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Tisztelt Képviselőtestület, Polgármester Úr! 

Az utóbbi évekhez hasonlóan a támogatott sportegyesületek, -szervezetek a 

sportrendeletünknek megfelelően beszámoltak a tevékenységükről és elért eredményeikről. 

Elmondható, intézményeink és civil szervezeteink számtalan sportágat ölelnek fel, 

megtalálható és választható torna, labdarúgás, kosárlabda, íjászat, futás, horgászat, kick-boksz, 

tenisz, atlétika, kézilabda, természetjárás, lovaglás, motorozás, biliárd, asztalitenisz. A 

résztvevők között van, aki a szabadidő eltöltéséért van, aki a verseny szépségéért és van, aki az 

eredmény centrikusságáért foglalkozik a sporttal. Tudjuk, hogy a versenyzés anyagi támogatás 

nélkül szinte lehetetlen. A város az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja ezeket az 

egyesületeket, szervezeteket, de elengedhetetlen a szponzori támogatás, valamint a szülők 

segítsége is. Köszönet illeti Őket. Mezőberényben régmúlt hagyománya van a sportnak, már 

1912-ben arról gondolkodtak a helyi lakosok, hogy a hobbi sportoláson túllépve elsők között 

egyesületet alakítsanak. Ez a sportból fakad, a sport folyamata hozza, hogy aki műveli és a 

vonzásában él, előbb-utóbb szeretné felkészültségét mérni, felmérni, hogy mindig jobb vagy a 

legjobb legyen a többiektől. Egy történelmi utazást szeretnék Önökkel röviden ismertetni. 

 

 

Így kezdődött 110 évvel ezelőtt (egy kis helyi sporttörténelem): 

-1912-ben pár sportbarát megalapította Mezőberényben az első 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 Mezőberényi Testgyakorlók Köre, melynek 

a színe piros-kék, valamint a Mezőberényi Textil, színük a kék-sárga volt. 



-1933-ban készült el a sportpálya, 

melyet az Önkormányzat 6000 pengővel 

támogatott. Labdarúgó, atlétikai pályát és egy 

különlegességet, a lőcsarnokot foglalta 

magában.  

Érdekesség, a sport és a műkedvelői 

tevékenység szoros kapcsolata, a Királyi 

Szálló nagytermében egy előadással 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 női kézilabda csapat, a megyében 

először. Mivel nem volt több a környéken, még egyet alakítottak, és egymás között versengtek. 

-1934-35 Versenyévad. Mezőberény szempontjából kimagasló volt, mivel labdarúgó 

csapata az első két helyet, és a negyediket is megszerezte. 

-1935-ben elkészül a sportpálya tribünje, ami alatt játékos és bírói öltöző volt található, 

ahol a játékosok tisztálkodását is meg tudták oldani. 

 

-1936-ban a Kálmán uszoda és strandfürdő átadása után megalakul az Úszóegylet. Főleg 

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 Építők SE, melyet az itteni téglagyárak hoztak létre. 

-1952-ben asztalitenisz szakosztály alakul. 

-1953-ban sor kerül az első villanyfényes mérkőzésre a sportpályán. 

-1957-ben női-férfi kézilabda szakosztály alakul. 



-1958-ban újjáalakul a tenisz, és megalakul a MEDOSZ, mely a gépjavító állomás 

keretein belül működik. 

-1959-ben a MEDOSZ jogutódja a Spartacus Sportkör, mely az elkövetkező évek 

folyamán kimagasló eredményeket ér el. 

-1962-ben birkózó szakosztályt hoztak létre, mely igen rövid ideig -3 évig- működött, de 

így is serdülő bajnokokat tudott felmutatni. 

-1964-ben Mezőberényt is eléri a kosárlabda szele, a férfiak és a nők megye első 

osztályban szerepelnek. Úttörő 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 Petőfi Sándor Gimnázium kosárlabda csapata országos bajnok lett. 

 

A kronológiai visszatekintésről ennyit. Még egy pár mondat, érdekesség az iskolai 

testnevelésből: 

 

Az elmúlt iskolai testnevelésről: 

 

1895-ben Mezőberényi 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, lépőállás, különböző tornalépések, járás, járás lábujjhegyen 

és tornajátékok. A hatékonyabb sport érdekében a települések vándorzászlót alapítanak, melyet 

bajnokság keretében nyerhetnek el. Ezt Mezőberény 1928-ban érte el. 



 

A lányok ’33-ban csatlakoznak a bajnoksághoz gyakorlatokkal és szép táncokkal. 

A háborús helyzet miatt’43-ban megszakad ez a folyamat. 

 

A kis visszatekintés után kérem, fogadják ugyanolyan olvasmányosan ezeket a leadott 

beszámolókat. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

Barna Márton sk. 

I.sz.körzet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált dokumentum: 

Jakab Mihály-Dr. Makai Gyula – Mezőberény sporttörténete 1912-1978  



Olimpiai sportágak 

Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület 

 2001-ben alakult egyesületünk az ismert nehézségek ellenére a 2020/2021 bajnoki szezonban 

is az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tevékenykedett. 

Taglétszámunk továbbra is több mint 100 fő, félő, hogy a vírusjárvány miatt lemorzsolódás 

történik. 

Csoportjaink (csapataink) száma hat, óvodás korosztálytól, U 19 korosztályig. 

A foglalkozásokat megfelelő edzői végzettséggel rendelkező edzők vezetik. Edzői stábunk 

három fővel bővült: Geréd Erzsébet (U 7 segítő edző), Gézárt Zoltán és Kovács Antal. 

- U 7 Gézárt Zoltán UEFA D és Geréd Erzsébet, Grassroots  

- U 9 Zsíros Péter Grassroots C 

- U 11 Benyovszki Róbert, Grassroots C 

-  U 13 Tóth Olivér UEFA B 

- U 16 Oláh Zsolt UEFA B 

-  U 19 Kajlik Péter UEFA B 

Az említett csoportokon kívül Kovács Antal kapusedzéseken foglalkozik korosztályos 

bontásban kapusainkkal. 

Egyesületünk szoros kapcsolatban áll a Mezőberényi Labdarúgó Egyesülettel. Összes 

utánpótlás csapatát térítésmentesen készíti fel és versenyezteti a különböző, kötelezően előírt 

korosztályos bajnokságokban. A felnőtt csapatban több volt ifjúsági játékosunk szerepel: 

Rau Zsolt, Durkó László, Burai Zsolt. 

Versenyeztetés 

U 7, U 9, U 11, U 13 csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által koordinált és támogatott, 

egyesületi OTP Bank Bozsik-programban vettek részt, akkor, amikor a járványhelyzet lehetővé 

tette. 

Ebben a szezonban az Interliga nemzetközi sorozat elmaradt csapataink számára. 

U 16 csapatunk a Békés-megyei keresztpályás bajnokságban jelenleg első helyen áll, nagy 

harcban a bajnoki címért Füzesgyarmat csapatával. Kiemelkedő teljesítményt a következő 

játékosok nyújtanak: Roósz Roland, Machó Róbert, Gschwindt Tamás, Vicze Sándor. 

A csapatból idén is kijelöltük azt a két személyt, aki a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány  

és a Fekete család támogatásával nyáron részt vesz a Gödöllőn szervezendő Juventus táborban: 

Machó Róbert, Vicze Sándor. 



U 19 együttesünk a Békés-megyei kiemelt ifjúsági bajnokságban szerepel. Ebben a 

csapatunkban generációváltás történt, a bajnokságban idősebb játékosokkal találkozunk. Fiatal 

kora ellenére továbbra is bízunk a csapat fejlődésében. 

Az utóbbi időben tehetséges játékosaink iránt megnőtt az érdeklődés a magasabb szinten játszó 

csapatok részéről. A téli szezonban más egyesületekhez igazoltak, akik NB szintű 

bajnokságokban játszanak: Forrás Márk (Grosics Akadémia Gyula), Kis Gergő (Termál FC 

Gyula). 

U 19 csapatunkból kiöregedő játékosok megyei csapatokba igazoltak: Szalkai Martin (Kamut), 

Vincze Dávid (Köröstarcsa). Ez utóbbit egyesületünk részéről nem tartjuk helyesnek, inkább a 

tehetségek helyben maradását szorgalmazzuk. 

Mások felsőfokú tanulmányaik folytatásáért távoznak, ami érthető jövőjük szempontjából. 

Bevételek 

Legnagyobb bevételi forrásunk továbbra is a TAO pályázati rendszer. Ennek következtében 

tudjuk biztosítani a korszerű sportfelszereléseket, utazási költségeket, étkezéseket sportolóink 

számára és pótoljuk elhasználódott sporteszközeinket. Az edzői díjakat is a pályázati összegből 

tudjuk biztosítani. 

Szintén pályázati úton nyertünk támogatást szertárosi munkakör betöltésére, miután megszűnt 

az eddig a Közszolgáltató által foglalkoztatott személy állása. Labdarúgó egyesület esetében 

fontosnak tartjuk a felszerelés egyben tartását, mosását, fertőtlenítését, karbantartását, ezért 

pályáztunk erre a feladatkörre. 

Másik bevételi forrásunk a tagdíjak, ami a pályázatokhoz szükséges önerőt biztosítja. Itt is 

tapasztalható kiesés, mert azokban a hónapokban, amikor szüneteltettük tevékenységünket, 

nem kértünk tagdíjat a családok védelme érdekében. 

A személyi jövedelemadó és iparűzési adó bevételei is kevesebb összeget jelentettek 

számunkra, mint előző években, az ismert okok miatt. 

Másik bevételi forrásunk, az önkormányzati támogatás. Ennek köszönhetően: 600.000 Ft 

érkezett számlánkra.  

Nagy segítség számunkra a sportlétesítmények ingyenes használata, amit ezúton is tisztelettel 

köszönünk az Önkormányzatnak.  

A Közszolgáltató vezetőjével és munkatársaival korrekt munkakapcsolatot ápolunk, több 

esetben egyezettünk és továbbra is keressük a legjobb megoldásokat egymás tevékenységünk 

segítése érdekében. 

