatır sportoló: Amatır sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve
sportszerzıdés alapján, sportvállalkozás keretében pedig kizárólag sportszerzıdés
alapján sportolhat. Sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja a tanulói
jogviszony alapján minısül amatır sportolónak.

Sportszervezetek: a sportegyesületek és a sportvállalkozások.
•

Sportegyesület: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. illetve a Ptk. szabályai
szerint mőködı olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a
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szabadidısport, a versenysport, a tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés mőhelye.
Sportegyesület közvetlenül is részesíthetı állami (önkormányzati) támogatásban.
•

Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe
bejegyzett fıtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése
egy vagy több sportágban.

2. Az önkormányzat szerepvállalása
- Mezıberényben sokszínő, gazdag sportélet folyik. A cél, hogy a már meglévı, jól mőködı
részeit tovább erısítsük, kiemelten támogassuk a fiatalok sportolását, a fogyatékkal élık
sportját, a családok, valamint a hátrányos helyzető társadalmi csoportok testmozgását.
- Városunk önkormányzata felismerte, hogy a testkultúra színvonala az egészséges, sportos
életmód a város lakóinak alapvetı érdeke, a versenysport az itt élık számottevı hányadának
mint nézınek, szurkolónak vagy éppen, mint versenyzınek - egyfajta szórakozási,
kikapcsolódási lehetıséget nyújt, ezért a törvényi elıírásoknak és saját lehetıségeinek
megfelelıen támogatja azt.
- Az önkormányzat, mint a helyi sport legfıbb támogatója a városi sportélet kulcsfontosságú
területein megfogalmazza elképzeléseit a Sportkoncepcióban, és szabályozza a
„Sportrendeletben”.
- A testnevelés és a sport a humánszolgáltatási rendszer része s annak többi rendszerével
(oktatás, közmővelıdés) egyenrangú része.
- Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak
sportkapcsolatainak kiépítését, illetve fenntartását.

ápolásával

elısegíti

a

lakosság

- Mezıberény városban mőködı sportegyesületek felsorolását koncepció 2.sz függeléke
tartalmazza, melyet folyamatosan, minden év december 31-ével frissíteni kell
- A célok eléréséhez, közös gondolkodás, együttmőködés, valamint a sport eredményeinek
ismerete és elismerése szükséges
- A sportéletet figyelemmel kíséri és felügyeli az Oktatási és Kulturális Bizottság.

a.) Óvodai, iskolai testnevelés
- Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlıdése csak a rendszeres, napi testneveléssel és
sporttal biztosítható.
- Az 1/1998. (VII. 24.) sz. OM rendelet elıírja, hogy az óvodákban kötelezı a tornaszoba
megléte, az elıírt felszerelésekkel, amennyiben ez nincs meg, minden óvodában úgy
hozzáférést kell biztosítani.
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- Céljaink elérése érdekében megfelelıen ki kell emelni az iskolai testnevelésóra testformáló
szerepét, valamint a sportágak tanulását biztosító, az életkornak megfelelı játék igény
kielégítésén túl az egészségmegırzésben betöltött kiemelkedı szerepét tudatosítani kell a
tanulókban, szülıkben. (pl. egészségnapok szervezése…)
- Az iskolai testnevelés alapvetı lehetıségei Mezıberényben biztosítottak. Minden iskola
rendelkezik megfelelı tornateremmel.
- Gyógytestnevelés, felismerve annak jelentıségét teljes körően megoldott városunkban.
- Óvodáskortól törekedni kell az úszás elsajátítására, majd iskolai testnevelés órákon annak
gyakorlására.

b.) Diáksport
- A diáksport az iskolai DSE-k szervezésében mőködnek. Az iskolák normatív
támogatásukból az együttmőködési megállapodás alapján támogatják a DSE-k mőködését.
- Szervezeti rendszere kapcsolódik a megyei országos diáksport szervezethez. A diákolimpiai
versenyeken, ill. az egyéb a megyei Diáksport Tanács által szervezett versenyeken való
részvételhez a költségek fedezetei biztosítottak diáksport finanszírozásán keresztül
- A diáksportkörök diáksport egyesület tevékenységében már vannak sportági elkülönülések,
ezek nem kizárólag a tehetséges, a versenysportra alkalmas tanulókkal foglalkoznak, hanem
minden érdeklıdıvel.
- A város iskoláinak tanulói a diákolimpiákon évek óta kimagasló eredményeket érnek el,
szinte minden évben vannak országos döntıs, egyéni és csapat sportolóink. E téren az
eredmények tartása szükséges, valamint azok elismerése.

c.) Utánpótlás nevelés
- Fontos célkitőzés az utánpótlás nevelés támogatása, fejlesztése. Jelenleg városi szinten
szervezett utánpótlás nevelésrıl nem beszélhetünk, ezt a szakosztályok, egyesületek végzik.
Mivel az utánpótlás és a versenysport nem minden esetben egy és ugyanazon szervezet
keretei között valósul meg, ezért a sportszervezetek közötti együttmőködés elengedhetetlen
feltétele az eredményes munkának.
- Az utánpótlás nevelés az iskolai sportoktatástól sem választható el, és tükrözi annak
színvonalát.
- Az utánpótlás nevelés egyik kiemelt feladata a helyi versenysport sportolóinak kinevelése.

d.) Szabadidısport
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Nem eredmény orientált, hanem kedvtelésbıl az egészség
helyreállításáért, a mozgás öröméért végzett sporttevékenység.

