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Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! 
 
 
A sportrendeletben előírt évenkénti beszámolót az idén is elkészítettük. Sajnos nem 

rendhagyó. A járvány miatt elmaradt az elképzelt célok teljesítése és félbe maradt egyes 

sportágaknak a sportévad lezárása (2019-2020). Elmaradtak a várva várt felkészülések, 

alapozások. A sportvezetőknek új stratégiát kell kitalálni és véghezvinni a sportolókkal a 

sikerek elérése érdekében. A beszámoló készítésekor néhány sportág már próbálkozik – a 

biztonsági előírások betartásával - versenyek szervezésével, lebonyolításával. A sportolók – 

mivel a felkészülés nem volt teljeskörű – bíznak a kitartásukban, akaratukban, de azért kétely 

is van bennük, hogy milyen eredménnyel sikerül teljesíteni a versenyt (például a 

triatlonversenyzők az úszás felkészülést nem tudták teljesíteni). Amit viszont láttam, látok 

rajtuk a beszélgetés során, az a csillogás a szemükben és izgalom bennük, mert létük a 

sportolás és végre megint eljön a megmérettetés. A közös edzések újrakezdésénél még egy 

személyes élmény fogott meg, az pedig a kollektivitás. Amióta ezeket a beszámolókat 

készítem, többször utaltam a közösség hatására, és annak jótékony vonzatára. Ez a hatás most 

tapasztalható, barátok, edzőtársak, ismerősök újratalálkozásakor az edzőteremben. Nem lehet 

ezt az érzést leírni, a szónak a súlyát viszont érezni lehet. A mostani beszámoló sajnos így 

szürkébbre sikerült. Egyesületek, szakosztályoknak, akik támogatást kérnek és kapnak, 

beszámolniuk kell az elért eredményekről, valamint az elkövetkező év céljairól. Ezeket a 

beszámolókat ismertetem Önökkel. A Humánügyi Bizottság a „Mezőberény Sportjáért” 

elismerésre idén az „Alföld Turista Egyesület Mezőberény”-t terjesztette a képviselő-testület 

elé, amit el is fogadott és meg is szavazott. Kérem, olvassák, olvassátok el és ismerjék meg az 

egyesületek, szakosztályok munkáját, eredményeit. Lehet, hogy többeknek ez nosztalgikus is 

lehet, és kíváncsian fogják olvasni régi egyesületüknek vagy szakosztályuknak a mostani 

életét, működését.  

 
Tisztelettel: 
 
 
 

Barna Márton s.k. 
I. sz. választókörzet képviselője 

 
 
Felhasznált dokumentumok: 
 
Egyesületek, szakosztályok éves beszámolója 

A képek az egyesületek, szakosztályok facebook oldalairól 
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Olimpiai sportágak 
 
Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület 
 
 
Egyesületünk a 2019. évben is több mint száz 5-19 éves fiatal labdarúgó tevékenységének 

szervezését, képzését tekintette fő feladatának! 

A helyi tehetségek mellet egyre többen látogatták edzéseinket más településekről is (Békés, 

Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Szeghalom). 

Hét korosztályban megfelelő edzői és pedagógiai képesítéssel rendelkező szakemberek 

vezették a foglalkozásokat, a kapusok speciális felkészítését kapusedző irányította. Edzőink 

rendszeres résztvevői a szakmai továbbképzéseknek, tapasztalatcseréknek, amit egyesületünk 

fontosnak tart, ezért anyagilag is támogatja. 

Korosztályos csapataink több helyi, területi, országos és nemzetközi bajnokságban, tornán 

vesznek részt. 

Több játékosunk tagja a megyei korosztályos válogatottaknak. 

U7, U9 és 5U 11 és U 13 korosztályokkal az OTP Bank Bozsik-programban vettünk részt. 

U 7, U 8, Ú 9 és U 19 korosztályaink az interliga Nemzetközi Bajnokságban szerepeltek, a 

régió kiemelkedő utánpótlás egyesületeivel. 

Két csapatunk (U 15 és U 16) a Békés megyei korosztályos bajnokságban szerepel. A kisebb 

korosztály keresztpályás bajnokságban, az U 16 nagypályás bajnokságban vesz részt. ÚU 19 

csapatunk a nagypályás kiemelt megyei bajnokságban játszik. 

A Békés-megyei futsal bajnokságban is több korosztállyal vettünk részt: U 11, U 13, U 15, U 

17, U 19. 

Szakmai szempontból megfelelőnek tartjuk a megyei versenyrendszert. 
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HED-LAND SE Asztalitenisz szakosztály 

 

A szakosztály első csapata a 2019-es évben az Extraligában szerepelt. A tavaszi fordulót 

újoncként az előkelő 4. helyen fejezték be, jelenleg a 3. helyen állnak. 

A második csapatunk az Nemzeti bajnokság II. osztályában szerepel és az 5. helyen állnak. 

 

A harmadik csapat a Megyei Bajnokság I. osztályában játszik, ahol a 2. helyezettek. 

A negyedik csapat a Megyei Bajnokság III. osztályában indult és vezetik a tabellát. 