Edzőink véleménye alapján egyesületünk életének egyik legnehezebb szezonját zárjuk, sok 

bizonytalansággal, kétséggel, problémával. 



Egyesületünk a fiatalok képzése és versenyeztetése, valamint a megfelelő szakmai háttér 

biztosítása mellett, fontosnak tartja a meglévő sporteszközök, sportszerek állandó pótlását, újak 

beszerzését sportolóink komfortérzetének javítása és a jobb eredmények elérése érdekében. 

A bajnoki mérkőzések, tornák mellett elmaradtak hagyományos nemzetközi kapcsolataink 

(Gronaut, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szováta.), közösségteremtő rendezvényünk, 

alapítvány bálunk és még sok tervezett programunk.  

Tavaly ünnepeltük egyesületünk alapításának 20. évfordulóját. A Bethlen Gábor Alap pályázati 

forrásból biztosított támogatással méltó módon tudtunk megemlékezni. Több eseményt 

szerveztünk: Nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát, edzői fórumot, kiállítást, emléktábla 

avatást.  A tornára érkező küldöttségeket és szurkolókat, vendégeket ebéddel kínáltuk, amit 

mesterszakácsok készítettek.  A tornát megtisztelték jelenlétükkel Dankó Béla Orzsággyűlési 

képviselő és Siklósi István Polgármester Úr.  

Az MLSZ felkérésére amatőr státuszban tevékenykedő egyesületünknek folyamatban van a 

Grassroots akkreditációja, ami a jövő szempontjából fontos elképzeléseket tartalmaz.  

A nehézségek ellenére továbbra is szeretnénk folytatni tevékenységünket. A következő 

időszakban nagyobb hangsúlyt fektetünk a toborzásra, mert a járvány- és demográfiai 

helyzetből adódóan lemorzsolódás tapasztalható. A folyamat akkor sem vigasztal, ha mindez 

társadalmi szinten tapasztalható, negatív előrejelzés, amivel nálunk nagyobb egyesületek is 

küzdenek! 

Továbbra, nehézséget okoz minden évben a TAO összeg megszerzése. Más, városunkban 

működő egyesületek is hasonló problémával küzdenek, ezért közösen egyeztetve velük, kérjük 

a városvezetés segítségét a helyben található anyagi források koordinálásában. Amennyiben 

lehetőség van, javasoljuk egy TAO referens munkakör létrehozását a helyi sportegyesületek 

segítése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 ÉVES A BERÉNYI GYERMEK FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberény Labdarugó Egyesület 

A Mezőberényi Labdarúgó Egyesület 2016. június 27-én alakult. Alapító tagjai olyan felelős 

személyek, akik szerepvállalásukkal segíteni szerettek volna a megszűnés határára került felnőtt 

labdarúgásnak.  

A 2021-es év a koronavírus jegyében telt! Szerencsére a megelőző évtől eltérően nem került 

törlésre a szezon. Az aktuális járványügyi rendeletek szigorú betartása mellett kerültek 

rendezésre a mérkőzések és az edzések! 

A pandémia nem kevés nehézséget hozott Egyesületünknek! Az aktuálpolitikai döntések 

következtében jelentős pénzt vontak el az Önkormányzattól.  Ezek az elvonások következtében 

Egyesületünk épphogy túlélte a tavaszt. Azt a kis tartalékunkat éltük fel szinte teljesen, amit a 

tagdíjakból folyt be, hiszen a vészhelyzet idején nem lehettek nézők a mérkőzéseinken!  

A 2021/22-es szezonra immáron az új elnökséggel (Balogh Lajos, Bobály Dániel és Stibán 

Richárd) folytatta a munkát az Egyesület! A játékosok továbbra is Benyovszki Róbert lelkes 

irányítása mellett kezdték el a felkészülést az új szezonra. 

Júliusban szép számmal kezdtük meg az edzéseket a megszokott játékosokkal. Az ifjúsági 

csapatból Burai Zsolt és Vas László került a felnőtt csapathoz. Két játékost jegyezhetünk fel a 

távozók oldalán is. A Berényi Gyermek FC két játékosa kettős igazolást kapva csatlakozott a 

felnőttek közé! Sajnálatos módon mindketten az ősz végén új csapatban folytatták 

pályafutásukat. 

A nyár folyamán több rendezvényt tartottunk a városban. A május 1-re kiírt Örömfoci a 

pandémia miatt a nyár közepére csúszott. A jó hangulatúbaráti tornát a csapatunk idősebb 

tagjaiból álló csapata nyerte! Augusztus 20. kísérő rendezvénye lett volna egy újabb Örömfoci, 

de erre csak egy csapat jelentkezett, így ez is egy későbbi időpontra került át. Egy négy csapatos 

minikupát tartottunk szeptember utolsó hétvégéjén, amit a Top-Down csapata nyert! 

Ezzel párhuzamosan csapatunk elkezdte a szereplését a megyei II/A csoportban, ill. a Békés 

megyei kupában. 

A kupa őszi fordulóiban elsőként Gerla ellen játszottunk, magabiztosan nyerve jutottunk 

tovább. A 2. fordulóban a megye I-es Gyomaendrőd ellen sikerült egy bravúros 3:3-as 

eredményt elérni, amivel a 3. fordulóba jutottunk. 

A bajnokságban is nagyon jól indult a szereplés! A kemény nyári felkészülés meghozta a 

gyümölcsét, hétvégéről-hétvégére hoztuk a pontokat a nálunk jóval nevesebb csapatok ellen is! 

A bajnokság két kiemelkedő együttese ellen 4 pontot sikerült begyűjteni, ami rajtunk kívül 

másnak nem sikerült a bajnokságban! A lendületünk – a korábbi évekhez hasonlatosan – az 



óraátállítás után kissé megtört. Az utolsó pár fordulóban fájó pontokat vesztettünk. A jó 

kezdésnek köszönhetően még így is az előkelő 4. helyen fejeztük be a 2021-es évet! 

Télen sem állt le a mozgás, hetente egyszer a társaság összejárt egy foci erejére a Molnár Miklós 

Sportcsarnokban! A játékosok zöme részt vett a Téli kupán is, ami bizakodásra adott okot, hogy 

mindenki mozgásban marad a tél folyamán! 

2022 első komolyabb megmozdulása volt az Oros-Ablak teremfoci torna. Ebben 32 megyei 

csapat mérte össze tudását. Csapatunk kitűnő szerepléssel megnyerte a szeghalmi 

selejtezőcsoportot, így a részt vett az orosházi nyolcas döntőben! A jó formát sajnos nem tudtuk 

átmenteni, így csapatunk az 5-8. helyen végzett. 

Február elején nem kis meglepetésre, megkeresett minket testvérvárosunk futball egyesülete, 

hogy 5 évvel ezelőtt megtartott találkozónkat és a két csapat közti mérkőzést meg kellene 

ismételni. Szeretnénk élni a szovátai meghívással, amennyiben a lehetőségünk nyílik rá! 

Február a felkészülés jegyében telt! Sajnos nem abban a szellemben, ami a korábbi években 

megszokott volt. Edzőmérkőzéseken Békéscsaba Jamina, Csorvás és a Békéscsaba LA U19 

csapatával mérkőztünk meg. Csorvással minden fél évben találkozunk, erősítve a két csapat 

közti barátságot, karöltve egy jó hangulatú közös vacsorával! 

A bajnokságot nem kezdtük túl fényesen, de bizakodóan állunk hozzá, hogy csapatunk 

visszatalál az őszi játékához és ismét győztes mérkőzéseket könyvelhet el magának! 

A Békés megyei kupában Kötegyánt legyőzve a legjobb 8 közé jutott. Ez a pozitívum lehetőleg 

meghozza a csapattól megszokott játékkedvet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HED-LAND SE Asztalitenisz szakosztály 

A 2020/21-es bajnoki évben a Nemzeti Bajnokság Extra Ligájában az 5. helyen végzett, míg az 

NB-II-ben az első helyet szerezte meg. 

A 2021/22-es évad I félévének végén a csapataink mind az NB-I-ben, mind az NB-II-ben 

veretlenül vezetik a bajnokságot.  

Terveink szerint szeretnénk a következő évben ismét az NB-I-ben, NB II-ben és az NB III-ban 

játszani. 

Ez a feladat megnövekedett költséget jelent, de bízunk benne, hogy sikerül támogatókat találni 

terveink megvalósításához. A játékos állomány rendelkezésre áll, és ha a város továbbra is 

támogat bennünket a terem rendelkezésre bocsátásával, mind a mérkőzések, mind az edzések 

lebonyolításához, belevágunk a város történetének legsikeresebb sportvállalkozásába. 

Azért dolgozunk, hogy a mezőberényi emberek büszkén mondhassák, az asztalitenisz 

sportágban kiemelkedő a csapatuk. 2022-ben komoly erőfeszítéseket teszünk az utánpótlás 

nevelésre is, ami jelenleg is színvonalasan zajlik edzéseinken. 

Talán megértik, hogy egy ilyen lehetőség nem minden évtizedben adódik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HED-LAND Íjász szakosztály 

Szakosztályunk számára a 2021-es év sok nehézséget rejtett magában. A tavaszi edzések 

kimaradtak, mivel részben távoktatás miatt a gimnázium tornatermét nem lehetett igénybe 

venni. Ugyan a távoktatás a tanítási év vége előtt megszűnt, a tornateremben foglakozásokat 

nem lehetett tartani.  

A nyári edzések szombatonként a Madarász-tanyán zajlottak. Ez jó lehetőséget teremtett arra, 

hogy változó távolságokból és terepviszonyokból gyakorolják a szakosztály tagjai a célok 

pontos eltalálását.  

A 2021-es év az egyesület életében az új tagok bevonása és a gyakorlás volt. Azért is lett ez a 

cél, mivel a vírushelyzet miatt a versenyek száma igen csekély volt. Ennek ellenére a 

szakosztály képviseltette magát több versenyen is. A legeredményesebb íjászunk Pénzes Emese 

volt idén, aki Bakonszegen arany-, míg a kettő füzesgyarmati vetélkedőn egy ezüst-, illetve egy 

bronzéremmel gazdagodhatott. Rajta kívül Maléth Dóra a Füzesgyarmaton megrendezésre 

kerülő örömíjász versenyen egy bronzéremmel öregbíthette a maga és a szakosztály hírnevét. 