megırzéséért,

illetve

- Egyre többen, ébrednek rá, hogy a sportolás a szabadidı eltöltésének,
egészségmegırzésnek, egyik legszórakoztatóbb, legolcsóbb, legegészségesebb módja.

az

- Tovább kell népszerősíteni, eredményeirıl beszámolni a város nyilvánosságának.
- Az iskolai tornatermek délutáni, hétvégi kihasználtságát folyamatosan vizsgálni és az
igényeknek megfelelıen, módosítani kell.
- Önkormányzatunk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsunk
rendszeres, könnyen elérhetı sportolási lehetıséget és az ehhez szükséges létesítményeket.
- A szabadidısport-klubok mőködnek a városban ez irányú testedzés így a lakosság részére
elérhetı
- 2004. január 1-jén hatályba lépı GKM rendelet az Európai Uniós szabványoknak
megfelelıen szabályozza a játszótéri eszközök biztonsági követelményeit. Ennek
megfelelıen készült el Mezıberény játszótere is s ennek megfelelıen kell – pénzügyi
források megléte esetén – a továbbiakat is megépíteni, fejleszteni.
- A szabadidıs sportok támogatását szolgáló, de más célokra is használható létesítmények
további kialakítása, fejlesztése fontos jövıbeni feladat. (pl. kerékpárút, futópálya, téliesített
strand, stb.)
- A fiatalok mozgásigényének kielégítése érdekében – sokoldalú együttmőködés
kialakításával – a lehetıségek további bıvítésére (pl. kerékpárugrató, görkorcsolyapálya,
motorospálya, stb.) van szükség, tekintettel a dohányzás, alkoholizálás, drogfogyasztás
megelızésére, egészséges életmódra nevelésre.

e.) Versenysport
- A versenysport önálló, jogi személyiségő sportegyesületekben folyik, melyeket az
önkormányzat támogat, jelenleg a versenysport nem tudna fennmaradni a jelentıs
önkormányzati támogatás nélkül
- Az önkormányzat a létesítmények mőködésének térítésmentes használatának biztosításán
felül az adott évi költségvetésben lehetıségeihez mérten nyújt támogatást az egyesületeknek
sportrendelete szerint. Ebbıl a támogatásból csak a csapatok, versenyzık különbözı
bajnokságban történı szereplésének alapvetı kiadásai fedezhetık (a támogatás nem
feltétlenül biztosítja a teljes költséget).
- A versenysport szervezeteitıl az önkormányzat elvárja, hogy az utánpótlásra fordított
támogatások ellentételezéseként, tevékenységüket a helyi neveléső sportolókra építkezve
szervezzék meg.
f.) A fogyatékkal élık sportja
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- A lakosság 10-12%-a küzd valamilyen mozgásszervi, érzékszervi vagy mentális
problémával. Ezeknek az embereknek sportfoglalkoztatása több célt valósíthat meg,
egyrészt egészségmegırzı, másrészt a társadalmi beilleszkedést elısegítı, valamint
életminıséget javító funkciója van
- Ezen emberek sportteljesítménye még akkor is nagyobb teljesítmény, ha ez számszerő
eredményekben, rekordokban nem fejezhetı ki

- Mezıberényben már mőködik Alapítvány és Egyesület, mely a fogyatékkal élık számára
nyújt egészségmegırzés, sportolási lehetıséget, fontos feladat ennek támogatása.

3. Sportlétesítmények
(Részletesen Mezıberény Város Sportrendelete 1. sz. melléklete tartalmazza)

- Az önkormányzat tulajdonában lévı sportlétesítményeket - üzemeltetési szabályzatuknak
megfelelıen és az abban foglalt idıkereteken belül - térítés nélkül bocsátják a helyi
diáksport és a versenysport rendelkezésére. Ahol ilyen szabályzat nincs, ott létre kell hozni
- A létesítmények fenntartásához a város költségvetésében évente meghatározott, az
üzemeltetı intézményeknél számszerősített költségkeretet kell biztosítani.
- Iskoláink rendelkeznek önálló tornatermekkel, melyek a természetes használódás miatt
különbözı felújításokra szorulnak
- Tekintettel a Molnár Miklós tornacsarnok leterheltségére az iskolai tornatermeket
fokozottan be kell vonni a város sport életébe.
Városi sporttelep:
- A több éve húzódó felújítások elkezdıdtek, a gáz bekötésre került, majd az öltözık
átépítésével folytatódott és a szennyvíz bekötés is megoldódott. A pálya szélén húzódó
kerítés elbontásra került és annak helyére részben egy újat építettek a Liget felıli oldalon
- Szükséges egy sportpálya használati rend megalkotása és a betartásának biztosítása, melyet
a pálya teljes terjedelemben történı körbekerítése tesz lehetıvé.
Városi strand:
- Elkezdıdött egy komoly beruházás, amely majd a pihenni és sportolni vágyó emberek
érdekeit szolgálja, emeli Mezıberény turisztikai jelentıségét. Elkészült a nagymedence,
valamint a pancsoló, az ülıpados és a kismedence. A strand téliesítése a téli úszásoktatás
mellett a gyógyvíz jellege miatt nagymértékben szolgálná Mezıberény és a környék
lakosságát is.
- Egy esetleges uszoda létesítésére és üzemeltetésére a szükséges források felkutatása,
pályázatok keresése.
A sportlétesítmények hiányosságai e koncepció 1.sz. függelékében kerülnek felsorolásra.
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4. Sportirányítás, sportigazgatás
- A sport tevékenység felügyeletét a környékbeli Mezıberény nagyságrendő településeken
független sporttal foglalkozó munkatársak látják el.
- Mezıberényben a jegyzı feladata kijelölni azt az alkalmazottat, aki a város
sporttevékenységét felügyeli, külsı kapcsolatokat tart, követi a megyei-kistérségi sporttal
kapcsolatos pályázatokat és az egyesületeket tájékoztatja
- A sportügyekkel kapcsolatos elıterjesztés az illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság elé
kerül, mely megtárgyalva azt, javaslattal él a képviselı testület felé, illetve átruházott
hatáskör esetén dönt a javaslatról.
- A sportegyesületek vezetıi és a szakmai irányítás között a kapcsolat megfelelı. A jobb
mőködést elısegítése érdekében hangsúlyt fektetünk az információcsere áramlásra,
információáramlásra. A sportegyesületek képviselıit bevonjuk az ıket érintı kérdések
kapcsán a bizottsági munkába, szakmai tapasztalatukkal segítik azt, így
véleménynyilvánításra is lehetıségük van a bizottsági és testületi üléseken
- A sportigazgatás - vezetés és - irányítás területén jelentıs képzési foglalkoztatási feladatokat
kell megoldaniuk az egyesületeknek és az önkormányzatnak. A jelenlegi struktúrában a
sportszakember-edzı, szakvezetı ellátottság kielégítı. Minden edzı rendelkezik az ı
sportterületén elıírt iskolai végzettséggel.

