
Középpontban Mezőberény város intézményei, vállalkozásai, civil szervezetei 
2014. május 1-2. 

Tervezett program: 
2014. május 1. Így főzünk mi 
Helyszín: Városi Liget 
09.00 Főzés és ízelítő munkánk gyümölcséből (cégbemutató kiállítás) nem kötelező elem 
10.00 színpadi programok helyi előadókkal 
12.00 Közös pohárköszöntő Siklósi Istvánnal, Mezőberény Város polgármesterével 
13.00 Színpadi programok helyi előadókkal 
16.00 19.00 Liget-bál élő zenével (szervezés alatt) 

Kerékpárral megyénk új kerékpárútjain kb. 100km-es túra, szervező Alföld TE 70-367-2977 
2014. május 2.  Főszerepben a kortalan sport 
Helyszín: Városi Sporttelep, Martinovics úti iskola 
08.00 Nevezés, adminisztráció, sorsolás: minden helyszínen  
09.00  Streetball bajnokság a Városi Liget előtti területen 

Szervező:  Mezőberényi Kosárlabda Klub 
Kispályás Labdarúgó bajnokság a Városi Sporttelepen 
Szervező:  Berényi Gyermek FC, Mezőberényi FC 
Asztalitenisz verseny a Martinovics utcai tornateremben 
Szervező:  Sportcsarnok Sportegyesület 
Tenisz a Városi Sporttelep Teniszpályáján 
Szervező:  Szalai Barna Tenisz Klub 
Futóverseny 
Szervező:  Alföld Turista Egyesület 

10.00 Egyéb sportbemutatók (szektorlabda, sakk, biliárd, darts…) a Csillagösvény Emlékparkban és egyéb 
helyszíneken. 
(A pontos versenykiírást, szabályzatot, az előzetes jelentkezés után a jelentkező csapatokhoz eljuttatjuk) 
12.00 Közös ebéd a Városi Sportpályán (a versenyző csapatoknak térítésmentesen, de egyéb lehetőség is 

biztosított az étkezésre) 
15.00 Eredményhirdetések a Városi Sporttelepen  
16.30 Mezőberényi FC - Békési FC férfi bajnoki labdarúgó mérkőzés, serdülő északi csoport 
20.00 Nosztalgia discoval zárul a nap az Ipar Discoban  
    
Kérjük, fogadja el meghívásunkat, mert:  

• az események Mezőberény egyik legszebb helyén, a Városi Ligetben, majd a Városi Sporttelepen 
kerülnek megrendezésre, 

• a részvétel alkalmat nyújt  a cégek, intézmények, civil szervezetek arculatának saját ötleteik, saját 
erőforrásaik felhasználásával történő bemutatására, 

• a munkatársainak bevonásával erősödhet a csapatszellem, előtérbe kerülhet a kreativitás, 
• felszínre kerülhetnek a látogatók, szakmai érdeklődők közötti együttműködés lehetőségei, 
• a rendezvény lehetőséget teremt találkozókra, megbeszélésekre, további közönség és szakmai 

kapcsolatok kialakítására. 
• egészségügyi biztosítás 
 

Az Ön feladatai, várható költségei: 
• A résztvevő egy min. 3x3 m-es standot állít, ahol bemutathatja termékeit, tevékenységét (nem 

kötelező) tetszőleges formában (kép, kiállítási tárgyak, prospektusok), megfőzi, megfőzeti az ebédet, 
amellyel vendégül látja munkatársait (partnereit, barátait…) Az étkeztetéshez a Madarak Háza előtt, 
sátor alatt helyben használható sörpadokat, asztalokat biztosítunk. Ha az étkeztetést a főzőhelyén 
szeretné megoldani sörpad korlátozott számban bérelhető: 20-56-16-349 

• A helyszín, a kiállításon és főzésen való részvétel ingyenes, a további felmerülő költséget Önnek, 
intézményének, cégének kell állnia. (szállítás, főzés kellékei, hozzávalók, jegyek osztása, étkezési 
eszközök beszerzése, székek, asztalok biztosítása-de lehetőség van étterem által biztosítani az étkezést a 
helyszínen.) 

• A sportversenyeken való részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lapon március 31-ig kell 
jeleznie. 

• A nevezési díjat 2014. április 15-ig kell fizetni.  
 

Az Önök számára biztosítjuk: 
Így főzünk mi 2014. május 1-jén:  



• a főzéshez, a standhoz a területet,  
• ivóvizet,  
• színpadi programot,  
• vendéglátóhelyet,  
• étkeztetéshez – nem elvihető – asztalokat, székeket 

Főszerepben a kortalan sport 2014. május 2-án 
• az előzetesen benevezett csapatoknak, versenyzőknek szakszerűen levezetett mérkőzéseket, 

emléklapokat, díjakat, ebédet biztosítunk. (mód van ezen a napon ebédjegyet vásárolni és azt előre 
eljuttatni a munkatársakhoz. Ilyen formában a sportoló és a szurkoló dolgozó is aktív kikapcsolódáshoz 
jut) 

• vendéglátóhelyet,  
• egészségügyi biztosítást 
• A sportversenyen minden játékos saját felelősségére vesz részt. 
 

Kérjük, részvételi szándékát 2014. március 31-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével szíveskedjék 
jelezni.  
További információért forduljon  Barna Márton képviselő úrhoz (06-30-99-84-058) 

Smiriné Kokauszki Erikához (06-20-246-12-16) 
 

Rendezvényünket az Önök támogatásával, aktív részvételével, ösztönző segítségével tudjuk a tervezettek szerint 
megvalósítani.  
Kérjük Önöket, legyenek partnereink a rendezvény sikeres lebonyolításában és töltsünk együtt, töltsön együtt 
munkatársaival egy pár kellemes napot, hogy közösen gondolkodva, cselekedve méltó módon tudjunk 
megemlékezni az elmúlt 25 évről, és a közösség erejével tervezzük meg városunk jövőképét. 

 
Kérjük, látogassa rendezvényeinket, emlékezzünk és építsük tovább  

együtt a 25 éves várost, lakóhelyünket, Mezőberényt! 
 

Mezőberény, 2014. március17. 
 

Barna Márton         Siklósi István  
 szervező-képviselő       polgármester 
 
 


