
1983-ban a Mezőberényi Spartacus Sport Egyesületen belül megalapították a Természetjáró 
Szakosztályt. Tevékenységüket 1991-től a Mezőberényi SDSE Természetjáró 
Szakosztályként, majd 2002-től önállóan, Alföld Turista Egyesület Mezőberény néven 
folytatták és folytatják. Egyesületük taglétszáma több mint 100 fő. Soraikban megtalálható 
minden korosztály képviselője. Céljuk a folyamatos sportolási lehetőség biztosítása; a 
természetjárás, a gyalogos, kerékpáros túrázás, sportturisztika, a terep- és városi futás, 
továbbá teljesítménytúrák, túramozgalmak és különféle szabadidős programok szervezése. 
Emellett fontosnak tartják lakóhelyük és természetesen Békés megye természeti és kulturális 
értékeinek megismerését. Tagságuk egy része teljesítménytúrázóként minősített sportoló, de 
eseménynaptáruk a szelídebb túrákat, valamint a különlegességeket: a barlangászatot, 
ásványgyűjtést kedvelők számára is kínál választékot. Három turistaszövetség, a Magyar 
Túrasport és Terepfutó Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Vasutas 
Természetjárók Szövetsége tagszervezeteként ezek munkájában, minősítési rendszerében is 
részt vesznek. A 2019-es év mérföldkő volt az egyesület életében. Megszervezték a Megyei 
Turistatalálkozót, melyre nem volt még példa a megyében. 2019-ben Hoffmann Ádám és 
Pusztai László vezetésével az egyesület 10 tagja Fehéregyházáig kerékpározott, közel 900 km 
távot teljesítve, Petőfi Sándor halálának 170. évfordulójának és a 20 évvel ezelőtti 
kerékpártúrájuk emlékére. Az elmúlt pár év különlegessége volt az egyesület életének. A 
Megyei Turista Szövetség feladatait ellátva a Magyar Természetjáró Szövetséggel 
együttműködve olyan szolgáltatások is elérhetővé váltak, melyek a környéken máshol nem. 
Ilyen az MTSZ kiadványok forgalmazása, turistaminősítések elérhetősége, tagszervezetek 
munkájának segítése.  Az Alföld Turista Egyesület Mezőberény munkáját hét főből álló 
vezetőség irányítja, túráikat vizsgázott túravezetők segítik. Legismertebb túráik: Petőfi 
Emléktúra, Két keréken Békésben, 1100 év Emlékei Békésben, Körös gyalogos 
teljesítménytúrák, Patai Mátra teljesítménytúrák, Téli Körös túrák. Tevékenységük nemcsak 
az országban, hanem a határon túl is elismert. Munkájuk, megalakulásuk óta példaértékű, 
teljesítményük mellett közösségépítő, közösségformáló tevékenységük is kiemelendő. 2014. 
óta az Alföld Turista Egyesület Mezőberény tevékenysége a helyi Települési Értéktár része. 
Az egyesület szakmai fejlődéséért köszönet illeti a megalakulás óta eltelt időszak vezetőit, 
vezetőségi tagjait, többek között Molnár Jenőt, Szucharda Gyulát, Váradi Lászlót, Hoffmann 
Ádámot, Szikora Jánost, Véha Bélát, Zolnai Györgynét, Földes Pétert, valamint az egyesület 
minden tagját. 
Az egyesület példaértékű munkája, a város sportéletét gazdagító tevékenysége, a 
természetjárás, a sportturisztika, a túramozgalmak és a szabadidős programok magas 
színvonalú szervezése, közösségépítő tevékenysége és Mezőberény város jó hírnevének 
öregbítése terén végzett tevékenységéért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az Alföld Turista Egyesület Mezőberény részére a 2020-as évben a 
„Mezőberény Sportjáért” elismerést adományozza. 