5. Sportfinanszírozás
Az éves költségvetésben a sportegyesületek támogatására meghatározott összeg - az ún.
Sport-alap - felosztásáról a sportügyekkel foglalkozó illetékes bizottság dönt az önkormányzat
testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló
rendeletében meghatározottak szerint.

6. Sportegészségügy
A sportegészségügy helye a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában elfogadott 65/2007. (VI.
27.) számú Országgyőlési határozat szerint:
”A sportegészségügy, ennek részeként a sportorvoslás a fizikai aktivitást, illetve a sport
tudományos és gyakorló orvosi vonatkozásait jelenti. Egyik meghatározó funkciója a magas
szintő fizikai aktivitást rendszeresen végzı versenysportolók, ezen belül az élsportolók
egészségügyi ellátása, gondozása. További feladatai a multidiszciplináris, illetve specifikus
jellegébıl fakadnak. Multidiszciplináris, mivel integrálja az orvostudomány mindazon
területeit, ahol a testmozgás a terápia és a rehabilitáció eszközeként felhasználható.
Ugyanakkor specifikus, mivel a megfelelıen irányított, tervezett, egyénre szabott
edzésprogram képezi a gyógyítás, illetve a rehabilitáció alapját.”
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A sportegészségügy fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
- A versenyszerően sportolók sportegészségügyi ellátását az Országos Sportegészségügyi
Intézet irányítása mellett az Országos Sportorvosi Hálózat végzi.
- Sajnos a kapcsolat a vizsgálatokkal kimerül, kívánni való lenne egy szaktanácsadás végzése
is
- A Regionális Sportorvosi Centrumot feladata a regisztrált szabadidı-sportolók fittségi
tesztjeinek kidolgozása, rendszeres mérésének megszervezése, adatbázisuk létrehozása,
hozzáférési lehetıségének biztosítása a Nemzeti Sportinformációs Rendszer számára, és
más egyéb, fizetıképes keresletüket kielégítı sportorvosi szolgáltatások nyújtása.
- A családi orvosoknak is nagy szerepe van az egészséges, a sportszeretı és mővelı életmód
kialakításában
- A sportorvosi hálózatban dolgozóknak különösen kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a
fogyatékossággal élı sportolókra.
- Versenyek, sportrendezvények egészségügyi biztosítását a szervezıknek kell megoldani a
díjazással egyetemben. Ez alapvetıen az elsısegélynyújtó felszerelésbıl áll, valamint a
sportesemény jellegétıl függıen mentıszolgálati ügyeletet ill. orvos vagy egészségügyi
szakdolgozó jelenlétét jelenti.

7. Média kapcsolat
- A média szerepe a sportban meghatározó lett és ez fıként érvényes a verseny- és az élsport
területén. Legnagyobb szerepe a TV-nek van, de nem elhanyagolható a rádió, írott sajtó és
az Internet szerepe sem.
- A városi honlap sportrészét (is) folyamatosan kell frissíteni, aktualizálni és rendszeresen
karban kell tartani. Az egyesületek és a sporttal foglalkozó civil szervezetek érdeke és
feladata a sporteseményekrıl, eredményekrıl való tájékoztatás