Ifjúsági versenyzőnk, Molnár Levente az országos serdülő ranglista legjobb 15 játékosa 

között szerepel. 

 

Céljaink között továbbra szerepelt, hogy rendszeres játéklehetőséget biztosítsunk a város 

amatőr asztaliteniszezői számára, valamint az utánpótlás szervezését is beindítsuk. Ez a cél 

2019-ben meg is valósult, egyre több sportkedvelőt fogad a szakosztály. Egyéni versenyeken 

játékosaink jól szerepeltek. 

 

Köszönjük a támogatást, mely nagyban hozzájárult a csapat eredményességéhez! 
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HED-LAND SE Íjász szakosztály 

 

A 2019-es évben a tagok közé ismét sok ifjú érkezett, sok ballagó diák pedig távozott.  

 

Ebben az évben az újoncok alapképzésére fektettük a hangsúlyt. A már hagyománnyá vált 

táborozást is sikerült remekül megoldanunk. Év közben több házi versenyt tartottunk a 

tagjaink számára. Az év vége felé már kisebb versenyekre is elmehettünk, ahol a versenyzést 

tanulhatják meg a növendékek. 

 

Komoly eredményeket értünk el a Magyar Íjász Szövetség Dél-alföldi Régiója által 

megrendezett 6 fordulós versenysorozaton. Sportolóink több korosztályban, több kategóriában 

is dobogós helyet értek el minden versenyen, amin indultak.  

 

A versenyekre történő felkészülést nagyban segítette a Madarász Kft. által biztosított terület, 

amit lőtérként használhattunk. 
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HED-LAND SE Kézilabda szakosztály 

 

 

A 2018/2019-es bajnokság jelenleg is zajlik, a csapat — kiegészülve a fiatalokkal — jelenleg 

a 3. helyen áll a tabellán. Az edzéseket folytatjuk, nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás 

nevelésre. Igyekszünk lehetőségeket teremteni számukra a játékra. 
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Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület 

 

 

 

- Országos AR versenysorozat összesített első hely. (2 db) 

- Mezőberényi terem íjász versenyen elért sikerek. 

- Mezőberényi íjász fesztiválon elért sikerek. 
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Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület 

 

 

Eredmények a melléklet alapján. 

 

Szakmai célok 2019-ben:  

 

A 2019. évi versenyszezonhoz viszonyítva, amiből ismét nagyon sokat tanultunk mind 

szakmailag, mind egyéb téren, a célunk az, hogy tovább erősödjenek a gyerekek mind testi, 

mind lelki erejükben. A sok és kitartó munka sajnos idén sem mindig hozta meg a várt 

eredményt, melynek sok esetben "csak" annyi az oka, hogy kis egyesületként nem kapunk 

akkora lehetőséget, mint egy nagy múlttal rendelkező egyesület. Ami több esetben a 

pontozóbírók pontozásán érezhető volt mindamellett, hogy sok esetben más egyesület edzői 

sem értették a kapott pontszámokat, mivel semmilyen arányban nem voltak a bemutatott 

gyakorlathoz. Ehhez sajnos "kezdünk hozzászokni". 

A 2019. évben szerzett érmeket, eredményeket áttekintve azonban nincs okunk panaszra, 

hiszen az összes versenyen részt vettünk és sikeres eredményekkel zártuk. A 2019. évre 

tervezett célokat maradéktalanul teljesítjük. 
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Mezőberényi Kosárlabda Klub 

 

A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson 

olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka, eredményesség 

nem érhető el. 

Sportszervezetünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás 

csökkenése miatt. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a sportoló és a szülők is kisebb mértékben tudják támogatni 

anyagilag a kosárlabdát. A felkészülés és versenyeztetés költségeit (vagy egy részét) sok szülő 

nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket 

finanszírozni. Ez a folyamat rövidtávon is negatívan befolyásolhatja a kosár sport jövőjét. A 

tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdekeltsége már részben megoldódott. 

Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését 

előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az 

egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, 

értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves 

része. Így a Mezőberényi KK-nál a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges 

életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, 

az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, 

aktív közösségi életet kínálunk. 

Társadalmi kockázatok: a kosárlabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai 

modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására 

hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének 

felzárkóztatását, illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő, önbecsülést 

erősítő hatása. A sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, 

fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport 

többek között a nevelés egyik eszköze is, ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja 

az önértékelést, a kitartást, és kitartóbbá, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Mindemellett 

nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy 

csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. 
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Gazdasági hatások:  

 

A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát 

hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása, 

illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól 

felszerelt csapat, mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy 

szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik, ezért megnő a 

csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések 

hajthatóak végre egyesületünknél. A kosársport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, 

a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatásneveléshez, 

egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. 