Versenyeken képviselték még a szakosztályt Török Kinga, illetve Almási Attila, akik 

ugyancsak sikeresen szerepeltek a megmérettetéseken.  

A nyár folyamán egy, a Madarász-tanyán megrendezésre kerülő táborban közreműködtek a 

szakosztály tagjai, ahol egy hosszú délelőttön keresztül népszerűsíthettük az íjászatot a fiatalok 

körében. Szerencsére nem ez volt az egyetlen alkalom, ahol az íjászat szépségeibe mások is 

belepillanthattak. A II. kerületi evangélikus gyülekezet által szervezett gyerektáborban is 

lehetőséget kaphattunk erre. Mindkét táborban szép számmal jelentek meg érdeklődők a sportág 

iránt.  

Az ősz beköszöntével, októbertől ismét lehetett edzéseket tartani a gimnáziumban. A hangsúly 

ezeken az edzéseken, a jövő évet tekintve, az új belépők tanítása, fejlesztése, illetve a régi 

tagoknak gyakorlási lehetőség biztosítása, bízva abban, hogy jövőre több versenyt hirdetnek 

meg, amin a szakosztály öregbíteni tudja hírnevét és újabb érmekkel és élményekkel 

gazdagodhat.  

 

 

 

 

 



HED-LAND Kézilabda szakosztály 

A 2018/19 szezontól 21-es táblán játszik a megyei I. osztályú bajnokságban. Azaz 3 mérkőzés 

van minden csapattal. Ennek oka, hogy az NB.II-be való feljutáshoz minimum 18 mérkőzés 

kell, és mivel kevés a csapat, csak így oldható meg.  

A csapatunk 3 mérkőzés kivételével minden mérkőzést megnyert. Csak a feljutó Orosházától 

szenvedtünk vereségeket és egy mérkőzésen a BDSK-tól. Így a szezont a 3. helyen zártuk. 

Igazolt játékosaink száma 20 fő. Gondot az egyetemisták részvétele okoz, hiszen nincsenek 

itthon minden mérkőzésen és keveset tudnak edzeni a csapattal. A célunkat – az 1-3. hely 

megszerzése – sikerült elérnünk. 

Külön öröm volt, hogy a góllövőlistában több játékosunk is igen előkelő helyen végzett. 

Kiss Zsuzsanna 2., Kovács Krisztina 4. lett. 

2020-ban az összetartás erősítésére sajnos az ismert okok miatt közös rendezvényt nem 

tarthattunk. Már második éve, hogy a hagyományos nyári gútai kupa is elmarad. Ennek oka is 

a vírushelyzet volt.  

Az őszi szezonban - 2021/22 bajnoki év – szintén torlódnak a mérkőzések valószínűleg 

tavaszra, mert a szövetség külön korlátozásokat vezetett be a vírus miatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberényi Íjász Egyesület 

Egyesületünk 2021 évi tevékenysége elég sikeres volt a pandémia ellenére is. Próbáltuk kihozni 

belőle a maximumot. 

Több helyi és más település rendezvényén voltunk bemutatót tartani, az íjászatot népszerűsíteni. 

Vidéki rendezvények közül a 3 napos Visegrádi palotajátékokon több csapattárssal részt 

vettünk és próbáltuk emelni az amúgy is magas színvonalat. 

Majd a Boldogkői várat védtük meg. Valamint az Egri végvári napokon is résztvevőként jelen 

voltunk. Majd végül a berettyóújfalui lovagi játékokon "vívtuk meg a csatát". 

A 2021-ben is megrendeztünk szokásos íjász versenyüket, most is sikeresek voltak helyi 

versenyzőink. 

Egyesületünk létszámát megint sikerült növelni, illetve  egy új íjászpályát sikerült megszerezni. 

Ebben évben egyesületünk tagjainak 12 arany 8 ezüst 7 bronzérmet sikerült szerezni az ország 

különböző versenyein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberényi Kosárlabda Klub 

A Mezőberényi Kosárlabda Klub a 2021-2022.-es évben az elmúlt évhez képest reménytelien 

kezdte meg a működését. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bíztató hangvételű 

leveleket adott ki egy eredményes, és első sorban megrendezésre kerülő 2021-2022-es 

szezonról. Szigorú Covid19 eljárások mellett kezdhettük meg működésünket. Pontos 

szabályrendszert kaptunk mind az edzések, mind a versenyek lebonyolításához. Sajnos a 

dolgunk idén sem lett könnyebb, de legalább dolgozhattunk. Első sorban a városban működő 

iskolák tornatermeinek használata jelentette a kihívást, ugyanis a vírushelyzetre hivatkozva a 

klub nem tudta, tudja használni klub szintű, összevont edzésekre a termeket. Ez jelentősen 

korlátozza edzéseink számát, amiket a Molnár Miklós Sportcsarnokban és a Martinovics úti 

teremben tudunk végezni.   

Az anyagi feltételek biztosítása is az eddigi évekhez viszonyítva nagy kihívások elé állították 

klubunkat, ugyanis az eddigi TAO pályázat és Mezőberény Város Önkormányzata által 

biztosított anyagi források is lecsökkentek a vírushelyzet miatt. A céljainkat azonban nem adtuk 

fel, nem adjuk fel és haladunk a megkezdett úton. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a 

legkisebb korosztályok létszámának bővítésére, versenyeztetésére. Az adminisztrációs 

feladatokat a Civil Központban kialakított irodában folytattuk.   

Az együttműködésünk a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégiummal továbbra is folytatódik és egyre nagyobb létszámban képviseltük a klubot és 

az iskolát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított „Kosárpalánta” 

programban. Az idei év, illetve a bajnoki szezon még nem záródott le jelen beszámoló 

megírásának idejében. Nagyjából a szezon egyharmada még hátra van minden korosztályban. 

A legkisebbek „Kosárpalánta versenyein” a másodikos évfolyam eddig minden alkalommal az 

első helyen szerepelt, a harmadikosok is egy harmadik és egy második hellyel 

büszkélkedhetnek az alkalmankénti 5-6 csapatból álló versenysorozatban. Idén már harmadik 

éve folyik a kosárpalánták bajnoki rendszerbe történő beépítése. Klubunk sikerként értékeli, 

hogy az elmúlt évben megszerzett stabilitást sikeresen továbbfejlesztettük, ugyanis U11 

korosztályban két csapatot is tudtunk indítani országos bajnokságban. Még hátra van a szezon 

zárása és a végleges eredmények kialakulása, de büszkén számolhatunk be arról, hogy az U11 

korosztályban szereplő lány csapatunk bejutott a keleti régióban a legjobbak közé, ahol többek 

között a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia és a DVTK Akadémia Miskolc csapataival 

mérkőznek majd meg. Másik U11 csapatunk, ahol fiúk és lányok vegyesen szerepelnek a III. 

számú régióban a „D” csoportban szerepelnek jelen pillanatban, és év végére van esélyünk 



előrébb lépni (a csapatok besorolása A-tól G-ig tartott eredményesség szempontjából, ahol az 

A jelű a legjobb).   

Az U12-es csapatunknak is zajlik a bajnokság. Ők a nálunk jóval nagyobb kosárlabda múltú 

klubok utánpótlás csapataival versenyeznek a 3. számú régió felső házában. A következő 

fordulóban Baja és Hódmezővásárhely csapataival mérkőznek meg.  Első sorban a cél a 

tapasztalatszerzés, illetve a legfontosabb tervünk, hogy megalapozzuk a magasabb korosztályba 

történő szereplést. Nehézségként lépett fel a gyermekek sportolástól való elfordulása 14 éves 

korban, így fő célként tűztük ki ennek a folyamatnak a megállítását, illetve visszafordítását.   

Az országos bajnokságban történő szereplés mellet mind az U11-es, mind az U12-es csapataink 

számára hátra van még a megyei „Kis Sándor Utánpótlás Bajnokságban” való szereplés.  

Nagy örömmel vettük, hogy a Katicabogár Evangélikus Óvoda is csatlakozott a „Kosárpalánta” 

programhoz az idei évben. Reményeink és terveink szerint kialakítunk egy együttműködést, 

mellyel szeretnénk az óvodás gyermekek számára is biztosítani a kosárlabdázást, és egy remek 

lehetőséget biztosítani az iskolai kosárlabdázás elődjeként.  

A gimnáziumot és a kosárklubot a napokban éppen sikeresen képviselte a gimnazista korú lány 

csapatunk, akik a kosárlabda „B” kategóriás, azaz versenyengedéllyel nem rendelkező 

középiskolás lányok országos döntőjén szerepeltek Kecskeméten. Egy kis szerencse kellett 

volna a legjobb négybe kerüléshez, de így is csak egy vereséggel az előkelő országos 5. 

helyezést érték el.  

Idén első alkalommal szerepelhetett a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium III. korcsoportos diákolimpián. Az általános iskolás fiúk is 

lányok az iskola történetében először mérték össze tudásukat több iskola csapatával, többek 

között a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulóival, 

így büszkeséggel tölt el bennünket, hogy klubunkat a megyei döntőn mind a két városban 

működő iskola képviselte.  

Sajnálatos módon a nemzetközi Molnár Miklós Emléktorna a járványra való tekintettel idén is 

elmaradt.  

Felnőtt férfi csapatunk az NB2-es bajnokság keleti régiójában szerepel és a 10. helyen zárta az 

alapszakaszt. A folytatásban a bajnokság 9.-12. helyéért versenyzünk a rájátszásban, aminek 

május végén lesz majd eredménye.  Az eddigi évekhez hasonlóan célunk a régi kosárlabda élet 

visszaállítása, fiatal játékosok beépítése volt a szezonban. Könnyebbséget jelentett a 

járványügyi korlátozások feloldása, melyek előtt csak korlátozott létszámban tudtunk kiállni 

(oltott játékosok). Nagy örömünkre szolgált, hogy újra látogathatóak a meccseink, és már-már 

a régi szép időket idéző szurkolói létszám is megfigyelhető volt a csarnokban. 



