5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása
Mezőberény első versenysportra is alkalmas medencéjét 1932 és1935 között
építtette Kálmán István, helyi vállalkozók és önkéntestámogatók
közreműködésével és a település hozzájárulásóval. A medencevasbetonból
készült, a kivitelezést a Schäfer-Köhler cég végezte. Amegnyitásra 1935-ben
került sor.
1936. március 29-én megalakult a Mezőberényi Fürdő Egylet, melynekelnöke
Bárdy Ernő evangélikus lelkész, alesperes; elnökhelyettese dr.Valentínyi Károly
ügyvéd volt. Ugyanebben az évben, szeptember 27-én jöttlétre a Mezőberényi
Úszó Egyesület, ahol meghatározták az egyesületcéljait, elfogadták az
alapszabályt és megválasztották a tisztségviselőket.
Az elnök Irányi Dezső nyugalmazott polgári iskolai tanár, ügyvezető
elnökBartos gyula, polgári iskolai tanár lett.
http://regioldal. mezobereny. hu/fajlok/hir/mhhonlapra. pdf
Ebben az évben kezdődött el az úszósoktatás is, 1943 őszén pedig márOrszágos
úszóversenyt is rendeztek itt.A fürdőt községi tulajdonba kerüléséig Kálmán
István üzemeltette, aki 1948szeptemberében ajánlotta fel azt Mezőberénynek
megvételre. A strandazóta a település fenntartásában működik. A fürdőt a 2005ben történőfelújításakor, a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesületkezdeményezésére és Kálmán István tiszteletére, Kálmán fürdőnek
neveztékel. Ebből az alkalomból emléktáblát is állítottak a strand területén.
A Lestyán Goda János által készített emléktábla bronzból készült, Kálmán
István portréja mellett az alábbi felirattal: A TELEPÜLES ELSŐ
VERSENYSPORTRA IS ALKALMAS MEDENCÉJÉT KÁLMÁN ISTVÁN
(1894-1972) / 1932 ÉS 1935 KÖZÖTT ÉPÍTTETTE, HELYI VÁLLALKOZÓK
ÉS ÖNKÉNTES SEGÍTÖK KÖZREMÜKÖDÉSÉVEL. / A STRANDFÜRDŐT
2005-BEN MEZÖBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE / A BÉKÉS MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS
TÁMOGATÁSÁVALÚJÍTOTTA FEL. / ALAPÍTÓJÁNAK EMLÉKÉRE A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETDÖNTÉSE
ALAPJÁN
A
LÉTESÍTMÉNY/EZENTÚL A KÁLMÁN FÜRDŐNEVET VISELI. / A
NÉVADÁST KEZDEMÉNYEZTE ÉS AZ EMLÉKTÁBLÁTÁLLÍTOTTA: / A
MEZŐBERÉNYI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. / 2005.
AUGUSZTUS 20.
A tábla hátoldalán látható fotómontázst Szalai Barna fotóinakfelhasználásával
Süle Mihály készítette. A táblát tartó pad Tóth Sándor, a Népművészet Mestere
munkája.
http ://regioldal.mezobereny. hu/cikkek/1415
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vendégekrendelkezésére. Vize alkálihidrogén-karbonátos hévíz, melyet egy
1200m talpmélységű kút vizéből nyernek. A fürdőt hálózati vízből is táplálják.
Forrás: http://www. mezobereny. hu/s/cikk/l 30/Strand

Tulajdonos/fenntartóÜzemeltető
Mezőberény Város Önkormányzata Városi Közszolgáltató Intézmény 5650
Mezőberény, Kossuth tér 1. 5650 Mezőberény, Békési u. 3.
Tel.: 66/515-515
Tel: 66/515-545
Minősített kutak száma, jele: 8-55 és 8-59
Kültéri terület: 3,5 hektár
Kültéri medencék: úszómedence (strandmedence), meleg vizesülőmedence,
gyermekmedence, pancsoló.
Fedett terület: 60 négyzetméteres öltöző
Engedélyezett befogadó kapacitás: nyáron 1517 fő
Látogatottsági adatok 2000-ben 23 000 vendég,
2005-ben 16 000 vendég.
Forrás: http://www. datekla. eu/index. php?cidl04l/nzhufidz25
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A magyar termálvízkincs az ország vízrajzának különleges adottsága,
mennyiségileg és minőségileg világméretekben is kiemelkedő a gyógyturizmus
vagy más elnevezés szerint az egészségturizmus különböző formái egyre
jelentősebb szerepet játszanak Magyarországon is. A mezőberényi Kálmán
Fürdő vize alkálihidrogén-karbonátos termálvíz vagy más néven hévíz, olyan
rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 °C-t. Segítség az ízületi
panaszok, mészhiánnyal kapcsolatos betegségek, mozgásszervi megbetegedések
és reumatikus panaszok megszüntetésére is. A fürdő szezonálisan tart nyitva,
májustól szeptemberig reggel 6 órától este 8 óráig várja a kikapcsolódni
vágyókat, nyújt lehetőséget úszásra, pihenésre, helyszínt biztosít az
úszásoktatás, szabadidős tevékenységek Pl. aquafitness számára, s nyaranta
néhány nap végén éjszakai fürdőzésre is. Hagyománynak számít már, az
augusztus 20-án, évről évre megrendezésre kerülő városi úszóverseny. Az
esemény a Berény Napok elnevezésű rendezvény keretein belül szerveződik, és
az 1936. márciusában megalakult Mezőberényi Fürdő Egyletnek állít emléket,
melynek céljai között szerepelt az is, hogy az iskolák tanulói tanítóikkal és
tanáraikkal igénybe vehessék a fürdőt. A verseny megrendezésével méltán
adózunk elődeinknek, akik sokat tettek Mezőberényben a feltételek
megteremtéséért, az úszás népszerűsítéséért. Megújult környezetben nyújt
minden korosztály számára kikapcsolódást a szabadban, nem csak városunk, de
a környék településeinek lakói számára is. A fürdő a nyári időszak társasági
életének egyik központja, városunk megőrzendő értéke.
http://www.mezobereny. hu/s/cikk/l30/Strand