 

A 14-es Street Jam Fest" eredményesen zárult. A kosárlabda köré szervezett családi és 

szórakoztató programokon a nap folyamán kb. 1000 ember vett részt. A városban 

tevékenykedő vállalkozók, civil szervezetek, városi szervezetek bevonásával színvonalas 

eseményt zártunk második alkalommal, amit terveink szerint a következő évben is 

megszervezünk. 
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Mezőberény Labdarúgó Egyesület 

 

A téli felkészülés során, Gyomaendrődön megyei csapatok részvételével rendezték a Holler 

Kupát, amit jó játékkal, szoros csatában nyert meg csapatunk a vendéglátókkal vívott 

döntőben. A teremtorna jó felkészülést jelentett a tavaszi szezonra. 

A megye II. vonalában csapatunk a tavaszi alapszakasz lezártával a felsőházba folytatta a 

bajnokságot. Csapatunk az ötödik helyen végzett a bajnokságban. Ezzel teljesítette az 

Elnökség és a szakmai vezetés által kitűzött célt. 

Kajlik Péter a Gyermek FC-ben betöltött elnöki szerepre hivatkozva lemondta az elnökségi 

tagságát. Helyét csapatunk játékosa, Stibán Richárd vette át! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Megyei Labdarúgó Szövetség több konferencia megtartása után arra a következtetésre 

jutott, hogy a jelenlegi bajnoksági kiírások nagy különbségeket okoznak egyes csapatok 

között. Az új bajnoki rendszer egy viszonylag egységesebb bajnokságot vizionált. Csapatunk 

így a megye 2. vonalában maradt, viszont az egész megyéből kapott ellenfeleket, míg 

korábban csak a megye északi régiójából. 

Az új, erősebb bajnokságban csapatunk sikeres felkészülést mondhatott maga mögött. A 

bajnokságban azonban nem jöttek úgy az eredmények, ahogy azt terveztük. Köszönhetően, 

hogy a sérüléseknek és a munkahelyi elfoglaltságoknak. 

A Gyermek FC ebben a szezonban is biztosította fiataljait, akik közül többen alapemberré 

váltak.

 



13 

 

Szalai Barna Tenisz Club 

 

 

A Szalai Barna Tenisz Club 2019-ben sikeres évet zárt. Felnőtt csapatunk 2. helyezést ért el a 

Békés megyei csapatbajnokságban. A kedvező feltételeknek köszönhetően a tagok majdnem 

fele gyerek. 

 

Ők is rendszeresen mérik össze erejüket más városok sportolóival, illetve országos 

teniszversenyeken is indulnak. Az ügyesebbeket folyamatosan építjük be a felnőtt csapatba. 

 

2019-ben is hatalmas sikerrel rendeztük meg a V. Szalai Barna Tenisz Emléktornát. A 

versenyzők minősége, a több versenyszám is mutatja, hogy Békés megye egyik legnagyobb 

teniszversenyét a Szalai Barna Tenisz Club rendezi. 
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Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület 

 

Egyesületünk a korábbi évekhez hasonlóan mozgalmas sportéletet folytat.  

Jelenleg 22 fővel működik egyesületünk, de törekszünk, hogy a tagok száma növekedjen.  

A sport szeretetének továbbadása miatt rendezzük meg 2012. óta a Berényi Kupa gyermek 

teniszversenyt. Azonban az idén a rossz időjárási körülmények miatt ez a verseny elmaradt. 

Július 22-én vendégül láttuk a berényi hittantáborosokat a Szalai Barna Tenisz Club 

salakpályáin, ahol bemutatóedzéseket tartottunk az érdeklődők számára. A már 

hagyománynak számító augusztusi, egynapos verseny idén 6 fős csapattal zajlott. Békés-

Berény baráti mérkőzéseinek adott otthont az esemény. 

A téli időszakban is lehetőségünk volt heti két alkalommal edzéseket tartani, amelyek 

rendszeresen a Békéscsabán bérelt center pályákon zajlottak. 

Az utánpótlás szerepére is nagy hangsúlyt fordítunk. A református és evangélikus óvodák 

hálókat, labdákat, ütőket és egyéb eszközöket kaptak, emellett három gyermek is részt vett a 

Megyei Csapatbajnokságban, ahol a nagyokkal mérhették össze erejüket az iskolateniszesek.  

Legfontosabb célunk, hogy a gyermekek mellett a szülők és nagyszülők is ütögessenek 

városunk teniszpályáin és részesüljenek a játék és a mozgás örömében. 

Köszönöm szépen a Magyar Tenisz Szövetség eddigi támogatását.  

A jövőre nézve:  

• Nyíltnap, illetve családi nap szervezése. 

• Két saját teniszpálya üzemeltetése, további eszközök, felszerelések beszerzése. 

• Utánpótlás szerepeltetése, versenyeztetése. 

• A sport népszerűsítése önkéntesek bevonásával. 

(Egyesületünket továbbra is négyfős elnökség irányítja a megválasztott elnökkel. A 

szakmai munkát két edző biztosítja ifj. S. Nagy Imre és Pónya Árpádné.) 
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Nem olimpia sportágak 

 

Alföld Turista Egyesület Mezőberény 

 

A Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködve ellátjuk a megyei turistaszövetség 

feladatait. Így ismét elérhetővé váltak olyan turista-szolgáltatások, melyek vagy csak 

Budapesten voltak elérhetőek, vagy egyáltalán nem. Ilyenek pl. az MTSZ kiadványainak 

forgalmazása, turistaminősítések elérhetősége, tagszervezetek munkájának segítése. 