A felnőtt szurkolók mellett, nagyon sok gyermek látogatja mérkőzéseinket, így elmondható, 

hogy egy családi programként is szolgáljuk a város lakóit.  

A 2021.-2022.-es szezonban 5 testnevelő, edző dolgozott a klub kötelékeiben.  

Jövőbeni célunk az utánpótlásbázis szélesítése, sportágunk népszerűsítése, és a tőlünk telhető 

legjobb eredmények elérése, csapataink versenyeztetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület 

Az Iskolatenisz Mezőberényben 2012 óta működik és 2015-től tagja a Magyar Tenisz 

Szövetségnek (MTSZ). Szervezetünk az MTSZ támogatásával a Csepeli Fogyatékosok 

Országos Szövetséggel szorosan együttműködik. Több éven át Zánkán szerveztük az integrált 

tábort, és 2021-ben első alkalommal Mezőberényben helyben sikerült, az épekkel közösen 

létrehozni e tábort.  

Jelenleg 20 fő utánpótláskorú tagunk van, akik heti két alkalommal edzenek a szabadtéri 

salakpályákon. Az edzéseket, foglalkozásokat szakedzőink a helyi óvodákban is 

térítésmentesen tartják, a felszereléseket szintén az egyesületünk biztosítja.  

A téli edzéseket a békéscsabai fedett Tréning Center pályáin tartjuk, ahol már a szülők is 

kipróbálhatták ezt a sportágat.  

A nyári tábor után a helyi Mécses Egyesület fogyatékkal élő tagjai is heti rendszerességgel is 

részt vehettek az edzéseken.  

Szorosan együttműködünk és tagjai vagyunk: 

1. Magyar Tenisz Szövetség 

2. Magyar Országos Sportszövetség  

3. Speciális Olimpiai Szövetség  

4. Fogyatékosok Országos Szövetsége (CSEFOSZ) 

5. Mezőberényi Mécses Egyesület 

6. Megállapodásunk van kettő helyi óvodával, a foglalkozásokat a tornaszobáikban tartjuk 

7. Bérlői vagyunk a helyi SZBTC tenisz klub pályáinak 

8. A békéscsabai Tréning Center fedett pályáit is béreljük (Ősztől-tavaszig) 

 

Céljaink a jövőre nézve:  

a) Helyi integrált tábor tervezése és szervezése 2022. július 25-től 78-80 fő résztvevőkkel 

b) Nyílt nap, illetve családi nap szervezése 

c) Minitenisz pálya létrehozása, építése 

d) Utánpótlás szerepeltetése, versenyeztetése 

e) Sportunk népszerűsítése 

Beszámolónk végén szeretnénk ezúton is megköszönni a mezőberényi képviselőtestület eddigi 

támogatását, mivel az önök által meghirdetett pályázat során nyert összeg, nagy segítséget 

jelentett az Iskolatenisz működésének. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szalai Barna Tenisz Club 

A klub működése a járványos helyzetre való tekintettel a 2021. évben is gördülékeny volt. 

Az Önkormányzat támogatása, a klubtagok éves tagsági díja, és versenyek szervezés adta ki 

bevételeinket.  

Szezon elején saját erőből felújítottuk a pályákat, és áprilistól beindult a játék. 

Több versenyt is szerveztünk, köztük megyei bajnokságot, Szalai Barna Emlékversenyt. 

1 hétre a MTSZ-szel szerződést kötöttünk és bérbe adtuk a pályáinkat az „Integrált Nyári Tenisz 

Tábor” résztvevőinek. Ebben a rendezvényben az Önkormányzat is sok segítséget adott, 

kapcsolatot vett fel a résztvevőkkel és az országos hírű teniszezőkkel, klub vezetőkkel. 

Kapcsolat építésnek is hasznos volt. Mezőberény felkerült a magyar teniszélet térképére. 

A tagság létszáma 80 körül alakult ebbe a gyermekeket is beleértve. 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az utánpótlás nevelésére. Szerencsére edzőink száma, és 

aktivitása nő, igy biztosítva van a jövő generáció részvétele klubunk életében. 

Versenyek szervezése töretlen. Az idén már komoly egyeztetések zajlanak, hogy szabad pályák 

legyenek a versenyekre. 

A MITSE testvér klubbal jó az együttműködésünk, Ők jelentős szerepet játszanak az 

iskoláskorú gyermekek körében a tenisz népszerűsítésében. 

A klub fentartója az Önkormányzat, működtetője a klubtagsága és vezetőség. 

2021-ben nem voltak felújítási munkák, részben a járvány, részben anyagi források hiánya 

miatt. 

Az MTSZ -ben is jelentős átalakulások zajlanak, így pályázati keretek kiírása is korlátozott. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a vidéki sportélet és utánpótlás nevelés támogatására. 

Így ebben az évben is számítunk az Önkormányzat segítségére megköszönve az eddigi 

támogatást is. Felívelő pályán van a mezőberényi tenisz sorsa. Az MTSZ felé élő, jól működő 

kapcsolatunk van, figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket is.  

Tervezzük a jövőben az oldal kerítés felújítását, a szennyvízcsatorna hálózatra való bekötését, 

amikhez támogatást szeretnénk szerezni. A 2022. évben salakvásárlás is szükséges a 

felújításhoz és működéshez. 

Összeségében a klub működése stabil, az utánpótlás-nevelés fejlődik, a működéshez továbbra 

is a fenntartó Önkormányzat segítsége szükséges. 

 

 

 



Mezőberényi Malom Fitness DSE 

Egyesületünk lassan 10 éves lesz. 2013 óta tartunk edzéseket.  A kezdeti sikeres akrobatika 

órák után, egyre nagyobb volt az igény többféle óratípusra, így kezdtük el az ovitornát, és 

felnőtteknek különböző tömegsport, hobbi jelleggel órákat tartani. Összeverbuválódott egy 

nagyon jó kis csapat és felmerült a versenyzés lehetősége is, viszont azt egyesületi formában 

lehet csak. Az első pár évben békéscsabai Aerofit DSE. színeiben indultunk a Magyar Torna 

Szövetség Aerobik szakág versenyein és diákolimpián szertorna és aerobik, valamint Fit Kid 

sportágakban, mérsékelve így a szövetségi és nevezési díjakat. Egyesületünk 2014-ben 

megalakult. A Mécses egyesület és a Fogjunk össze alapítvánnyal összedolgozva, tartottunk 

foglalkozásokat sérült embereknek is a kezdetektől fogva, egészen a pandémia kirobbanásáig. 

Sajnos az utóbbi két évre rányomta bélyegét a kialakult helyzet.  Nehezen lehetett motiválni és 

megtartani a tagokat is, de szerencsére voltak, akik nagyon lelkesen tornáztak otthon, ami meg 

is látszódott az eredményeken. A pandémia alatt online edzések zajlottak, és online verseny is 

volt.  

Ebben az évben már nagyon vártuk, hogy újra rendesen versenyezhessünk.  A kihagyás után 

eléggé látszódott a versenyeken a rutin hiány, amit a fellépések és háziversenyek adtak, de 

élvezték a lehetőséget és a motiváltak voltak, hogy lehet készülni, van cél. 

Legszebb eredményeink az elmúlt 2021/2022. évben:  

A kisebbek nagyon jól kezdték az 2021/2022 évadot, hiszen bekerültünk a torna diákolimpia 

országos elődöntőjébe, és onnan Jozaf Hédi bejutott az Országos döntőbe is, ahol nagyon 

szépen szerepelt. Ugyanez elmondható a Fit Kid versenyekről is, hiszen Hédi mindegyik 

versenyén a korosztálya legjobb 6 közé sorolták. A kisebbek közül a Bereczki testvérpárra, 

Lorára és Norinára is nagyon büszkék vagyunk, hiszen az országos Fit kid Dancfree versenyen 

1. korcsoport duó kategóriában első helyen végeztek.  Ezen kívül a többi versenyen egyéniben 

is szépen küzdenek a jobb és jobb helyezésekért.  

A 2. osztály Fit Kid országos versenyen Jozaf Hédi 4. Bereczki Lora 5. Lészkó Vivien 

Zsuzsanna 6. Bíbel Réka 9. helyen végzett az 1. korcsoportban. A többi versenyzőnk: Lészkó 

Léna, Vári Nelli, Kovács Manuéla, Berczi Emília, Horváth Léna, Braun Kinga, Gazsó 

Dominika, Prorok Petra nagyon szép gyakorlattal a középmezőnyben végeztek a saját 

korcsoportjukban. 

Dance B Országos Fit Kid versenyen 6 új kezdő gyermekkel álltunk talajra. Kipróbálhatták és 

megélhették milyen a versenyzés: Kovács Janka, Tánczos Liza, Somlyai Hanna, Lajkó Hanna, 



Plombás Nikolett, Kígyósi Krisztina. Mindenki szépen helyt álltak és készülünk a további 

versenyekre. 

Új kategória került bevezetésre a múlt évben a Fit Kid DanceFree, ahol akrobatikus táncot kell 

bemutatni. Ezen az országos versenyen 1. helyen végzett Bereczki Norina és Lora duó az első 

korcsoportban, és Prorok Petra- Braun Kinga duó a harmadik korcsoportban. Trió kategóriában 

1. helyet Prorok Petra, Gazsó Dominika, Braunk Kinga összeállítás nyerte.  Egyéniben 

kiemelkedő teljesítmény volt Gazsó Dominika egyéni 3. helyezése a hetedik korcsoportban, de 

a többieknek is sikerült 1-6 helyezést elérnie. Először indultunk kiscsapattal dancefree 

versenyen, ahol 3. helyet nyertük el. Csapattagok: Lészkó Léna, Bereczki Norina, Berczi 

Emília, Braun Kinga, Gazsó Dominika, Prorok Petra.   

A fit kid versenyek még zajlanak, a kisebbek és nagyobbak is egyre szebb és erősebb 

gyakorlatokat mutatnak be versenyről versenyre. Látszik a fejlődés!  

 

Köszönjük a szülők bizalmát és támogatását.  