8. Fıbb célkitőzések, tervek:
Kiemelt cél: egészséges, mozgást szeretı fiatalok nevelése, mozgásigény fenntartása a
felnıttek körében, versenysport minél eredményesebb mőködésének biztosítása.
- „Sportkerekasztal” létrehozása, melynek tagjai: iskolai testnevelı, gyermek házi orvosok,
sportlétesítményeket üzemeltetı intézmény vezetıje, vagy az általa megbízott személy
(sportkoordinátor), Oktatási és Kulturális Bizottság egy tagja és a Polgármesteri Hivatal
egy kijelölt dolgozója, az esetlegesen alakuló „Civil Tanács” egy delegáltja
- Civil szervezetek nagyobb arányú bevonása a városi sportprogramok tervezésébe,
szervezésébe
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- Sportlétesítmények felelıseinek megnevezése (idıpont egyeztetés, beosztás, elérhetıség…)
Az aktuális sportegyesületek, sporttal foglalkozó civil szervezetek vezetıinek,
képviselıinek a rendelet 2. sz. függelékében megjelenítése, aktualizálása
- Sportrendelet a sportkoncepció figyelembe vételével való módosítása, átdolgozása
(sportalap elosztása: - az országos törvényt követve; - Mezıberény sajátosságai; - mindkettı
figyelembevétele…stb.)
- A szabadidı sport és utánpótlás nevelés feltételeinek javítása érdekében „grundok”
kialakítása pl. a Piknik Parkban , a Városi Sporttelepen
- A téli sport élénkítésére egy idıszakos korcsolyapálya végleges helyének kialakítása
elırelépés lenne.
- A meglévı, sportcélra hasznosítható és hasznosított területek felmérése és esetleg civil
szervezetek bevonásával gondoskodni állaguk megóvásáról, a mőködtetésrıl és a
felújításról. (pl. Hosszú-tó, Medvefejes-tó, Körös felé vezetı turisztikai és sportút
létrehozása…)
Május-június hónapban testnevelési órákon történı úszásoktatás megszervezése,
kedvezményes/ingyenes strandlátogatás biztosítása mellett.
- Megvizsgálandó a versenysport utánpótlás nevelés intézményesítésének feltételrendszere a
helyi középiskolában.

9. Utószó
A sportkoncepció városunk arculatát is meghatározó tényezı. A sportélet történetét e
koncepció 1.sz. mellékletében részletezzük.
Szükséges az összefogás a város nem kifejezetten sporthoz kötıdı polgárai, szervezetei,
termelı és szolgáltató vállalkozásai, valamint önkormányzat között ahhoz, hogy városunk
lakói egészségesebbek legyenek
Városunk testnevelıinek és sportszakembereinek hite, tudása, szakmai elhivatottsága,
valamint az önkormányzati képviselı testület kedvezı hozzáállása a garancia arra, hogy a
sportkoncepcióban megfogalmazott elvek a gyakorlatban eredményesen megvalósuljanak.

10. Záró rendelkezések
-

A Sportkoncepciót a képviselı-testület a 518/2011.(IX. 24.) sz. határozatával
fogadta el.
A koncepció részét képezi a melléklet és függelék.

Az elfogadott koncepció felügyelete folyamatos, felelıse az Oktatási és Kulturális Bizottság.
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Mellékletek Mezıberény Város Sportkoncepciójához
1. sz. függelék

A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK HIÁNYOSSÁGAI
(A város tulajdonában lévı sportlétesítményekben szükséges felújítások)

Városi sporttelep:
- salakos futópálya és kapcsolódó gyakorlóhelyek folyamatos karbantartása, esetleg
teljes felújítása,a sporttelepet körülvevı, részben újjáépített betonkerítés befejezése a
sportpálya zárhatósága céljából
- tribün felújítása
- mőfüves pálya létrehozása
- a külsı pályát is befoglaló elkerítés (ahol nincs kerítés, ott élı sövénnyel)
- ideiglenes jégpálya helyének kialakítása

Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola:
- a sportcsarnok és a Petıfi úti tornaterem beázásának megszőntetése, födém felújítása,
állagmegóvása
- a Petıfi úti tornaterem versenysportnak megfelelı méretővé alakítása
- Martinovics utcai tornaterem állmennyezetének javítása, állagmegóvása
- sportudvarok felújítása

PikNik Park:
- felújítását funkciójának eldöntése után van értelme tervezni (A strand bıvítése miatt
szükségessé válhat összevonása a stranddal)

Városi Strand:
- öltözık korszerősítésének folytatása (nyári öltözık téliesítése)
- a fizikoterápiás rész felújítása (téliesítése)
- a mezıberényi viszonyoknak megfelelıen a strand téli használatának megoldása (a
nagymedence téliesítése, távlati cél a fedett uszoda építése)

Városi szinten megoldani:
- kerékpárugrató
- motoros gyakorlópálya kialakítása
- városi tulajdonban lévı intézmények elmaradt akadálymentesítése
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2. sz. függelék

MEZİBERÉNY SPORTEGYESÜLETEI
aktualizálása minden év január 1- hatállyal
Név
1 Mezıberényi Kistérs. Ált.
Iskola DSE
2 Sportcsarnok Sportegyesület

Képviselı
Henger Péter

Schäffer Katalin
Barna Márton
Bálint Anna
3 Mezıberényi Kosárlabda Klub Iványi László
Iványiné Dombi
Julianna
Ignácz Ágnes
Kis Sándor
Vrbovszki Zoltán
4 Berényi Gyermek Fc

5 Alföld Turista Egyesület
Mezıberény
6 Mezıberényi Sakk Egyesület
7 Berényi Lovas Barátok
Egyesülete
8 Berényi Biliárd Klub
9 Mezıberényi Football Club
10 Mezıberényi Ipar Szab.
Sportegyesület
11 Mezıberényi Szektorlabda
Egyesület
12 Motorosok Baráti Köre
Mezıberény Egyesület
13 Nyeregben Alapítvány
14 Péntek 13. Póker Klub
15 Petıfi S. G. Diáksport
Egyesület
16 SpinRacing Egyesület
17 Szalai Barna Tenisz Club
Mezıberény
18 Viola Szabadidıs és Kulturális
Egyesület
19 Mezıberény Város és
Környéke
Mozgáskorlátozottainak
Egyesülete

Kajlik Péter
Földes Péter
Jozaf Csaba
Madarász Ferenc

Cím
Telefonszám
Mb. Petıfi 17-19. 66/ 515-573
Mb. Luther tér 1.