Túramozgalmaink egyre nagyobb ismertségre, elismertségre tesznek szert: A „VTSZ túrák 

túrázója" elnevezésű, saját ötletű, megvalósítású országos túramozgalmunkat idén már 

félszázan teljesítették szerte az országból! Többek között ennek is köszönhetően az ország 

távolabbi pontjairól is ellátogatnak rendezvényeinkre a turisták. Másik túramozgalmunkkal 

egy korábban már meglévő— Szucharda Gyula bácsi által bő húsz éve kidolgozott — de a 

megyei szövetség által elsorvasztott megyei gyalogtúrát újítottunk fel. Ez a „Békés megyei 

Kéktúra" is nagy sikernek örvend, a kezdés évében több mint 150-en vágtak bele és 52-en 

teljesítették is a 140 km-es távot. A fentieken kívül még kb. 110 km turistaút gondozását 

végezzük, valamint a megye összes turistaútjának karbantartását koordináljuk, szintén az 

MTSZ megbízásából. 
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2019-ben elért sporteredményeink: 

 

A Téli Körös teljesítménytúránkon újabb rekordot döntött a részvétel, 300 fő feletti induló 

vágott neki a kimondottan télies időjárásban a távoknak! Természetesen megrendeztük a 

XXXIV. Körös, Patai Mátra teljesítménytúráinkat, illetve sikerrel valósítottuk meg Petőfi 

halálának 170. évfordulójára tervezett Segesvári kerékpártúránkat is! Ezeken a 

rendezvényeken összesen több mint 1400 fő vett részt és tesztelhette edzettségét! Az év végén 

pedig Hoffmann Ádám tagunk — a több évtizedes munkássága elismeréseként — átvehette a 

„Vasutas természetjárásért" Arany fokozatú kitüntetését a Szövetségtől. 
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Berényi Biliárd Klub 

 

 

Klubunk a fennállása óta a legsikeresebb évet zárta, 3 csapatunk közül 2 az első osztályban 

szerepel, és idén – a tavalyihoz hasonlóan – mindkettő ismét a „Final four”-ba – a négyes 

döntőbe – került. Itt most a Szikora csapat lett a második, míg a Simcsik csapat a negyedik 

lett. A „Szikora B” csapatunk az OB harmadik osztályban harmadik lett Orosháza mögött, így 

feljutottak az OB második osztályba. Egyéniben a játékosaink közül 7 fő tagja a 32 fős első 

osztályú elitnek, közülük négyen résztvevői a 16 fős Mesterek Tornájának is, ahol eldől ki 

lesz az év legjobb biliárdosa. /Lázok, Harmati, Varga, Mészáros/ 
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Berényi „Lovas Barátok” Egyesülete 

 

 

Az egyesület célja működési területén összefogni azokat az embereket, akik szeretik és 

tisztelik a lovakat, illetve a lovas sportágakat, segíteni a lótenyésztést és a lovas sportágak 

gyakorlását. 

Az egyesület tagja a Magyar Lovassport Szövetségnek és a Békés Megyei Lovas 

Szövetségnek is. 

A szervezetnek 3 versenyzője van, a többi 25 egyesületi tag szabadidő sport keretén belül 

végzi sporttevékenységét. Nem utolsósorban ezzel színesítve és emelve a városi rendezvények 

színvonalát. 

Szinte minden városi rendezvényen jelen van az egyesület a fogataival közel 15 éve. A 

Berényi Napok, a Töltött Káposzta Fesztivál és egyéb rendezvények alkalmával, lovas 

fogatokkal szállítják a város lakóit. 

A szervezet 4 szakágban képviselteti magát a különböző szintű versenyeken. 

Fogathajtás - díjlovaglás - díjugratás - lovas íjászat 
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A versenyzők név szerint a következők: 

 

Fülöp Adrienn - Egyes fogatható 

Garzó Adám - ugró lovas, díj lovas 

Kőszegi Ádám - Lovas íjász 

 

A versenyzők 2019-ben elért eredményei: Fülöp Adrienn egyes fogathajtás kategóriában 

megyei szinten 1. helyezést ért el, régiós szinten pedig 3. helyezést.  

 

Garzó Ádám 125 cm-es díjugratás felnőtt kategóriában a Kunágotai megyei versenyt 

megnyerte, összesítésben viszont nem ért el eredményt, mert az egyetemi vizsgái miatt nem 

tudott részt venni minden versenyen. De több regionális meghívásos versenyen előkelő 

helyezést ért el. 

 

Kőszegi Ádám a Kassai Lajos féle lovas íjász világkupa versenyén méretteti meg magát, ahol 

jelenleg tart még az összesítés. 

 

Összegezve elmondható, hogy a versenyzők jól szerepeltek a megyei, országos versenyeken, 

illetve a világkupán, képviselve ez által az egyesületet, illetve városunkat. 
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HED-LAND SE Kick-Box Szakosztály 

 

Az egyesület kick-box szakosztálya sikeres évet zárt 2019-ben. A megyei és országos 

versenyeken kívül nemzetközi megmérettetésen is részt tudtak venni versenyzőink, ahol több 

dobogós helyezéssel tértek haza.  