Köszönjük a városnak, hogy minden évben támogatja egyesületünket így egyre jobb szerekkel 

és kiegészítőkkel próbáljuk a lépést tartani a többi versenyzővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nem olimpiai sportágak 

HED-LAND Kick-boksz Szakosztály 

Szakosztályunk számára a 2021-es évet sajnos továbbra is a vírushelyzet határozta meg. Az 

első versenyt szeptemberben tudta a Szövetség megrendezni, amely rögtön egy nemzetközi 

Világkupa volt. Ezen a versenyen és az országos bajnokságon bizonyíthatták versenyzőink, 

hogy helyük van a hazai válogatott keretében. Szeleczki Lilla a Jesolóban megrendezésre került 

felnőtt VB-ről egy jól megérdemelt 5. hellyel tért haza.  

Solymosi Norbertnek pedig szintén 5. helyen sikerült zárnia élete első EB-jét Budvában.  

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

gyermek látogatja az edzéseket, valamint a felnőtt korosztály is szívesen látogatja edzéseinket 

szabadidős sporttevékenység céljából. 

Célunk továbbra is a versenyzők minél több pontszerző hazai és külföldi versenyen való 

indítása, amely a magyar válogatottba történő bejutást eredményezheti. 

Reméljük, hogy 2022-ben újra a régi kerékvágásban tudnak folytatódni a hazai és nemzetközi 

versenyek és az újoncokat is versenyeztetni tudjuk kifejezetten kezdőknek kiírt versenyeken. 

Célkitűzésünk visszajutni a hazai élvonalba, valamint versenyzőink számának további 

növelése. 

A 2021-es évben szinte csak nemzetközi versenyeken tudtuk indítani versenyzőinket, ami igen 

nagy kiadást jelentett az idei évben. 

A támogatásért rendkívül hálásak vagyunk! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berényi Billiárd Klub 

A Biliárd Szövetség Bábus Biliárd Szakága 2021. évtől áttért a csapatbajnokság 

lebonyolításában az őszi-tavaszi rendszerre. / Korábban a csapatbajnokság egy naptári évben – 

tavaszi-őszi rendszerben - zajlott. / 

 Így e sorok írásakor még tart a bajnokság, de 3 fordulóval az alapszakasz vége előtt, már eldőlt, 

hogy a klub Agrimill-Szikora csapata ismét harcba szállhat – immár zsinórban harmadszor – az 

országos bajnoki címért. Már bejutott az OB I. osztály Final Four-jába.  

A klub másik első osztályú csapata, a Simcsik csapat az OB I osztályban maradásért küzd. Erre 

reális esélye van, hisz két pont előnye van a rivális Tótkomlósi Bulls előtt. A csapat az elmúlt 

évben két meghatározó játékosát vesztette el. / Kurta Lászlót tragikus halála miatt vesztette el 

a csapat, míg Simcsik László átigazolt a rivális békéscsabai Belvárosi Cápákhoz. / Így tőlük 

ebben az évben csak az első osztályban maradás lehetett a reális elvárás. 

Míg a klubunk harmadik csapata, az Agrimill-Szikora B stabilan őrzi 4. helyét az OB II 

osztályban. Ez tőlük nagyszerű teljesítmény, hisz egy éve kerültek fel az OB III osztályból.   

 

 Egyéni rangsorban az I. osztályú játékosok / 32 ilyen játékos van / között az Agrimill-Szikora 

csapatból Kiss László a 2., Harmati László a 9., Lázok István a 14. helyen míg a Simcsik 

csapatból Salát Mátyás a 12., Varga József a 17. helyen található. Nekik van reális esélyük arra, 

hogy az év végén a legjobb 16-ban végezzenek és a számukra kiírt Mesterek Tornáján 

megmérkőzzenek az egyéni országos bajnoki címért. Sajnos az első osztályú versenyzők közül 

már kiesett Mészáros Tibor. 

Kocsor Sándornak még van esélye, hogy az elit mezőnyben maradjon, de ehhez az év végi 

egyéni versenyeken jól kell szerepelnie. 

A II. osztályú játékosok / 350 játékos / között Bodó Ferenc a 9., Csejtei János a 15., Boczonádi 

Lajos a 17.  Közülük Bodónak van reális esélye arra, hogy az első hatban végezzen. Ezzel 

feljutna az első osztályú játékosok közé. / Musztafa Oszman 42., Plavecz László 54., Simcsik 

Ferenc 154., Sánta Péter 182. helyen található. / 

Az Eurokegel szakág / ez a magyar bábus biliárd azon változata, amelyet Európa több 

országában is játszanak / 1. osztályának 20 fős mezőnyében klubunk 5 játékosa / Harmati 

László(4.), Farsang János (8.), Ungor István (10.), Varga József (13.) és Kocsor Sándor (14.) / 

szerepel. Innen 4 játékos esik ki. 



Az Eurokegel 2. osztály 60 fős mezőnyében klubunk 6 játékosa szerepel. Komlódi József, Salát 

Mátyás, Tatai Béla, Musztafa Oszman, Bodó Ferenc és Kiss László közül Komlódi József az 

5. helyen található.  Ő küzd a 4. helyért, ami az első osztályba kerülését jelentené. 

A csapataink és a játékosaink kiváló teljesítménye, nagy száma és a városunkban a játék 

népszerűsége miatt már évek óta a magyar biliárd fellegvára Mezőberény. 

Klubunk gazdálkodása stabilnak mondható. Ezt a stabilitást a tagdíj bevételekből, szponzori 

támogatásból és nem utolsósorban az önkormányzati támogatásból tudjuk biztosítani. A 

támogatást ezúton is szeretnénk megköszönni! 

A klub kiadásait azzal is jelentősen tudjuk csökkenteni, hogy a sportszereket minden játékos 

magának veszi meg, illetve az utazási költségeket a játékosok saját maguk finanszírozzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyeregben Alapítvány  

A szervezet érintett célcsoportjai különösen veszélyeztetettek, ezért az alapítvány feladatának 

és céljának tekinti a sport, a lovaglás lehetőségének megismerését, mint a prevenció, a 

megelőzés eszközét. 

A Nyeregben Alapítvány 2021 évben a koronavírus okozta pandémiás helyzet ellenére a 

betervezett sport tevékenységeit néhány kivétellel meg tudta valósítani. Mivel az egyéni 

szabadidős lovas sport tevékenység a legszigorúbb időszakban is engedélyezve volt, így 

nemcsak az addig is rendszeresen járók jöttek, hanem újabbak is, sőt komplett családok is 

kilátogattak. Általában heti rendszerességgel jártak a lovasok oktatásra, hétközben 

délutánonként, hétvégén egésznap átlagosan 40-50 fő hetente.  

A tavaszi és őszi csoport kirándulások elmaradtak, de szerencsére a nyári lovas táborokat meg 

tudtuk tartani. Hét turnusban, turnusonként 30-40 gyermek részvételével. 

A táborok alkalmával nemcsak lovagolni tanultak a gyermekek, hanem megtanulták a lovak 

etetésével, ápolásával kapcsolatos feladatokat is.  

A CLLD-s pályázatok kapcsán több egynapos lovas napok kerültek megtartásra, ahol összesen 

500 gyermek vett részt. Lovas kultúra oktatás keretén belül megismerkedhettek a lovas 

hagyományainkkal, a lovas sportokkal, kipróbálhatták a lovas íjászatot, lovas tornát és a 

fogathajtást is.  

Az önkormányzat által támogatott rendezvényünkön több mint 200-an vettek részt. 

A lovaglás mellett egyéb sporteszközöket is kipróbálhattak a vendégek.  

Ezúton köszönjük meg a támogatást, mely a lovak állategészségügyi szolgáltatásainak 

költségeit fedezi! 

Összességében elmondható, hogy a Nyeregben Alapítvány 2021-es célkitűzései 

megvalósultak, a lovas oktatás elősegítése, egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés területén.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Alföld Turista Egyesület 

Statisztika:  

Taglétszám 83 fő (24 év alatti: 8 fő, nyugdíjas: 20 fő). Gyalogos túrák száma 53, kerékpáros 

túrák száma 32, összesen 91 túranappal. 

 

Hagyományos gyalogtúrázás: 

Sajnos a március 15- i városi rendezvények hivatalosan nem kerülhettek megrendezésre a 

Covid-19 járvány miatt, így nem szervezett formában, de egyéni túrával tiszteletünket tettük a 

Kettős-Körös hídnál a Petőfi emlékműnél. A járvány okozta korlátozások nem tették lehetővé 

további túrák megvalósítását, ezért nem került sor a Váradi László emléktúrára sem, inkább 

egyéni túrákra került sor, melyek környező településeink, és a Körös-vidék felfedezésére 

szorítkoztak.  

A nyár engedett egy kicsit a járvány szorításából, így a XXXV. Körös-Váradi László 

teljesítménytúrákat már meg tudtuk rendezni, még ha kissé csökkentett szolgáltatásokkal is! 

Most a szokásos hat helyett, 5 távon indulhattak a túrázni vágyók: Gyalogos távokon az 50 km-

es távba épülő 10, 20 és 30 km-es távokon próbálhatták ki felkészültségüket a sportolni, túrázni 

vágyók. A kerékpáros kínálat a Bélmegyerre vezető műút felújítása miatt egyetlen, 100 km-es 

távra szűkült. Az útfelújítás miatt kényszerű kitérőre kényszerültek az 50-es távon részt vevők 

is – és ehhez is a munkaterület művezetőjének engedélye kellett. 

A túra napján igazi nyárias idő köszöntötte a túrázókat, pár csepp reggeli eső után szikrázó 

strandidőben gyalogolhattak, tekerhettek. Apropó strand: Köszönhetően a Mezőberény 17 Kft-

nek és a strand munkatársainak, ismét a strand gépháza melletti füves terület lehetett a 

rendezvényközpont. Ennek és a szervezett túrázástól is kényszerűen megfosztott és ezért arra 

már nagyon vágyó tömegeknek, megdőlt a részvételi rekord is: 374 fő teljesítette valamelyik 

távot, melyre a túra története óta még nem volt példa! Természetesen a PSG Evangélikus 

Általános iskola alsó tagozata a maga közel 140 gyerekével és kísérő tanáraival is jelentősen 

kivette részét a rekorddöntésből. Nem árulok el nagy titkot, de övéké lett a „legsportosabb 

közösség” elnevezésű serleg is! 195 hölgy induló volt, mely 52% -nak felel meg, azaz egy kicsit 

több lány túrázó volt, mint fiú. Legtöbben Békés megyéből – Békéscsaba, Gyula Szarvas és 

Mezőberény – jöttek, De volt egy-egy fő Helsinkiből, Tatabányáról és nagyon sokan 

Budapestről, valamint Szentesről is.   