Mb. Luther tér 1.

30/4645675
30/9984058
30/ 3600021
30/4807857
30/3683776

20/ 9894499
Mb. Kunhalom u.
6.
Mb. Petıfi u. 9.
Mb. Gyóni G. u .
37.
Mb. Puskin u. 44.
Mb. Fı utca 4-6.

30/2545308
20/9218433

Simcsik László
Czirbuly Zoltán
Babinszki Szilárd
Frey Péter

Mb. Fı út 14.

Hicz András

Mb. Fı utca 2/D.

30/9893479

Szikora András

Mb. Bonyhai 2/a

30/9037050

Mb. Kodály 26.
Szarvasi u. 18.
Mb. Petıfi 13-15.

20/9218433

Torma László
Madarász Magdolna
Horváth Attila
Szugyiczkiné Balogh
Edit
Vargáné Gönci Zita
Nagy Imre
Siófoki Attila
Hajdú Ernıné
Gulyásné Székely
Éva
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Mb.Gyóni u.6.

30/2802393
30/2690061

30/3270253
20/9969907

70/3145630

Mb. Hısök útja 10. 70/7798796
G/I/3.
Mb. Sport u. 1/B. 30/2808300
Mb. Rákoczi sgt
1/B
Mb. Fı út 7.

30/47846162
20/6165050

20 Mezıberényi Gyermekfoci
Alapítvány
21 Mezıberényi Horgász
Egyesület
22 P.18 Postagalambsport
Egyesület

Kajlik Péter

Mb. Petıfi u. 9.

30/2802393

Búzás József
Adamik Jánosné

Mb. Petıfi u. 8.

20/9410503

Károlyi Pál

Mb. Zrínyi sgt. 1.

30/2405285
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1.sz. melléklet

SPORTBESZÁMOLÓ
-SPORTÉLET-

Mezıberényben nagy hagyományai vannak a sportnak. Már 1912-ben arról gondolkodtak
helyi lakosok, hogy a hobbisportoláson túllépve, elsık között, egyesületet alakítsanak.
Ez a sportból fakad, a sport folyamata hozza, hogy aki mőveli, és a vonzásában él, elıbbutóbb szeretné felkészültségét felmérni, hogy elmondhassa, İ a jobb, vagy pedig több
munkával elérje ezt az eredményt. Az 1912-es évszámmal, egy történelmi utalást tettem,
melyet most szeretnék folytatni, és Önökkel röviden ismertetni, mert a múlt kötelez minket.

Így kezdıdött
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1912-ben pár sportbarát megalapította Mezıberényben az elsı sportegyesületet, ami a
Magyar Atlétikai Club volt, színük a kék-sárga.
Szerintem nem gondolták, milyen nagy „dolgot” visznek végbe. Ez volt a megyében a
második, a békéscsabai megalakulás után másfél hónappal történt.
1920-ban megalakul a Törekvés Sportegylet, színük a kék-fehér.
1925-ben megalakul a Levente Egyesület, mely a katonai felkészítést szolgálta, járási
versenyeken szerepeltek.
1930-ban színesedik a sport, a tenisz is belép az egyesületek sorába Turul Tenisz
Egyesület néven.
1927-32 között a sport élte hétköznapjait, de a gazdasági válság rányomta bélyegét.
1932-ben éledt újjá, amikor is megalakult a Mezıberényi Testgyakorlók Köre,
melynek a színe piros-kék, valamint a Mezıberényi Textil, színük a kék-sárga volt.
1933-ban készült el a sportpálya, melyet az Önkormányzat 6000 pengıvel támogatott.
Labdarúgó, atlétikai pályát és egy különlegességet, a lıcsarnokot foglalta magában.
Érdekesség, a sport és a mőkedvelıi tevékenység szoros kapcsolata, a Királyi Szálló
nagytermében egy elıadással mutatkoztak be, amelynek megyei visszhangja is volt.
1934 a nagy lendület éve, a Törekvésen belül, birkózó és vívó szakosztály alakult,
mely járási versenyeken szerepelt.
A Textil Sportkör keretében 1934-ben megalakult a nıi kézilabda csapat, a megyében
elıször. Mivel nem volt több a környéken, még egyet alakítottak, és egymás között
versengtek.
1934-35 Versenyévad. Mezıberény szempontjából kimagasló volt, mivel labdarúgó
csapata az elsı két helyet, és a negyediket is megszerezte.
1935-ben elkészül a sportpálya tribünje, ami alatt játékos és bírói öltözı volt található,
ahol a játékosok tisztálkodását is meg tudták oldani.
1936-ban a Kálmán uszoda és strandfürdı átadása után megalakul az Úszóegylet.
Fıleg a megyében versenyeztek.
A háború után a konszolidálódott helyzetben újjáalakul az MSE és a MADISZ, mely
csak labdarúgással foglalkozott. ’46-47-ben a labdarúgás szabályait módosítják,
szigorítják.
1950-ben megalakul az Agyagipar Építık SE, melyet az itteni téglagyárak hoztak
létre.
1952-ben asztalitenisz szakosztály alakul.
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•
•
•
•
•
•
•
•

