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A JAVAI .Al’I’kV( Al)ATAI

1 A javaslatot bc’nvujto (szemclv/intczmcnv’s/ci\czct ‘\allalkozas) neve:

N’lczőbeinvi í\IIa nos Iskoki I )iáksport I g\’csülct

2. \ )a\’aslalot bcnvújló s,.eniéIv varv a kapcs Iallartó szcn1cl\ adatai
Név: I len!.cr Peler
Levelezési cím: 5650 Mezőbcrénv Kölcscv Itp. I. A. I emelet 4. ajtó
Ielelizúm: 30 98 39 233
I —maiI cím: peterhcngcru gmai l.com

II.

A NEMZIIl ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti berolúsa

o agr— és .HcIii IszcFgazcIas’g o egés7s.g és iItniüd D pítc1t kafn\czci

o ipali s űszaki iue.wIdasok o kuItut.iIis Isg x spurt

D teFI11szCt I körn\evet D Itliizlilus

3.A nemzeti crttI\ Icilelhető “génck helye

Mezőbcrénv. Molnár Miklós Sportcsarnok. I uther tér 1

4. Értéktár megnevezése. amelybe a nemzeti érték tIvétclét kezdeményezik
X telpÍiIsi D ttjcn si D meuvel o külhoni mie\

S. A nemzeti érték rövid. szöveees bemutatása. et.tvedi jellemzőinek és történetének leírása

A leremkupát 1982 óta szervezzük: ez az egyik legjelentősebb. lolvamatos versenyzési
lehetőséget mintegy 200—220 Iőnek biztosító eseménvsorozat.
Résztvevők: Mezőberény város intézményei, cégei. baráti közösségei, valamint civil
szervezetek csapatai. I 4 évesnél idősebb versenyzők részvételével.
Két kategóriában rendezzük a nevezők igényeihez igazodva: szenior és amatőr.
körmérkőzéses rendszerben. majd a kategóriánkénti legjobb négy csapat rájátszás során dönti

cl a végső helyezéseket.
A két kategória csapatainak elsősorban a szabadidő hasznos eltöltése a ró cél.
Különleges alkalmak voltak. hogy több kerek évrórdulót ünnepelhetünk az elmólt évek során:

a harmincadik Teremkupa megrendezésével a 2012. januárjában 30 éves Molnár Miklós
Sportcsarnokot. és a mezőherényi sport 100. évl’ordulóját is!



6. lidokIis aj. éitéktiiba t itCfl() IL’l\’Ctel niellett

j\ vwnsunkban éIől. sziiara tontos. hogy legyen lehetosegük a siibadidő iendsvi.
has,nos eltültcscte.
A ici i idösaLban egyik lonios esemény a leemkupa. amely tübb hónapig Ibivaniatos
versenyzési lehetőséget jelent. egyben segíti az aktív kikkirúgók lelkészüIését Is a tavaszi
szezon mérkőzeseire is.

7. i\ nenizeti értékkel kapcsolatos inlornEIció1 megjelenítő lorrósok I istója ( bibi iogrólhi.
honlapok. multimédiós lrrósok

A Mezőberénvi poriegvesülel 7 éves jubileumóra (1987)

1(8) éveS a mezőberénvi sport (2() 12)

JVlezőberéiii I lírniondó akiuilis számai

www. mezobereny . hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalanak címe:
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2. A I Itv. I (1) hckezdi ) on1jtnak ‘iIó nlcgIcIL’Icst \lIÓszÍllűsito

dokuiricntunink. IaInogal(’) é ijaii1o Ic\L’Iek

;\jinkis: ( )1ih Zsolt ( Assz nvbossiintó csLlp1tL1. szeniof kitcgoria



3. A jl\’lSllthO1, cstoIt it zíiéű livI fl Iniek II zlna vnnitkovó
liovz’i iiu ló kltl.()7lt

Hozzájáriilási iii’iltitkozíit

Aliilírott Henger Péter hozzájárulok, hogj’ uz adutoÁat, inc’lj’eket a

Javaslat (1 „ Mezőberénj’i Kispáli’ás Labdarúgó Teremkupa”