 

2019-ben is sikerült Pozsonyba és Innsbruck-ba 

pontszerző versenyre eljutni. Ennek következtében két 

versenyzőnk, Halász Enikő és Szeleczki Lilla kijutott a 

Győrben megrendezésre került Utánpótlás Európa-

bajnokságra. Ezen a legrangosabb versenyen Enikő 

Európa bajnoki 2. helyezést, Lilla EB 3. helyezést ért el.  

 

Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hiszen tudatos 

készüléssel, hihetetlen akarattal küzdötték fel magukat 

erre a szintre. 

 

Nagy előrelépés a szakosztály utánpótlás nevelésében, hogy egyre több óvodás és kezdő 

gyermek látogatja az edzéseket, akiket már gyakorló küzdelmekre is el tudunk vinni, ahol 

lehetőségük van hasonló tudásszintű társakkal edzeni. 

 

A kitűzött célt elértük, amely versenyzőink edzésmunkája és kitartása, valamint a támogatók 

és a szülők segítsége révén jöhetett létre. 

 

A támogatásért rendkívül hálásak vagyunk. 
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Mezőberényi Horgászok Egyesülete  

 

2019. május 18. — Gyermekverseny — Hosszú-tó 

Nevezők száma: 13 fő; Összfogás: 37.73 kg;  

Helyezettek: 1. Bakos Rokkó: 5,71 kg; 2. Nagy Zsolt: 4,79 kg; 3. Székely Evelin: 44 kg 

 

2019. május 25. — Városi horgászverseny — Hosszú-tó 

Nevezők száma: 23 fő; Összfogás: 12216 kg;  

Helyezettek: 1. Kovács Márton: 12,79 kg; 2. Szalai Zsolt: 10,79 kg; 3. Szentpéteri Attila: 9,08 kg 

 

2019. június 21-23., Horgászverseny — Boldisháti-holtág 

Nevezők száma: 43 fő; Összfogás: 86,1 kg;  

1. Kígyósi Imre: 19.06 kg; 2. Varjú Zoltán: 146 kg; 3. Papp Zoltán: 11,9 kg;  

Legnagyobb hal díj: Varjú Zoltán (amur: 6 kg) 

 

2019. augusztus 2-4. Horgászverseny — Kettős-Körös mezőberényi szakasza 

Nevezők száma: 18 fő; Összfogás: 62.76 kg;  

1. Nagy István: 15,2 kg; 2. Lestyán János:10,52 kg; 3. Boczonádi Lajos: 9.22 kg;  

Legnagyobb hal díj: Pintér László (tőponty: 6,34 kg) 

 

2019. szeptember I. — III. Páros horgászverseny: Hosszú-tó 

Nevezők száma: 16 csapat/32 fő; Összfogás: 83.98 kg;  

1. Maléth Milán és Szalai Zsolt: 10,15 kg; 2. Gézárt Barnabás és Kovács Márton: 9.78 kg; 3. 

Szász Péter és Koczka Krisztina: 8,83 kg 
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Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület 

 

Az egyesület a helyi és környékbeli motoros élet szervezetten történő összekovácsolására jött 

létre még 2002-ben, majd hivatalosan 2007-ben. Az egyesület a motorosokat összefogva, 

közösségfejlesztést, szabadidős, hobbi és ismeretterjesztő – közlekedésbiztonsági 

tevékenységet is végez, hiszen a tagok között egyre több fiatal próbálkozik a motorozással. 

 
Civil szervezetként a tagok önkéntes munkájával, tagdíjból teremtik a programjaikhoz, 

rendezvényeikhez a hátteret, illetve önkormányzati támogatás nyújt segítséget. A baráti kör 

eredményességét mutatják a nagy sikerű helyi volumenű motoros bemutatók. Fő 

rendezvényük az évente megrendezett egész napos kikapcsolódást jelentő motoros nap, mely 

mind a motorosoknak, mind az egész családnak kikapcsolódást jelent. Ezeken az alkalmakon 

motorkiállítás és tesztmotorozási lehetőség is várja az érdeklődőket. Társadalmi párbeszédet 

is kezdeményeztek már a motoros és a motoros ellenzék között, mely hasznos ismereteket 

hozott felszínre és csökkentette a jelenlévőkben a motorosokat érintő sztereotípiát. Kisebb, 

nagyobb amatőr versenyeken vesznek részt az egyesület tagjai. Fontos az egyesület számára, 

hogy a motorsportot támogassa, mert olyan fiatal tehetségek vannak, akik a város jó hírét 

vitték, viszik. Egyesület tagjai motorokat is építenek, melyet bemutatnak különböző 

fesztiválokon.  
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Az egyesület nagy eredménynek tekinti, hogy egy 1991-es évjáratú Suzuki GSX-R 1127 cm3-

s motor hiányos állapotban került Mezőberénybe és olyan szépen rendbe tették, hogy több 

díjat is nyertek vele és azóta több motorral is. Az utóbbi években részt vettek és igazi 

közösségként mutatkoztak be a mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon is, ahol 2015-ben a 

versenyt is megnyerték és azóta is meghatározó szereplői. Számtalan városi rendezvényen 

közreműködőként, partner szervezetként vesz részt az egyesület és aktívan együttműködnek a 

rendőrség által szervezett közlekedésbiztonsági napon is.  