1953-ban sor kerül az elsı villanyfényes mérkızésre a sportpályán.
1957-ben nıi-férfi kézilabda szakosztály alakul.
1958-ban újjáalakul a tenisz, és megalakul a MEDOSZ, mely a gépjavító állomás
keretein belül mőködik.
1959-ben a MEDOSZ jogutódja a Spartacus Sportkör, mely az elkövetkezı évek
folyamán kimagasló eredményeket ér el.
1962-ben birkózó szakosztályt hoztak létre, mely igen rövid ideig -3 évig- mőködött,
de így is serdülı bajnokokat tudott felmutatni.
1964-ben Mezıberényt is eléri a kosárlabda szele, a férfiak és a nık megye elsı
osztályában szerepelnek. Úttörı olimpiák és középiskolás bajnokságok jelzik útját.
1966-ban a Spartacus labdarúgócsapat bajnokságot nyer, és az NB III-ban folytatja
küzdelmeit, ahol is ’67-ben 2. helyezést ért el, de sajnos ’69-ben kiesik.
1969-72 között a Petıfi Sándor Gimnázium leány kosárlabda csapata minden évben
országos bajnok lett.

A múlt iskolai testnevelésérıl:
•
•

1895-ben Mezıberényi Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiú és Leány Iskolában heti egy órában
bevezették a testnevelést. Érdekességképpen ez tartalmazott szabadgyakorlatot, sorképzést, menetelést
rendes-gyorslépésben, gyakorlatokat korláton, nyújtón, mászópóznán és kötélen.
1908-09-ben, a leányosztályokban is bevezették a tornaoktatást heti 1-2 órában. Itt is egy-két
érdekesség, fordulatok helyben, lépı állás, különbözı tornalépések, járás, járás lábujjhegyen és
tornajátékok. A hatékonyabb sport érdekében a települések vándorzászlót alapítanak, melyet bajnokság
keretében nyerhetnek el. Ezt Mezıberény 1928-ban érte el.

Mezıberény 2011. évben ezt a hagyományt folyatva 22 sportegyesülettel, alapítvánnyal,
és közel 2500 aktív versenyzıvel és hobbiszerően sportolóval büszkélkedhet.
Az egyesületek mellett civil szervezetek is közvetlenül részt vesznek ebben a
tevékenységben.
Sportcsarnok Sportegyesület - Elnök: Schäffer Katalin
Az egyesület 3 sportágban, 4 szakosztály 70 versenyzıjével, kitőnı tárgyi, de szőkös anyagi feltételek között
tevékenykedik. Sok a jelentıs mennyiségő, szabadidıt feláldozó önkéntes is, akik nélkül a tornák, versenyek és a
mérkızések lebonyolítása elképzelhetetlen lenne.
•

•
•

A Kick-Box Szakosztály a tavaly elért világverseny helyezést felmutatva, az idén „még csak” a
diákolimpiai országos döntın sikerült
3 versenyzınek, 5 dobogós helyezést elérni. Akik ezt véghezvitték:
Kovács János, Schupkégel Miklós és Solymosi László.
Kovács János idáig több világ- és európa versenyen, valamint hazai országos bajnokságokon számos
dobogós helyezéssel, valamint bajnoki címmel büszkélkedhet. Ezt díjazva, a civil szervezetek által
szervezett és adományozott elismerı oklevéllel jutalmazták, melyet az OPSKK Színháztermében adtak
át.
Ebben az elismerésben részesült a nıi kézilabda csapat is, amely várhatóan a mostani bajnokságban az
5. helyen végez.
Örömmel tudatjuk, hogy található olyan lelkes, sportszeretı ember, ki felvállalt egy régi-új
szakosztályt, az asztaliteniszt, név szerint Kolozsi Péter.
İsszel a megye harmadosztályú bajnokságban szeretnének indulni.

Az egyesület amatır versenyek megszervezésével, a szabadidıs sportokban is komoly szerepet vállal, pl. városi
úszóverseny, asztalitenisz városi bajnokság, valamint a legjelentısebb, a Téli Kispályás Labdarúgó Teremkupa
megszervezésével.
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Az egyesületnél új vezetıségválasztás történt. A 20 év után leköszönı Henger Pétert, az
egyesület elnökét Schäffer Katalin váltotta fel.

Kosárlabda Klub - Elnök: Iványi László
Taglétszám 130 fı.
2010-ben a Sportcsarnok Sportegyesületbıl kiválva, önálló egyesületet hoztak létre, férfi, nıi, és utánpótlás
szakágban. A férfi felnıtt csapat a Nemzeti Bajnokság második osztályában szerepel, míg a nıi a Nemzeti
Bajnokság második vonalát jelentı, Kelet- Magyarország régiójában versenyez. Nagy gondot fordítanak az
utánpótlás nevelésre, melyet sikeresen hajtanak végre, ezt a korosztályos bajnokságokban elfoglalt, valamint a
Diákolimpián elért eredmények jelzik.

