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A kultúra közkincs, amelyből mindenkinek joga van annyit meríteni, amennyivel lelki 

szükségletét kielégíteni képes. Ez a közkincs a jólét egyedüli és legbiztosabb forrása, 

amelyeket az embertől elvenni nem lehet… 
(Bonyhai Mihály: Mezőberény monográfiája 1933) 

 

1. BEVEZETÉS 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi 
nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk 
és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink 
gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”1 
A Magyarország Alaptörvényéből idézett Nemzeti Hitvallás sorai szerint kultúránk nemzeti, lokális 
identitásunk meghatározó alapelve.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordít a város kulturális 
értékeire, a lakosság művelődéshez való jogainak érvényesítésére. A kulturális intézmény fenntartása, 
működtetése, az önszerveződő csoportok, civil szervezetek, közösségi kezdeményezések 
önkormányzati támogatása, a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, folytatása, az 
új kezdeményezések támogatása, a közösségi, egyéni művelődés feltételeinek javítása a társadalom 
közös érdeke. 
 
A város kulturális, szabadidős, közéleti, közösségi kínálata az aktív szolgáltatók tevékenysége által 
válik gazdagabbá, színesebbé, differenciáltabbá, ami a helyi kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődést 
támogatja.  
A koncepció középtávra mutató terv, amely áttekintve a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat, 
városunk következő ötéves kulturális, közösségi fejlesztési irányait határozza meg, vezérfonala 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója. 
Alapvető cél, hogy a lakosság számára folyamatosan biztosított legyen a jó minőségű, igényes 
szabadidő eltöltésének lehetősége, a művelődési, közösségi, közéleti aktivitás feltétele. 
 

2. A KONCEPCIÓ CÉLJA, ALAPELVEI  

A kulturális koncepció célja: Mezőberény Város Önkormányzatának közösségi, művelődési feladat-
ellátási kereteinek megfogalmazása a következő évekre, különös tekintettel a város hagyományaira, 
eddigi jó gyakorlataira, a rendelkezésre álló erőforrásaira. Figyelembe kell venni a helyi társadalom 
művelődési igényeit, kezdeményezéseit, a város újratelepítésének közelgő 300. évfordulója méltó 
megünnepléséhez kapcsolódó terveket. 
A társadalmi, gazdasági, technológiai változásokra, kihívásokra, a régi-új közösségi, kulturális 
igényeket megismerő, azok megválaszolására adekvát válaszokat adni képes, közös gondolkodásra, 
együttműködésre épülő helyi kulturális közeg folyamatos fenntartása, hogy eredményesen elérhető 
legyen a közgyűjtemények és a közművelődés kiemelt célja és közfeladata a lakosság életminőségének 
javítása, a társadalmi jólét biztosítása.  
 

                                                      
 
1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Nemzeti hitvallás 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv[2020. 09. 01.] 
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A kulturális koncepció alapelvei:  
- A város helyi értékeinek megőrzése, gyarapítása, dokumentálása, bemutatása.  

- A kulturális intézmény a művelődéshez való hozzáférés jogát az esélyegyenlőség és az egyenlő 
bánásmód követelményeinek biztosítása.  

- Az önkormányzat jogszabályban meghatározott kulturális feladatainak ellátását a tulajdonában és 
működtetésében lévő intézménnyel biztosítja a kulturális intézmény éves, elfogadott feladat- és 
programterve alapján.  

- A kulturális területen működő civil szervezetek aktív szerepvállalásának támogatása.  
o A szervezetek együttműködésének, közösségi kezdeményezéseinek ösztönzése városi 

pályázat útján történő támogatással.  
o A gazdálkodó és civil szervezetek sikeres együttműködését erősítő 1+1% helyi program 

folytatása.  
- A népművészeti, nemzetiségi hagyományok, értékek megőrzését, ápolását, gyűjtését, 

megismertetését szolgáló Települési Értéktár és Értéktár Bizottság tevékenységének ösztönzése, 
támogatása. 

- A kiváló eredményeket felmutató művészeti csoportok tevékenységének további ösztönzése, újabb 
kezdeményezések feltételeinek biztosítása. 

- A fiatalok bevonása a szervezetek tevékenységébe, a városi közösség, kulturális tevékenységébe, 
nemzetiségi szervezetek életébe és a különböző projektek programjaiba. A Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat munkájának ösztönzése, támogatása a közösségi kulturális tevékenységbe való 
bekapcsolódása. 

- A különböző generációk igényeinek megfelelő kompetenciafejlesztő képzések rendszeres 
megtartása.  

- Az idegenforgalom erősítését támogató rendezvényszerkezet kialakítása, amely a kultúra sajátos 
eszközeivel segíti a helyi gazdaság fejlődését. A feladat ellátásához szükséges városi marketing 
fejlesztése. 
 A kulturális tevékenység finanszírozásának alapelvei 2.1.