A városi rendezvényeken részt vesznek, általános iskolákban, középiskolákban végeznek 

tájékoztató, a motorozás szempontjából hasznos közlekedésbiztonságra irányuló bemutatókat. 

A Motorosok Baráti Köre 2020 évben lesz, hogy 18 éve megalakult és szervezi a helyi 

motorosok közösségének összefogását. 
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Nyeregben Alapítvány  

 

Az alapítvány 10 éve foglalkozik gyermekek lovagoltatásával óvodás, általános iskolás, 

középiskolás gyermekekkel egyaránt. 

Hat ló áll rendelkezésre a lovas oktatáshoz, mindenkinek a képességéhez megfelelően. A 

kezdő lovasok futószáron, a középhaladó gyermekek osztályban, a haladók pedig terepen 

lovagolhatnak, lovastúra vezető segítségével. 

Nemcsak a lovagolni tanítjuk meg a gyermekeket, a feladataik közé tartozik a lovak ápolása, 

gondozása, etetése, az istálló rendben tartása, ami ezáltal a gyermekek munkára nevelését is 

segíti. 2018. évben május - június hónapokban 28 alkalommal volt egynapos csoport 

kirándulás a környékbeli településekről, illetve helyi csoportok.  

Óvodai, általános iskolai középiskolai csoportok egyaránt. Nyáron pedig ötnapos turnusokban 

5 lovas tábor került megtartásra, 30-40 fős létszámmal, napközis és bentlakásos egyaránt. Az 

egyéni lovas oktatások az év minden szakában vannak, időjárástól függően.  

2019 őszén, szeptember, október hónapokban hétköznaponként délután kijártunk az óvodákba 

lovagoltatni. De nemcsak lovagoltattunk, hanem lovas kultúrát oktattunk az óvodás 

gyermekeknek. Ami azt jelenti, hogy megismerkedtek a lovas hagyományokkal, lovas 

felszerelésekkel, a lovak körüli feladatokkal. 

Hatalmas igény mutatkozott erre a szolgáltatásra. Összegezve elmondható, hogy évente több 

mint ezer gyermekkel ismertetjük, szerettetjük meg a lovaglást, ezáltal hozzájárultunk a 

szabadidejük hasznos eltöltéséhez, nem utolsósorban az egészséges felnőtté válásukhoz. 
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Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete 

 

Taglétszámunk az idei évben is jelentsen nőtt, sőt nem is gondoltuk volna, hogy ilyen nagy 

mértékben. Az idei évet 77 felnőtt, 1 ifi és 20 gyermek taggal kezdtük, és ezt sikerült 

másfélszeresére növelni. 109 felnőtt, 3 ifi és 38 gyerek, 151 fő tagunk van. 

Az egyesület célja, hogy a gyerekek, fiatalok minél több hasznos időt töltsenek a szabadban, 

élményeket és tudást is szerezzenek úgy, hogy mellette jól is érezzék magukat. A 

gyermekeknek saját erőből másik három horgász egyesület támogatásával létrehoztunk egy 

mára 4 fordulós horgászversenyt, melyen több mint 50 gyermek horgász vett részt, ismerte 

meg a többi települést, annak horgászvizét és ismerkedett meg többi horgásszal. Sikerült két 

korcsoportban, 3 kategóriában, igazolt fiataloknak is külön versenysorozatot indítani. Ezzel is 

az utánpótlást segítve a versenysportnak. (Közülük egy fő idén a válogatottal utazott 

Spanyolországba az U20O-as VB-re válogatottként, ahol a negyedik helyen végeztek) Sőt az 

idei évben már 4 ifjúsági versenyző vett részt az országos U20-as bajnokságban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány eredmény: 

Sikerült elérnünk, hogy a megyei szövetség (KHESZ) támogassa a négy egyesület által 

szervezett) Lurkó kupát és az ifjúsági klubprogramjai közé vegye (reméljük jövőre is sikerül). 

Nagyszerű előadókat hívtunk, hogy tartsanak előadást adott horgászmódszerekből. Kiszely 
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Zoltán egyesületünk tagja, országos pergetőverseny résztvevője tartott előadást a ragadozó 

halakról és a pergetéssel való megfogásukról. 

Deli Ibolya Dél-Afrikai Női VB csapat aranyérmével és nagyon érdekes beszámolójával 

nyűgözte le nem csak a fiatal horgászokat. Az óvódákba is rendszeresen hívnak minket a víz 

világnapján, hogy mutassuk be a vízi élővilágot, ezen belül részletesebben a halakat, illetve a 

horgászatot, mint sportot és szabadidős tevékenységet. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a 

környezetvédelemre és a halakkal való kíméletes bánásmódra.  

 

Idén már három óvódában is tartottunk előadást. 