Alföld Turista Egyesület - Elnök: Földes Péter
Taglétszám 110 fı.
Szintén azon egyesületek körébe tartozik, aki a versenysport mellett, a szabadidıs sportokat is felkarolja. Mint a
neve is tükrözi, természetjárással, gyaloglással, hosszútávfutással foglalkoznak.
Nemzeti Bajnokságon szerepelnek, ahol Bajnoki címet értek el, egyéni felnıtt, nıi ifjúsági, nıi senior, és felnıtt
csapatban.
Versenyzıik között megtalálhatóak azok, kik a nemzetközi porondon is sikeresen megmérettetik magukat.
2011 elsı félévében szintén komoly eredményeket tudhatnak maguknak. Szabadidıs sport terén húsvétkor 20 fıs
csoporttal a Köröshöz sétáltak.
A túlélıtúrákra szakosodott csapat, a „Mátra 115” elnevezéső túrán vett részt.
„Két keréken Füzesgyarmatra” nevő kerékpártúrát 11 résztvevıvel teljesítették, 5 kerékpáros viszont Baranya
megyében 390 km-es körtúrájával kezdte az évet. A kerékpárosok még a Békéscsaba-Arad szupermaratoni
versenyen résztvevıként, és a futók kísérıjeként is szerepelt.
A futók az idei 4. Balaton – és Félbalaton szupermaratonon, a rekordszámú 900 sportoló között álltak rajthoz, és
szép eredményekkel értek célba. A Félbalatonon, korosztályában Földi Mihály 1., Szabó László 3. helyet, míg
párosban Schultz György és Forró Ferenc elsık lettek.
28. alkalommal került megrendezésre március 15-én a gyalogos Körösparti Emléktúra,
és 26. alkalomhoz érkezett a Körös Teljesítménytúrák, mely sajnos a tragikusan elhunyt Váradi László
emlékének tisztelegve, Váradi László Emlék- Teljesítménytúra elnevezést kapta.

Mezıberényi Sakk Egyesület - Elnök: Jozaf Csaba
Taglétszám 14 fı.
A Nemzeti Bajnokság másodosztályában szerepelnek. A tavaszi mérkızésen jól szerepelt csapat nagy hajrával
nem csak megtartotta 6. helyezését, hanem egyet elıre lépve, az 5. helyen végzett.
Akik ezt elısegítették, legjobb pontszerzık: Szász János,
Flack Zoltán, Nagy Sándor, Benyovszki Pál, Fekete Albert.
Egyéni versenyeken is sikeresen szerepelnek, úgymint
Erkel Nemzetközi Emlékverseny, Szucharda Gyula Emlékverseny, Békésszentandrás Kupa.
Elırelépésként kezelik, hogy két versenyzıje, Nagy Sándor és Benyovszki Pál elvégezte a Magyar
Sakkszövetség által szervezett versenybírói tanfolyamot. Ezáltal költségeket is takarítanak meg, hiszen ezek a
versenyzık a továbbiakban értelemszerően díjmentesen vállalják a mérkızések levezetését.

Mezıberényi Football Klub - Elnök: Zolnai György
Taglétszám 52 fı.
Ifjúsági csapata változatlan edzıi vezetés mellett, az ıszi szezon végén 17 ponttal a 12. helyérıl várta a tavaszi
folytatást, Vrbovszki János közremőködésével.
A felnıtt csapatban történt nyári átigazolások során, csak mezıberényi, ill. Mezıberénybıl elszármazott
játékosok szereplésével indult az ıszi szezon. İsszel, a mezıny végén, a 15. helyen állt a csapat 8 ponttal. A cél,
a szezon végére, a 10-12. helyezés elérése.
A felnıtt csapat munkáját Vrbovszki János és Krcsmárik Tibor irányította.
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Berényi Gyermek FC - Elnök: Vrbovszki Zoltán
Az egyesület ebben az évben is közel száz, 6-15 éves gyermek labdarúgó tevékenységét irányítja, szervezi.
A helyi tehetségek mellett egyre többen látogatják edzéseiket más településekrıl is (Csárdaszállás, Köröstarcsa,
Körösladány). Az Interligában Dévaványáról is érkeztek labdarúgók.
Korosztályos csapataik több helyi, területi, országos és nemzetközi bajnokságban, tornán vesznek részt.
U 7, U 9 és U 11 korosztályokkal a tavasz folyamán, az újrainduló Bozsik Programba kapcsolódtak be.
Március 25-én a Mezıberényben rendezett fordulóban több mint 200 ifjú labdarúgó lépett pályára!
U 7, U 8, U 9 és U 10 korosztályok az Interliga nemzetközi bajnokságban szerepeltek, a régió kiemelkedı
utánpótlás bázisaival.
A Mezıberényben rendezett két tavaszi forduló során több csapat lépett pályára (DVSC Loki Focisuli Debrecen,
Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szolnok, Szeged, Békéscsaba…)
Legnagyobb korosztályaik (U 13 és U 15) már harmadik éve az országos NB II bajnokságban játszanak.
A 2010/2011 bajnoki szezonban U 13 csapatuk szerepelt jobban, az elıkelı kilencedik helyen végezve. Utolsó
mérkızésén bravúros gyızelmet aratva a Békéscsabai UFC ellen, a tabellán is megelızve a csabaiakat.
A bajnoki szezon végén tartott elnökségi ülésen a következı 2011/2012 bajnoki szezonban is a fenti
versenyrendszert szeretnék biztosítani labdarúgóik számára.

Mezıberényi Szektorlabda Egyesület - Elnök: Hicz András
Taglétszám 15 fı.
2011-ben két versenyzı részt vett az idei elsı VB kvalifikációs versenyen, Budapesten, melyen Hicz András 2.
helyezést ért el.
Április 3-án Mezıberényben került megrendezésre a II. Kelet Régió Kupa, ahol Hicz András 1., Pál Zsolt 3.
helyezést ért el. A jó szereplés mellett az utánpótlás kérdését is fontosnak tartja, hogy minél többen
ismerkedjenek meg ezzel a sportággal.

