5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 2008 decemberében alakult
meg.Céljaink között szerepel a helytörténettel kapcsolatos értékek megőrzése,
kutatásitevékenység,kiadványok elkészítése, kiállítások szervezése, rendezése, együttműködés
ahasonló tevékenységet folytató intézményekkel, civil szervezetekkel.
Ennek egyik állomása volt a „Mezőbérenyi házszám- és névjegyzéke1930” reprint
kiadása.Az eredeti adatok mellett rövid áttekintést nyújtunk a belterület fejlődéséről, az utcák
elnevezésének változásairól az elmúlt 150-160 évben.
A kiadvány melléklete az 1928-ban Govrik László akkori települési mérnök által
készítettbelterületi térkép másolata is.
A következő évben két újabb kiadványt sikerült megjelentetni:
Mezőberény újra települése után számos összeírás készült, melyeknek célja az adózó
népesség összeírása volt.Ezekfennmaradtak, és a Békés megyei levéltár pótolhatatlan
értékei.Képet adnak, (ha árnyaltan is) településünk lakosságának változásáról, bemutatják a
családnevek
változásait,
így
az
azok
történetével
foglalkozóknak
kitűnő
forrásmunkátjelentenek.
A kiadvány címe: „Összeírások a XVIII. századi Mezőberényről”
A másik kiadvány az 1857-ben készült „Házhelyek telekkönyve”, amelyben megtaláljuk a
belterület valamennyi házát, templomát és egyéb épületét, számozás szerint. Szintén fontos
forrás lehet a családtörténet iránt érdeklődőknek, mert ebben az időszakbanmár bejegyezték a
házszámokat is az anyakönyvekbe, tehát a kiegészítő térkép segítségével,aki
szeretne,„visszamehet a múltba”, megtalálhatja ősei 150 évvel ezelőtti lakhelyét is!
Néhány éves kiesése után 2013-ban ismét sikerült egy igazi rendhagyó kiadványt
megjelentetnünk, egy sokak által biztosan gyakran forgatható, hasznos témájú anyag lett
összeállítva.
Tóth Olivér, a Mezőberényi Általános Iskola testnevelő tanára számtalan saját tervezésű
játékot gyűjtött össze, amelyeket hagyományos, sokszor kipróbált játékkal kiegészítve adunk
ki, segítve az iskolában és az iskolán kívül gyerekekkel vagy akár felnőttekkel
foglalkozókmunkáját.
A kiadvány címe: „Egy, két, há..” - testnevelési játékgyűjtemény.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az elmúlt években. a Múzeumi Estek program sorozatnak is köszönthetően
jelentősenmegnövekedett a helytörténet, családtörténet iránt érdeklődőknek a száma. A lelkes
és érdeklődőközönség az előadások mellett baráti beszélgetések résztvevője is. Ezeksorán
erősödnek az emberi kapcsolatok is, bővül az érdeklődők köre.
Mindez együtt jelentős ösztönzést adott a kiadványok elkészítéséhez, megjelentetéséhez,
afelmerülő érdeklődés és igények kielégítéséhez.
A bennük rejlő adatok, információk, a kiegészítő térképek fontosak lehetnek a
kutatássalfoglalkozók számára.
A rendhagyó sportos kiadványunk az e területen tevékenykedőknek nyújt összefoglaló
ismereteket a gyerekek (és felnőttek) számára oly fontos játékokról, azok
alkalmazásilehetőségeiről a különböző korosztályok számára.
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
 Mezőberény Város honlapja
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