A már hagyományos nyári tábort is meg tudtuk rendezni Göcsejben. Többek között 

Nagykanizsai, Kaposvári városnézés, kis- és közepes gyalogtúrák szerepeltek a programok 



között, valamint az Ozorai kastély látványosságaiban is gyönyörködhettek a szűk egy hetes 

táborozás alkalmával. 

Az a megtiszteltetés érte egyesületünket, hogy a Vasutas Természetjárók Szövetsége 

egyesületünket kérte fel még 2020-ban, a központi, őszi csillagtúra megrendezésére. A Covid - 

járvány miatt ez abban az évben nem valósulhatott meg, de 2021-ben létre jöhetett ez a 

találkozó. 

A háromnapos rendezvényre 90 fő érkezett városunkba, akik elszállásolása és étkeztetése is a 

Piknik Parkban történt meg. Szeptember 23-án, csütörtök délelőtt, délután érkeztek a túrázók 

vonattal, személygépkocsival, autóbusszal. Sopronból, Győrből, Budapestről, Miskolcról és 

Debrecenből. A program szerint 15:30-kor egy sétatúra volt meghirdetve az Ókerti Pincéhez, 

melyen szinte mindenki részt vett. A délelőtti utazás, a délutáni 10 km gyaloglás után jól esett 

a vacsora, amire nem sokat kellett várni a visszaérkezés után. Este 20 órakor a megnyitón a 

vezetőség ismertette a programokat, az indulási időpontokat, bemutatták a túravezetőket. 

24-e péntek: Választható programok voltak: 10 km-es rövid túra Mezőberény határában, 

részben a településen a Körös-túrák 10 km-es távja. A 16 km-es középtúra a Bodoki Vízügyi 

Múzeumhoz vitte a túrázókat. Ugyanakkor egy 12 fős csoport kerékpártúrára indult 

Ecsegfalvától Vésztőig a Kéktúra útvonalán. 

Délután, kis pihenő után városnézésre indultunk a délelőtt gyalogtúrázókkal. A városnézéshez 

az alpolgármester úr segítségét / vezetését vettük igénybe, aki a településről nagyon sok 

ismerettel rendelkezik, amit a vezetése alkalmával igyekezett megosztani az érdeklődőkkel. 

Sok kérdés merült föl a Múzeumban, majd a Városházán és az út folyamán. Petőfi, Orlai  Petrics 

Soma barátsága, majd a kastély funkciója, története is szóba került.  

25. szombat: A kerékpárosok folytatták az előző napi Kéktúrájukat, egy nagyobb létszámú 

csoport Ecsegfalvától Dévaványáig gyalogolt az Alföldi Kéktúra útvonalán. Egy nagyobb 

csapattal hajókázni voltunk a Kettős-Körösön. Vacsora után elérkezett a „búcsúest”. A 

csillagtúra programjának értékelése után a kerékpárosok átvehették a jelvényeket és az 

igazolófüzeteket, majd a Berényi Dalárda vidám dalokkal szórakoztatta a közönséget. Egy kis 

szellemi vetélkedő következett a napokban látott-hallott dolgokról. Szoros eredmények 

születtek. Amíg az értékelés tartott, Földes Áron /8.oszt./spottárs gitárjátékát hallgattuk. A 

vacsora és a kis program után kinyújtóztathatták végtagjaikat a táncos lábú jó hangulatba 

lendült túratársak. Volt csárdás, mulatós, és minden egyéb dal-tánc. Éjfél körül tért nyugovóra 

a csapat. A búcsúzás után leadott visszajelzések alapján elégedettek lehetünk, mindannyian jól 

érezték városunkban magukat. 



Szeptember 18-án XXXIII. alkalommal került megrendezésre Dobogókőn a Természetjárók 

Napja, melyen a Természetjárás fejlesztéséért BRONZ fokozat kitüntetést kapott Hoffmann 

Ádám, egyesületünk megbecsült tagja. 

2021. 10. 09 -én az Országos Kékkör bejárását hirdette meg az MTSZ. Az Országos Kékkör 3 

kéktúrarészén; az Országos Kéktúra (OKT), a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra (RP-

DDK) és az Alföldi Kéktúra (AK) útvonalain, 143 túracsoporttal összesen több, mint 2550 km-

t teszünk meg egy nap alatt együtt. Az esemény különlegessége, hogy a túra napján a GPS 

jeladóval felszerelt csoportok haladása valós időben, online követhető. A csoportok mozgása 

által húzott kék vonal a nap végére kirajzolja a Magyarországot körbejáró Országos Kékkör 

teljes nyomvonalát. Az országos rendezvényen egyesületünk három Alföldi Kéktúra szakaszon 

vállalt túravezetést a Kéktúrázás napja alkalmából. Dévaványa - Körösladány, Mágor - Okány 

és Okány Zsadány szakaszokon mintegy 30-an túráztunk e szép napon. 

Október 30-án a TVT Egyesülettel közösen megrendeztük a IV. Megyei Turistatalálkozót. A 

zárthelyi programok ugyan elmaradtak, de a szabadtériek közül volt választási lehetőség: 

Kistúra: Békéscsaba – Bandika fa - Békés, 13km; nagytúra: Békéscsaba – Gyula 18km és 

kerékpártúra a Körösök mentén, 66km-es távval. A programokon mintegy 80 fő vett részt. 

Kerékpározás 

Városunk 2023-ban ünnepli újratelepítésének 300-ik évfordulóját. Az ünnepség (-sorozat)hoz 

kapcsolódó programként szerveztük Mezőberény Város Önkormányzata, Német Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Német hagyományápoló egyesülettel közösen a ”Kerékpárral őseink 

földjén” túrasorozat első programjaként a Dunántúlról Mezőberénybe telepített svábok 

szülőföldjét kerestük fel. A program megvalósítása során mintegy 700 km-t tettünk meg. A 

program 2022-ben és 2023-ban is folytatódik, idén a Felvidékről idetelepített lakosság 

szülőföldjének felkeresése a terv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberényi Horgászok Egyesülete 

I. Létszámunk alakulása a 2021-es évben 

 Felnőtt taglétszám - 386 fő; ifjúsági - 18 fő; gyermekhorgászaink - 74 fő; 70 év feletti tagjaink 

- 30 fő; fogyatékkal élő tagjaink - 5 fő. Összesen: 513 fő (2021.11.09.) 

II. Egyesületünk által szervezett és bonyolított versenyeink 

2021. május 31-én bonyolítottuk le hagyományos Gyermek Horgászversenyünket. Helyszín: 

Hosszú-tó. Résztvevők száma: 27 fő volt. Összesített fogás: 51950g. A helyezések 

korcsoportonként a következőképpen alakultak: Gyermek kategória – I. helyezett Nagy Brigitta 

(4420g), II. helyezett Gschwindt Dávid (3790g), III. helyezett Nagy Nikoletta (3590g). Ifjúsági 

korcsoport- I. helyezett Szász Péter (4260g), II. helyezett Vincze Levente (3460g), III. helyezett 

Vicze Sándor (1020g) 

A legnagyobb hagyománnyal rendelkező, legnagyobb résztvevői létszámú hosszúhétvégés 

programunkat, a Boldisháti Horgászversenyt, 2021.június 25-27- ig bonyolítottuk le. 

Résztvevők száma: 45fő. Összesített fogás: 128313g. A díjazások a következők szerint 

alakultak. I. helyezett Galó János (8480g), II. helyezett Kígyósi Imre (17210g), III. helyezett 

Vladár Pál (15680g). Legnagyobb hal: Vladár Pál (8480g) 

A vírushelyzettel kapcsolatos szabályozások miatt, a korábbi években megszokott időponttól 

később került megrendezésre a X. Városi Horgászverseny. 

X. Városi Horgászverseny, Hosszú-tó, 2021.július 4. 

Helyszín: Hosszú-tó. Résztvevők száma: 22 fő. Összesített fogás: 85890g. A helyezések az 

alábbiak szerint alakultak: I. helyezett Lajkó Roland (7590g), II. helyezett Koczka Krisztina 

(7250g), III. helyezett Szalai Zsolt (6850g) 

Kettős- Körösi Horgászversenyünket 2021. augusztus 6-8ig rendeztük meg. A hosszú időn 

át tartó hatalmas hőség eredményeként kissé alacsonyabb volt a résztvevői létszám (27 fő) és . 

Összesített fogás: 87620g. Eredmények: I. helyezett Pardi Tamás (17850g), II. helyezett Csikai 

Csaba (16370g), III. helyezett Nyeste Csaba (15400g). Legnagyobb hal: Csikai Csaba 

(13020g)- Tőponty 

Néhány éves hagyományra visszatekintő rendezvényünk az V. Páros Horgászverseny, 2021. 

augusztus 22. 

Helyszín: Hosszú-tó. Résztvevők létszáma: 31 csapat (62fő). Összesített fogás: 108860g. 

A helyezések az alábbiak lettek: I. helyezett csapat- Nagy Nikoletta-Szalai Zsolt (10740g) ;  

II. helyezett- Nagy Áron- Nagy Sándor (9200g); III. helyezett- Budai Bence- Budai József 

(6810g) 



2021. október 17.  

II. Egyesületek közötti horgászverseny (kárászfogó), Hosszú tó, 14-14 fő. 

I. helyezett- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete 22240g 

II. helyezett- Mezőberényi Horgászok Egyesülete 21550g 

 

III. Tagjaink egyéb verseny eredményei 

Nagy Nikolett eredményei: 

Lurkó Kupa, 4 forduló után összetett II. hely. 