Szalai Barna Teniszklub - Elnök: Nagy Imre
Taglétszám közel 120 fı.
A férfi tenisz csapat megyei bajnokságon versenyez, Nosza József vezetésével.
Nagyobb hangsúlyt a szabadidıs sport felé helyez, melyet a házi versenyek, és azok hangulata tükröz. Az idén,
június 11-én, egy jó hangulatú házibajnokságon vannak túl.
Tavasszal, vonalfektetéssel folytatták a pályafelújítást.
Mivel a sportpályán belül külön telephellyel rendelkeznek, ezért a klubház, és annak állagmegóvása jelenti a fı
problémát, melyre segítséget várnak.

Berényi Biliárd Klub - Elnök: Simcsik László
Taglétszám 19 fı.
Mezıberényi viszonylatban is hagyományokkal rendelkezı biliárdot, a kocsmai biliárdtól elvonatkoztatva
szeretnék megismertetni és elfogadtatni az itteni lakossággal.
Ebben jeleskednek Simcsik László, Kurta László és Salát Mátyás.
Budapest, március 26. Simcsik László 5. hely.
Budapest, május 21., olaszbábus, Simcsik László 1. hely, Kurta László 2. hely.

P18 Postagalamb Egyesület - Elnök: Károlyi Pál
Taglétszám 14 fı.
Hazai és külföldi útvonalakon 300 km alatt rövid-, 300-500 km között közép-,
és 500 km felett hosszútávon versenyeznek.
Leghosszabb távuk Magdeburg, 903 km. Dobogós helyezésekkel rendelkeznek.
2011-ben kérték felvételüket a támogatott egyesületek közé.
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Diáksport Egyesületek
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE
Elnök: Henger Péter
Taglétszám 894 fı.
Fı feladata, a sport tanórákon kívüli megszervezése és lebonyolítása. Valamennyi sportág diákolimpiai
felkészülését és versenyeztetését a szabadidıs sporttal kapcsolatos teendıkkel egyetemben. Ezáltal széles körő
sportágakat ölel fel, úgy mint asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és sakk. Egyéb
tevékenységekkel, kerékpáros túrák, valamint az úszásoktatás segítése, de a nemzetközi kapcsolatok
programjaiban és más iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában is szerepet vállalnak.
Újraszervezıdött a sakkfoglalkozás, valamint az asztalitenisz. A feltételek jók, a Molnár Miklós sportcsarnok és
2 tornaterem, valamint jól felkészült edzık, testnevelık segítik. A mőködés pénzügyi feltételei adottak voltak, a
több kiadással járó programokat tavasszal és nyár elején szervezik.

PSG DSE
Elnök:Szugyiczkiné Balogh Edit
Taglétszám 591 fı.
Szintén különbözı sportágakban vesznek részt, a mezei futástól kezdve a teremlabdarúgás és az utcai kosárlabda
bajnokságig. A Diákolimpiákon számos eredményt érnek el minden évben ezekben a sportágakban. A
sikerekhez, a sportolókon kívül, a felkészítık, valamint a gimnázium testnevelıi is hozzá járulnak.
Jól felszerelt fitnesz terem áll a tanulók részére, valamint külön órákat biztosítanak teremhasználati idın belül.

Civil szervezetek
Berényi Lovasbarátok Egyesülete
Elnök: Madarász Ferenc
Taglétszám 32 fı.
Az alapszabályban rögzített célok mellett, a sportot is célul tőzte ki.

Nyeregben Alapítvány
Elnök: Madarász Magdolna
Taglétszám 6 fı.
Az elızı civil szervezettel karöltve, iskolai osztályokat fogad, egész napos programokat kínálva, valamint nyári
lovastábort szervezve.
Mindkét szervezet közös érdeme, hogy már alapvetı eredményként és értékelhetıen, az idei évben ugró
lovassportban korábbi gyermek ügyességi lovasversenyt nyert fiatallal is büszkélkedhetnek.

Motorosok Baráti Köre Mezıberény Egyesülete
Elnök: Szikora András
Taglétszám 34 fı.
Szervezésükben európai hírő motorosok szórakoztatják a nézıközönséget, emellett egy más mőfajban, a
motorépítés kategóriájában is szerepelnek Németországban, ahol is komoly helyezéseket értek el.
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Mezıberényi Horgászok Egyesülete
Elnök: Adamik Jánosné
Taglétszám 370 fı.
A Mezıberényi Horgászok Egyesülete egy 1943. június 10-én alakult civil szervezıdés, amely tagjainak horgász
érdekeinek képviseletére, horgászsport fejlesztésére jött létre.
Céljaik között szerepel a horgászsport fejlesztése.
Fontosnak tartják a gyermek és ifjúsági horgászok oktatását, természet szeretetére való nevelését. Ennek hatására
az elmúlt években nıtt a gyermek horgászok száma.
2005 évben, saját kezeléső horgászvízhez jutott az egyesület, melyet az Önkormányzat igen kedvezı
feltételekkel adta bérbe.
A Boldisháti holtág fejlesztésére nagy gondot fordítanak, mivel nonprofit szervezet, a nyereséget a halállomány
pótlására, bıvítésére fordítják.
Tagjaik részére versenyeket rendeznek más-más helyszíneken.
Az egyesület székházában minden pénteken klubnapot tartanak, ahol is a sporttársak biliárdozás, dartsozás,
sakkozás és kártyázás közben mesélik el a nyári nagy fogásokat és élményeiket.
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