A gyerekeket nagyon sok versenyen versenyeztettük, sok szép eredmény kíséretében. Egyre 

ügyesebben horgásztak, egyre több tapasztalatot szereztek, kint a szabadban töltötték 

szabadidőjüket. Egyesületünk horgászjegy forgalmazó is lett, így közel 150 horgászt segítve 

az engedélyhez jutáshoz. Főzőversenyeken is indult az Egyesület, melyen szép eredményeket 

értünk el. Az összejöveteleink, csapatépítése, közösség formálása nagyon jónak mondható, 

40-70 fő jelenlétével zajlottak nagyon jó hangulatban.  Az Egyesület elnökét meghívták a 

Megyei Versenybizottság Elnökének, így első kézből értesültünk a megyei versenyekről, 

információkról. Ebben az évben is voltak Mezőberényben megyei horgászversenyek, úgy 

ahogyan a tavalyi évben is. Ezzel is a várost népszerűsítve, illetve helyi vállalkozásokat 

támogatva. (Hosszú-tónál Suli kupa selejtező, döntő, megyei női, gyermek és ifjúsági 

bajnokság) Közel 100 gyermek és nő versenyzett itt, és legalább ugyanennyi hozzátartozó 

látogatott el hozzánk. Évzáró beszélgetést rendeztünk, melyet idén is folytattunk. A megjelent 

horgászaink és gyermekeik szép helyen kellemes körülmények között finom ételek és italok 

mellett beszélgethettek, nagyon jó hangulat volt. Két előadás megszervezése a fiatalok és 

felnőttek számára. Kiszely Zoltán pergető előadása, Deli Ibolya női világbajnok horgász 

előadása a Dél-Afrikai Vb-ről. Három óvódában tartottunk előadást a víz világnapja 

alkalmából. Szemétszedés Békéscsaba-Berény között található megálló helynél civil 

szervezetekkel közösen.  Szemétszedés a Kettős-Körös mezőberényi részén nem csak 

horgászokkal.  

 

2019.04.07-én rendeztük meg a város horgászainak a korosztályok és módszerek harca a 

Hosszúfoki csatornán, ahol 30 horgász, 9 gyermek versenyzett és horgászott nagyon ügyesen. 

I. helyezett: Balogh János 3940 g, II. helyezett: Uhrin János 1730 g, III. helyezett: Kádár 

János 1670g, gyerekeknél: I. helyezett: Kiszely Regina 690 g, II. helyezett: Fesető Boldizsár 

380 g, III. helyezett: Kis Bendegúz 320 g. 



27 

 

 

2019.04.27-én rendeztük meg a Suli kupa selejtezőjét, ahol az első helyezett csapat tagja volt 

Nagy Nikoletta, a második csapat tagja Szász Péter és az 5. helyen végzett csapat tagjai Kis 

Bendegúz, Pojendán Gergő, Hidasi Csaba. 

 

2019.05.05-én zajlott a Lurkó kupa első fordulója Békésen, ahol Nagy Nikoletta és Szász 

Péter is korcsoportjában a negyedik helyen végzett. 

 

2019. május 12-én zajlott a Suli kupa döntője a Hosszú tavon, ahol a berényi csapat tagjaként 

/ Nagy Nikoletta az előkelő 5. helyen végzett. 2019. május 12-én került megrendezésre a 

Csónakos Pergető Országos Bajnokság a pécsi tavon, ahol Kiszely Zoltán egyesületünk tagja 

Papp Róberttel a 23. helyen végeztek, úgy hogy 50 süllőt fogtak, de ebből csak 5 volt méretes, 

és mérlegelhető. 

 

2019. május 19-én, a Hosszú tavon került megrendezésre a Megyei Női és az Utánpótlás 

bajnokság. egyesületünkből az U15-ös kategóriában Nagy Nikoletta versenyzett egyetlen 

lányként, és előkelő 7. helyen végzett. U20-as kategóriában Hidasi Csaba horgászott és a 10. 

helyen végzett. Hölgyeknél Barna Hajnalka ügyes versenyzéssel a 4. helyet érte el. 

 

2019. május 25-én tartották a VIII. Városi horgászversenyt a Hosszú tavon, melyen Bárdi 

Dániel az 5. helyen végzett, Nagy Nikoletta a felnőttek között a 12. helyen végzett.  

 

2019. május 25-én rendezték meg Köröstarcsán a Dobó Ferenc Horgászegyesület 

törpeharcsafogó versenyét, melyen egyesületünkből hárman szerepeltek. Barna István a 9. 

helyen, Barna Hajnalka 7. helyen, míg Kolozsi Tamás 1,5 dkg-mal lemaradva az elsőtől a 2. 

helyen végzett. 

 

2019. május 25-én zajlott a Verba Tanyán a Bonduelle versenye, ahol Uhrin János 3. helyen 

végzett. 

 

2019. május 26-án, Gyomaendrődön a Fűzfászugi holtágon gyereknapi horgászversenyt 

szerveztek, ahol Nagy Nikoletta az 1-4 osztályos kategóriában 5. helyen végzett, és 

korosztályában a legjobb lány lett. 
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2019.06.02-án a megyei method bajnokságon három tagunk szerepelt, Barna Hajnalka 19. 

helyen, Uhrin János 25. helyen, míg Barna István a 31. helyen végzett a 42 fős mezőnyből.  

