Henger Péter
Henger Péter a mezőberényi általános iskolában kezdett tanítani földrajz-testnevelés szakos
tanárként. A tanítás mellett kezdetektől lát el osztályfőnöki teendőket is. A városi sportéletbe
munkába lépésétől bekapcsolódott és azóta is aktívan tevékenykedik ezen a területen,
A város sport szervezése, életének szerves része!
Kezdő pedagógusként természetjáró szakkörvezető volt és kosárlabda edzőként is dolgozott
mind két általános iskolában. Az iskolai labdarúgás szervezőjeként rangos versenyekre
készítette fel diákjait.
1980-tól megvalósult a közvetlen sportrányitás és a Tömegsport Koordinációs Bizottságban,
majd az Ifjúsági és Sport Koordinációs Bizottságban is titkári teendőket látott el. A
megalakuló Mezőberényi Spartacus Sportegyesületnek kezdetben helyettese, majd elnöke lett.
Feladata volt a helyi létesítmények koordinálása, a kapcsolattartás valamint a szabadidős sport
szervezése. Az 1990-ben létrejött Sportcsarnok Diáksport Egyesület elnökeként, összefogta a
a sport szakosztályokat és szervezte az I. sz. Általános Iskola létesítményeinek rendezvényeit.
A szakosztályok önállódása után létrejött Sportcsarnok Sportegyesület, majd a Kosárlabda
Klub elnöke. Az iskolai diáksport vezetése a mai napig feladata. Beválasztották a Megyei
Diáksport Bizottságba, melynek azóta is aktív tagja. Az eltelt évek alatt jelentős szerepet
vállalt megyei és országos rendezvények szervezésében és koordinálásában. Ennek a
munkának köszönhetően sok jeles esemény került megrendezésre városunkban. Aktív
szervezője, korábban a gyermek nemzetközi kapcsolatoknak, nyári cseretáboroknak, a téli sí
táboroknak , az azóta is bővülő sportágak diáksport kapcsolatainak.
Máig elkötelezettje a sportnak. A gyereknek sportági tevékenysége mellett vezeti és szervezi a
tömegsportot, legyen az hétvégi kerékpározás, gyalogtúra a szünidőben, úszóverseny a nyári
időszakban. 30 éve szervezője a felnőttek között népszerű téli teremlabdarúgó bajnokságnak,
de nevéhez kötődnek az egykori városi bajnokságok akár kosárlabda, akár kézilabda
sportágban. A közel 35 éve végzett munkája jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
Mezőberényben jelenleg is színvonalas, aktív sportélet működik.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sport területén végzett kiemelkedő
munkája, a sportolási lehetőségek szélesítése, a szabadidő, a mozgásban gazdag, hasznos
időtöltés ösztönzéséért és a városnak nyújtott tevékenysége alapján Henger Péternek a "
Mezőberény Sportjáért" elismerést adományozza
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