Lakatos Erik eredményei:  

I. Silver horgászverseny Füzesgyarmat I. hely.  

Vicze Sándor eredményei:  

Lurkó Kupa, 4 forduló után összetett III. hely 

Szalai Zsolt eredményei: 

Húsvét Kupa, Gulya - Kiss Gábor tó III. hely 

II. Hosszú Tavi Kupa I. hely 

III. Pünkösdi Kupa, Gyula – Erkel tó I. hely 

ll. Túrfishing Kupa, Harcsás holtág – Mezőtúr, páros IV. hely 

ll. Nyárbúcsúztató Kupa Mikolik-horgásztó – Szeghalom, csapat II. hely 

"Módszerek harca” a Poklás csatornán Gyulán csapat II. hely 

II. Október Kupa – Mezőhegyes – Béka-tó II. hely 

XII. Intézményi Horgászverseny, Hosszú-tó, egyéni úszós kategória I. hely, csapat I. hely 

l. Mikolik Kupa, Szeghalom III. hely  

IV. Egyesületünk egyéb megvalósított feladatai 2021-ben: 

IV.1. Székház karbantartási feladatainak elindítása 

2021. január közepétől április végéig az egyesület vezetőségének társadalmi munkájával, 

valamint néhány tagunk aktív segítségével elkezdtük a Petőfi-úti székházunk helységeinek 

állagmegóvó- és higiéniai karbantartását, „felújítását”. A vizesblokk és a „konyha” teljes 

meszelése, nyílászárók festése- mázolása megtörtént. Hozzáfogtunk az irodahelység 

rendbetételéhez. Ennek keretén belül megtörtént a mennyezet repedéseinek javítása, meszelése, 

valamint a külső falfelület vakolása, meszelése, ablakok festése, javítása, hiányzó üvegtáblák 

pótlása. A bejárati részt energiatakarékos mozgásérzékelő világítással láttuk el. A következő 

évben folytatni kívánjuk a megkezdett karbantartási folyamatot. 

 



IV.2. Járványügyi előírásokhoz, szabályozásokhoz való igazodásunk, az egyesület 

működtetésének biztosítása 

Egyesületünk 2020-ban és 2021-ben csak úgy tudta működőképességét megtartani, „életben 

maradni”, ha a speciális rendelkezések megtartása mellett tudta intézni az ügyviteli teendőket, 

az ügyfélfogadás menetét, a versenyek előkészítését, lebonyolítását. Szükség esetén 

elhalasztottuk a programot. Erre akkor került sor (2021 tavasza), amikor versenyeken csak 

hivatalos versenyzői kártyával lehetett részt venni. Szükség esetén vezetőségünk felvállalta az 

ütközést a tagsággal (éjszakai horgászat tilalmának/ részleges tilalmának időszaka). Az aktuális 

előírásokról hozzávetőlegesen 2 hetenként kaptunk részletes tájékoztatást a Magyar Horgászok 

Országos Egyesületének elnökségétől. A mindenkori előírások figyelembevétele a következő 

időszakban is prioritás számunkra. 

IV.3. Együttműködések 

2021-ben folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn a települési önkormányzatunkkal, a megyei 

szövetséggel (KHESZ), az országos szövetséggel (MOHOSZ), vízgazdálkodási és telepítési 

kötelezettségeink okán a Vízüggyel és más hatóságokkal (NÉBIH, FM). 

2021 szeptemberében egyesületünk részt vett a hagyományos városi Töltöttkáposzta 

fesztiválon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sporthorgászok Mezőberényi Egyeslülete 

Taglétszámunk az elmúlt évben minimálisan nőt annak ellenére, hogy többen a vírushelyzet 

alatt nem váltottak engedélyt, nem fizettek tagdíjat. Az idei évben már többen is jelentkeztek 

egyesületünkbe, így tovább gyarapodik létszámunk.  

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 és már két éve a város támogatásával és másik három 

horgászegyesület támogatásával létrehoztunk egy mára már 4 fordulós horgászversenyt, 

melyen több mint 50 gyermek horgász vett részt, ismerte meg a többi települést, annak 

horgászvizét és ismerkedett meg a többi horgásszal. Sikerült két korcsoportban, 3 kategóriában, 

igazolt fiataloknak is külön versenysorozatot indítani. Ezzel is az utánpótlást segítve a 

versenysportnak. Az elmúlt évben annyira sikeres volt a versenysorozat, hogy másik 

egyesületek is szeretnének csatlakozni hozzánk. 

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

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

Sajnos a vírushelyzet miatt nagyon sok programunk elmaradt, sok versenyt nem lehetett 

megszervezni. Nem voltak tavasszal előadásaink meghívott vendégekkel. 

Elmaradt a víz világnapja alkalmából tartott óvódai előadásaink. Idén viszont már sikerült 

tartanunk. 

Elmaradt a Körösparton tavasszal szervezendő szemétszedésünk, az idén ez is megszervezésre 

kerül. 

Ennek ellenére májustól volt lehetőség versenyeken részt venni, ahol szép eredmények is 

születtek, a teljesség igénye nélkül néhány. 

Egyesületünk néhány jelentősebb eredménye: 

• 2021.05.29-én zajlott a Lurkó kupa első fordulója Békésen, ahol Nagy Nikoletta 

korcsoportjában az első helyen végzett, míg Komóczi Péter a második helyen. További 

4 gyermekünk is szépen versenyzett. 

• 2021.május 15-16-án zajlott a Megyei egyéni feeder bajnokság, ahol Mészáros Dávid a 

24. helyen végzett. 

• 2021. június 6-án került megrendezésre a Megyei method bajnokság, ahol Barna István 

az előkelő 10. helyen végzett. Szalai Zsolt a 20., míg Mészáros Dávid a 21. helyen 

végzett. 



• 2021.június 27-től ismét képviselte egyesületünket gyermekversenyző a meghívásos 

Megyei horgásztáborban. Kiszely Regina kapott meghívást az egy hetes táborba, ahol 

ügyesen versenyzett, és különdíjat is kapott. 

• 2021.07.10-én került megrendezésre a Lurkó kupa második fordulója Köröstarcsán a 

Libáson, ahol Kiszely Regina első helyezett, Komóczi péter 6. helyen végzett, a többiek 

is szépen helyt álltak. 

• 2021.08.24-én a Lurkó kupa 3. fordulójában Nagy Nikoletta 4. helyen végzett ifi 

kategóriában, míg Kiszely Regina 2. helyen, Komóczi Péter a 3. helyen végzett gyermek 

kategóriában. 

• 2021.08.29-én került megrendezésre a Megyei pergető bajnokság második fordulója, 

ahol sok országos versenyen induló csapatot megelőzve az első helyen végzett a 

Komóczi Tibor- Kolozsi Tamás páros.  

• 2021.09.04-05-én részt vettünk a megyei Elnök-titkár találkozón, ahol a több mint 40 

csapat közül az előkelő harmadik helyen végeztünk. 

• 2021.09.21-én egyesületünk is részt vett a Töltöttkáposzta fesztiválon, ahol már évek 

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

Természetesen a felnőttek se hagyhatták ki a játékok kipróbálását. 

• 2021.09.25-én zárult a Lurkó kupa negyedik fordulója Mezőberényben a Hosszú tavon, 

ahol Nagy Nikoletta 3. helyen végzett, és összetettben a dobogó második fokára állhatott 

fel ifjúsági kategóriában. Gyermek kategóriában Komóczi Péter második helyen, 

Kiszely Regina 5. helyen végzett, míg összetettben Komóczi Péter szintén második lett, 

Regina éppen lemaradva a dobogóról a 4. helyen végzett. További 10 gyermek is 

versenyzett egyesületünk színében a 4 fordulóban. 

• 2021.10.03-án volt a megyei pergető bajnokság záró fordulója, melyen a 

Sporthorgászok csapata a 7. helyen végzett, míg összetettben az előkelő 4. helyett 

szerezte meg. 

 

A SPORTSZERVEZET 2022 ÉVRE TERVEZETT ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLJAI 

Ahogy a vírushelyzet engedélyezi, amit meg lehet majd szervezni. 

• Idei évre talán a legfontosabb cél, hogy minél több mezőberényi embert (kiemelten a 

fiatalokat) vonjunk be rendezvényeinkre, hasznos időtöltéseket szervezzünk a 

szabadban. Akár közösen más civil szervezetekkel. 



• Célunk továbbra is a tagtoborzás, a fiatalok bevonzása az egyesületbe, a nekik szervezett 

4 fordulós horgászversenyünkre. Minél többen vegyenek részt, élvezzék a 

versenyhelyzetet, a természetben eltöltött időt. 

• A tarcsai, békési és sarkadi horgászegyesületekkel való kapcsolattartás megőrzése, a 4 

fordulós versenyünk közös szervezése a fiatalok számára, ahova a megyéből már 

sokfelől érkeznek. Bemutatni nekik Mezőberényt. 

• Fontos az utánpótlás, ezért horgászvizsga felkészítést tartunk, megismertetjük az új 

ismereteket, fontos szabályokat nem csak a fiatalokkal, hanem minden 

horgásztársunkkal. 

• Célunk a környezetvédelem, a környezetünk megóvása, megismerése. Ezért idén is 

szervezünk szemétszedést a Kettős-Körös Berényi szakaszára. 

• Versenycsapat kialakítása, minél több versenyen való indulás, tapasztalatszerzés 

melyeket a fiataloknak át tudunk adni. 

• Suli-kupán való indulás gyerekekkel, gyakorlás velük, hogy minél jobban 

szerepeljenek. 

• Gyomai Nemzetközi Főzőversenyen való indulás a tavalyi, idei sikerek után. Fontos a 

gasztronómia is, ismerjünk meg minél több halból elkészíthető ételt. 

• Töltöttkáposzta Fesztiválon való indulás, és a főzés mellett aktív program biztosítása a 

gyerekeknek. (nem csak a gyerekeknek tetszett, a szülők is kipróbálták a retro játékokat) 

Ezeken felül a KHESZ által kiírt megyei horgászversenyeken való indulás a cél minél több 

helyen minél több fővel. A hölgyek és a fiatalok bevonása, támogatása a megyei versenyeken. 