Egyesületi versenyünkön a Fűzfászugi holtágon közepes fogásokkal nagyon jót horgásztak 

tagjaink.  

 

2019.08.24-én a Lurkó kupa 3. fordulójában Szász Péter az első helyen végzett ifi 

kategóriában. 

 

2019.09.05-06-án részt vettünk a megyei Elnök-titkár találkozón, ahol a több mint 40 

csapatnak az első felében végeztünk. 

 

2019.09.15-én, Sarkadon a Balogh Attila emlékversenyen emlékeztünk meg a megyei 

versenybizottság tragikusan elhunyt elnökéről, ahol Barna Hajnalka 8. hely, Uhrin János 12. 

hely, Barna István 13. helyen végzett. 

 

A 2019.09.20-22-ig zajló Halibi horgászversenyen Hidasi László az első helyen végzett. 

 

2019.09.21-én egyesületünk is részt vett a Töltöttkáposzta fesztiválon, ahol már révek óta 

kedveskedünk a gyerekeknek játékokkal, hogy ők is el tudják foglalni magukat. 

Természetesen a felnőttek se hagyhatták ki a játékok kipróbálását. 

 

2019.09.22-én zárult a Lurkó kupa negyedik fordulója Mezőberényben a Hosszú tavon, ahol 

Nagy Nikoletta nyerte a gyermek kategória 1 helyezését, Ifi kategóriában is Szász Péter 

mezőberényi horgász lett az első helyezett. Összetettben Nagy Nikolett harmadik helyen 

végzett, Szász Péter pedig második lett. 

 

2019.10. 5-én zajló kuttyogató versenyen Lázár Péter egyesületünk tagja csapattársával az 

előkelő második helyen végzett. 

 

2019.10.23-án került megrendezésre a megyei feeder csapatbajnokság, amelyen a Barna 

Hajnalka, Barna István, Szalai Zsolt, Uhrin János alkotta csapatunk a 7. helyen végzett. 
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2019.10.27-én jótékonysági horgászversenyen vett több tagunk is részt, mellyel támogattuk 

Levente SMA-s kisfiú gyógyulását. Ezen a versenyen Bárdi Dániel amatőr kategóriában 3. 

helyen végzett. 
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Berényi Futókör 

 

A 2019-es évben a Futókör tagjai rengeteg km-t futottak össze az ország különböző pontjain 

tartott versenyeken, és vannak közöttünk olyanok is, akik külföldi rendezvényeken koptatták 

a futócipőiket.  

Sikerült ebben az évben is megvalósítanunk azokat a helyi rendezvényeinket, amelyekkel 

színesíteni tudtuk Mezőberény sportéletét. Programjaink a teljesség igénye nélkül: 

 

 

 

- A Március 15-ei Petőfi emléktúrát néhányan 15 km-t lefutva tettük emlékezetessé. 

- Március végén Fábián Ági rokkantkocsis társunkat tolva tapostuk az aszfaltot, amíg el 

nem értük a bűvös 21 km-t, így már Ági is félmaratonistának mondhatja magát. 

- Húsvét hetében a város főterén ismét felállítottuk a Tojásfát, melynek ötlete az egyik 

futótagunktól származik. Nagy örömünkre sok kisgyermekes család látogatta meg a 

rendezvényt, melynek eredményeként a Csibefutamon sok apró láb szaladt a számukra 

kijelölt útvonalon. 

- Június végén tartottuk a hagyományos Szent Iván éji közös futásunkat, melynek 

hangulata mindig megérint minket. 

- Augusztusban a Berényi Napokhoz kapcsolódva Triatlon kóstolóval vártuk a strandon a 

sportolni vágyókat.  
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- Október 5-én a VI. Kisvárosi futóversenyt az Állatok világnapjához kapcsoltuk, melynek 

helyszíne, a Nándy Állatotthon volt. 

- December elején a Télapó ajándékait futva juttattuk el a gyermekekhez, melynek ők 

nagyon örültek. 

- Az évet az immáron hagyományossá vált Szilveszteri Futógálával zártuk. 

 

 

 

 

 

Sokan, sokfélék vagyunk. Van, aki egyedül szeret inkább kocogni, van, aki társaságban, és 

olyan társaink is vannak, akiket a kutyájuk motivál a mozgásra. Az egyik nyugdíjas futónk, a 

Speciális Olimpikonoknak ajánlja fel az egész évben összefutott kilométereit. Mindenképpen 

a futás szeretetén kívül még közös bennünk, hogy tiszteljük, és szeretjük a természetet, ami az 

év minden pillanatában megörvendeztet minket gyönyörűségével. 

 

 

 

„A futás szabadság. Amikor futsz, meghatározhatod a tempódat. Eldöntheted, hol futsz, és arra 

gondolsz, amire csak akarsz. Senki nem szólhat bele abba, hogy mit tegyél.” 

Nina Kuscsik 