telep iilési értéktárba történő flvételéliez

című adatlap tartaliuzuz, a MeZőbL’rénj’ Települési Ertéktár Bizottság (eg;’éh értéktárha

kerules CSL’tL’Il UZ aktuális értéktári bizottság) az ide vonatkozó jogszaháll’okfigl’elL’uuube

vetele inc’llett szabadoiu fllutusziuálhiatja.

Hozzájáruulok továbbá, hiogj’ az érték valaineír értéktárha történő felvétele esetén, az

értéktáruk számára készített iuiternetes 01(1(11011 éS a TV-csatornák által f1vett, vágott

anj’agokban, valamint az értékeket bemutató reklániokhan meg/elL’nIL’n.

Mezőberén’, 2014. augusztus 31.

Henger Péter



Ílozzájáriilási iii’ilutkoztit

AliilíroU IICIU,JL’r Péter Il()ZZájár(llOk, hoi’ (1 illezőheréiii’i Kispái;’ás Labdarúgó TerL’mklIpa

arcli ui’iii,iál,,i, ttilálli (,tó féI1’kéJ)L’kL’t, 111L’h’ekL’t (1

J(1VŐSIUt „ flfezőberéii1’i Kispál’ás Labdari’ijó Tereinkiijni”

telei, iilési értéktárba történő felvételéhez

CÍIJ1Ű (Id(ItIup t(KrtaIIllaZ, a Mezőheréii’ TCIL’pülési Értéktár Bizottság ‘egj’éh értéktárha

keriilés esetén az aktuális értéktári bizottság,) az ide vonatkozó jogszabáli’okfigi’eleinhe

vétele mellett szabadon f’lIiuszn á/Ii ((t/a.

Hozzájáriilok továbbá, Iiog’ űz érték i’alaineÍ’ értéktárha történő felvétele esetén, űz

értéittánik számára készített internetes 01(1(11011 S a TV-esutorm,ák által felvett, vágott

ain’agokbun, valamint (lZ értékeket hennitató reklánlokh(lli iiiegjL’IL’lijL’il.

11’ÍezÓ’hL’rénj’, 2() 14. augusztus 31.

Henger Péter



AJÁNLÁS

A „Mezőberényi Kispályás Labdarúgó Teremkupa”

települési értéktárba történő felvételéhez

A Kispályás Labdarúgó Teremkupának Szinte a kezdetei óta állandó résztvevője

vagyok.

Fiatalabb koromban az amatőr bajnokságokban, az utóbbi években a szenior

kategória mérkőzésein szerepelek játékosként, néhány év óta pedig már

csapatvezetőként is (az Asszonybosszantó csapatát „irányítom”).

A teremkupa az elmúlt tÖbb mint 30 évben a téli időszak fontos eseménye

nekem és a csapattársaimnak, ellenfeleinknek egyaránt.

Alaposan megszervezett eseménysorozat, amely hétről hétre biztosította a

rendszeres versenyzési lehetőséget.

Szinte minden évben húsz, vagy annál több csapat nevezett a két, egyes

időszakokban három kategóriában.

Ezek többsége helyi csapat volt, de nincs olyan év, hogy ne szerepelnének

csapatok a kÖrnyező településekről is.

Mindez együtt biztosította a bajnokság magas színvonalát, melyet a vidéki

csapatok játékosai is elismertek.

A fentiek alapján javaslom a,, A Mezőberényi Kispályás Labdarúgó

Teremkupa” sportrendezvény felvételét a Helyi Települési Értéktárba.

Mezőberény, 2014. szeptember I.

Ű cJ
Oláh Zsolt

az „Asszonybosszantó” csapatvezetője