Köszönjük Mezőberény város Önkormányzatának, hogy a 2021-es évben is támogatta 

egyesületünk működését és a gyerekeknek szervezett Lurkó kupa mezőberényi fordulóját. Az 

idei évben is azon leszünk, hogy minél több fiatal hódoljon ennek a szép sportnak, és minél 

többen látogassanak el városunkba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület 

A Motorosok Baráti Köre 2020 évben volt, hogy 20 éve megalakult és szervezi a helyi 

motorosok közösségének összefogását. A Motorosok Baráti Köre a többi egyesülethez 

hasonlóan nehéz évet zárt, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság jellemezte az egész évet, a 

rendezvényeket, eseményeket. A versenyek, a bemutatók sem a megszokott kerékvágásban 

zajlottak. Ennek ellenére 2021-ben is voltak szép eredmények és Szikora Balázs versenyzőként 

szép sikereket elérve az OB illetve MOTUL kupa II. helyezettje lett. A 2021 évhez köthető az 

is, hogy egy nagy pályázatnak köszönhetően Mezőberényben megrendezett Streetfighter Nap 

is sikeresnek volt mondható és lehetőség van 2022. évben is hasonló formában megrendezni. A 

rendezvény 2021 évben bővült is és a csapat vendégül látta a Mécses Egyesület tagjait. A 

fogyatékkel élő fiatalok és a motorosok találkozása mindkét fél részére pozitív visszajelzéseket 

hozott és valóban érzékenyítés történt. A kiállítással, a kiegészítő programokkal pedig a 

motorozást, mint biztonságos sportot hozta közelebb a városba látogatókhoz az egyesület. 

Előzmény: 

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 mint a motorosoknak, mint az egész családnak kikapcsolódást 

jelent.  Ezeken az alkalmakon motorkiállítás, balesetmegelőzési program, önkéntes véradás 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. 

A Motorosok Baráti Köre Egyesület Mezőberény tagok, minden évben Safety-Hungary 

Biztonságtechnikai és Vezetéstechnikai képzésen vesznek részt, a szezon kezdete előtt! Az 

Egyesület tagjai motorokat is építenek, melyet bemutatnak különböző fesztiválokon. 



Az egyesület nagy eredménynek tekinti, hogy egy Honda CBR 900 RR és egy 1991-es évjáratú 

Suzuki GSX-R 1127 ccm-s motor hiányos állapotban került Mezőberénybe és olyan szépen 

rendbe tették, hogy több díjat is nyertek vele és azóta több motorral is.  

Az egyesület működése továbbra is a tagdíjakból történik és rendezvények megvalósítása  a 

felajánlásokból történik. Nagy segítség Mezőberény Város Önkormányzata sporttámogatása, 

melyet működésre használhat fel, hiszen az adminisztrációs és egyéb költségek  meghaladnák 

az Egyesület lehetőségeit. Egyesületünk köszönettel tartozik a támogatásért az 

Önkormányzatnak és az egyéb segítségnyújtásért a Polgármesteri Hivatal munkatársainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berényi Futókör 

A Berényi Futókör évek óta összefogja a város futóit, mozgást szerető városlakókat. Évente 

több alkalommal már állandónak számító futóversenyeket is szervez. Együttműködő partnerük 

az Alföld Turista Egyesület Mezőberény és pályázat által Mezőberény Város Önkormányzata. 

A helyi rendezvények mellett az ország számos pontján vesznek részt a tagok futóversenyeken, 

félmaraton, maraton versenyeken. A Futókör elsődleges célja mégis közösséget nyújtani 

mindazoknak, akik a futást választották, mint sportot, mint mozgásformát az egészségük 

érdekében.  

Tervek szerint a Berényi Futókör 2022 évben is megrendezi a Kisvárosi futóversenyt, az Orlai 

félmaraton versenyt és készül 2023 évben megrendezni a város újratelepítésének 300 

évfordulóján az ehhez kapcsolódó városi futóversenyét. Köszönjük a támogató segítséget 

együttműködő partnereinknek és Mezőberény Város Önkormányzatának.  

 

      

               

           

    

 

Szilveszteri futás  

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület 

Az iskolai DSE elnöksége, 2020 őszén alakult újjá. Henger Péter nyugdíjba vonulása után a 

DSE elnöki posztja is megüresedett.   

Egy új, ötfős elnökség állt fel, és vette kezébe az irányítás. Jómagam, mint elnök, Zsíros Gábor 

elnökhelyettes, és Ignácz Ágnes, Kecskeméti Gizella és Zsíros Péter elnökségi tagok vették át 

az egyesület irányítását, és kezdték meg a munkát.  

Már a kezdésnél fő célul tűztük ki, hogy szeretnénk az egyesületi életet újra éleszteni. Olyan 

programokat, illetve különféle lehetőségeket szeretnénk szervezni, amelyekben mind a 

tanulóink, mind a város diákjai számára hasznosak lesznek. Minél nagyobb tömegek számára 

szeretnénk sportolással, mozgással, illetve az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos 

programokat szervezni. Ezeket a célokat az egyesület új alapszabályában is meghatároztuk.   

„Az egyesület célja  

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium nevelő-oktató 

munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, 

intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és 

versenylehetőségek tervezése és szervezése.   

Az állami, társadalmi szervezetek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi 

lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit.  

c) Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és 

fenntartása, a sporttal való nevelés, önkéntesség, a társadalmi öntevékenység és a közösségi 

élet alakítása, különös tekintettel a tanulók órán kívüli testnevelésének, sportolásának 

tervezése, szervezése és összehangolása.” –részlet az egyesület alapszabályából.  

  

Bár az egyesület 2020. októberében alakult újjá, de a járvány, illetve a pandémiás helyzet miatt 

érdemi dolgokat az első időszakban csak nagyon csekély módon tudtunk felmutatni. Mivel a 

sporttevékenységek, illetve a programok szervezése ebben az időszakban szinte lehetetlen volt, 

ezért csak eszközvásárlásban mutatkozott meg a tevékenységünk.   

2021. tavaszán az ismételt online oktatás miatt, minden tervezett programunk elmaradt, illetve 

átprogramozódott másik időszakra.   

Európai Diáksport Napja  

Ez első „nagy programunk” amelyet a DSE, mint főszervező irányított az 2021. szeptember 

24én az Európai Diáksport Napja programja volt.   



Az eseményhez az iskolánk már több éve bekapcsolódott, amelyben minden évben más-más 

mozgásos tevékenységet bonyolít le. A program elvárása, hogy az iskolában minimum 120 

perces mozgás- és sportprogramot szervezzünk a tanulóinknak. A Mezőberényi Általános 

Iskolában egy egész délelőttöt szentelünk ennek a programnak, a sportolásnak.   

A 2021 méter futás, ebben az évben kötelező része volt a rendezvénynek. A gyerekek és 

tanáraik a sportpályáról korosztályok szerint, csoportokban indulva: a Sport utca-Kereki – 

Tessedik- Szénáskert- Liget utca- Liget tér útvonalon teljesítették a távot.    

A futás mellett az alsós tanulóinknak játékos grassroots fesztivált szervezünk a Molnár Miklós 

Sportcsarnokban. Itt különféle játékos feladatokat, versengéseket szerveztünk a gyerekeknek, 

amelyben egyénileg, illetve csapatban versenghettek, illetve játszhattak egymással.    

A felsős tanulók pedig akadályversenyen, kerékpártúrán, illetve osztályok közötti labdarúgó 

bajnokságon vehettek részt a Mezőberényi sportpályán. 

 

Karácsonyi alsós sportfesztivál, és kézilabda osztálybajnokság  

December 14-15-én ismét a sportolás került előtérbe iskolánkban. Karácsony, és a téli szünet 

felé közeledve, még szerettük volna tanulóinkat egy közös sportprogram keretben 

megmozgatni, ezért ezen a két napon különböző sportprogramot szerveztünk számukra.  

Az 1-4. osztályosok számára egy labdás sportfesztivált szerveztünk, amelynek különlegessége 

ezúttal az volt, hogy az alsós tanulók játékát/tevékenységét a 8.c osztályos tanulók irányították. 

A korábbi fesztiválokhoz hasonlóan, a gyerekek 4-6 fős csoportokban, a nyolcadikos tanulókkal 

járták körbe a sportcsarnokban kialakított helyszínen az állomásokat. Az ott kialakított 

pályákon végezhették a különféle koordinációt, labdás ügyességet fejlesztő gyakorlatokat, 

egyéni és csapatjátékokat.  

Másnap az 5-6. osztályosok számára a Petőfi úti iskolában, míg a 7-8. osztályosok számára a 

Molnár Miklós sportcsarnokban, egy kézilabda grassroots jellegű osztálybajnokságot 

szerveztünk. A kisebb korosztályban öt, a nagyobbaknál hat osztály indított csapatot. Mindkét 

helyszínen nagyon jó hangulatú, sportszerű mérkőzéseket játszottak a gyerekek.   

Összességében elmondható, hogy mindkét nap sikeres sportprogramot tudtunk szervezni 

tanulóinknak, amely programokat nagyon élvezék a gyerekek.  

 

Mind az Európai Diáksport Nap programja, mind a Karácsonyi fesztiválok Mezőberény város 

Humánügyi Bizottsága által támogatott sportrendezvényei voltak, amelyen a tanulóink müzli 

szeletet, illetve gyümölcsöt kaptak a sportolás közben elvesztett energiák pótlására. Ezúton is 

köszönjük a város támogatását.  



Az egyesület az ősz folyamán a két nagy program mellet különböző iskolai rendezvények 

szervezésében, támogatásában vett rész. Városismereti vetélkedő, lányfoci bajnokság, valamint 

különféle sporteszközök vásárlásával tette színesebbé a Mezőberényi Általános Iskola 

sporteszköz „csomagját”, amelyet a közeljövőben folytatni szeretne.   

A folytatásban terveink között van egy nagy sportágválasztó nap szervezése, amelyet 2022. 

őszére tervezünk, illetve az iskola szabadtéri sporteszközeit szeretnénk tovább fejleszteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    