Az Önkormányzat legalább az előző évben a kulturális tevékenységre fordított összeget és – lehetőség 
szerint - az új feladatok belépésével növelt összeget biztosítja évenként a költségvetés lehetőségének 
függvényében a kulturális feladatok ellátására. 
Biztosítja:  
- az intézményfenntartás költségeit,  

o a szakmai és kiegészítő munkaköröket betöltő munkatársak bérét, és bérjellegű kiadásait,  
o a tevékenység ellátásának technikai, műszaki feltételeit, 
o a kiemelt és az eseti feladatok tartalmi megvalósításához szükséges pénzeszközt. 

- városi pályázatok kiírásával elsősorban a civil szféra városban megvalósuló kulturális, közösségi 
programjainak támogatását.  

- a kulturális érdekeltségnövelő támogatások önrészét, a pályázatok benyújtását. 

- a vállalkozók befizetett helyi adója 1+1%-ának civil szervezetek támogatására való 
felhasználásának feltételeinek fenntartását.  
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 A koncepció céljait meghatározó dokumentumok: 2.2.
Mezőberény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010) 
„Átfogó cél: Mezőberény a Közép-békési centrumtérség tagjaival partnerségben a helyi és részben 
kistérségi szerepkörének erősítésével „lakható várossá” váljon.”2

 

Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (2016-2020) 
„Jövőkép 
Mezőberény a soknemzetiségű népművészeti értékeit őrző, és a 21. század kulturális kihívásainak 
megfelelő város. 
Mezőberény megőrizve mezővárosi jellegét a térség kiemelkedő szereplőjévé és vonzó idegenforgalmi 
központja legyen. Nemzetiségi hagyományokra épülő népművészeti értékeit megőrző turisztikai, 
kulturális központi jellege mellett Mezőberény minden polgára számára nyitott, nyüzsgő, elbűvölő 
közösségi terekkel rendelkezzen, amelyek széleskörű, színvonalas kulturális és szabadidős 
lehetőségeket biztosítanak. 3 
A stratégia szerint a város mindezeket három specifikus célkitűzéssel szeretné elérni: 
- Mezőberény legyen az értékteremtés és a kulturális örökség városa. 

- Mezőberény legyen az együtt élő generációk városa. 

- Mezőberény legyen a jóllét és a befogadás városa.4 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020-2024. időszakra szóló gazdasági 
programja  
„Alapvető és általános célja: 
A lakónépesség megtartása, növelése. 
A mezőberényi emberek megfelelő munka- és lakáskörülmények között, minél jobb közérzettel 
élhessenek.”5 
Magyar Kulturális Stratégia 2006-2020 
A stratégia nagy hangsúlyt fektet többek között a kultúra közösségteremtő feladatára, a nemzet tárgyi 
és szellemi kulturális örökségének gondozására, a kortárs kultúrára és az esélyegyenlőség 
érvényesítésére. Alapelveiben megfogalmazza a kultúra sokszínű, élményalapú egyéni, közösségi, 
nemzetiségi, nemzeti önbecsülést erősítő funkcióját, a dokumentum a társadalmi integráció és kohézió 
közegének tekinti a kulturális területet. 6 
A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója (2012-2020) 
„A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség és 
társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív közösségi művelődésén alapul.”7 

 A koncepció megalkotását segítette: 2.3.
- A kulturális koncepciót előkészítő tanácskozásokon résztvevő szervezetek, intézmények tagjai, 
munkatársai által megalkotott gondolatok. (4 alkalom)  
- Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020-2023 felülvizsgálata (2020. április 23.). 
- Közösség és kultúra Mezőberényben című kutatás (2020). 

                                                      
 
2 https://www.mezobereny.hu/adattar/Kozerdeku/mezobereny_varos_integralt_varosfejlesztesi_strategiaja-527865.pdf  65. 
oldal [2020. 09. 04.] 
3 https://www.mezobereny.hu/adattar//helyi-kozossegi-fejlesztesi-strategia-2016-2020_modositott_20171115-109958.pdf 37. 
oldal [2020. 09. 04.] 
4 https://www.mezobereny.hu/adattar//helyi-kozossegi-fejlesztesi-strategia-2016-2020_modositott_20171115-109958.pdf 4. 
oldal [2020. 09. 04.] 
5 http://testulet.mezobereny.hu/?q=system/files/30-2020.%20pm.%20hat%C3%A1rozathoz%202020-
2024.%20gazdas%C3%A1gi%20program_1.pdf  8. oldal [2020. 09. 04.] 
6http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1e6slpU_zlAJ:www.okm.gov.hu/letolt/nkom/Egyeb/KulturalisStrat
egia_Atnezett_Publ_060217.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-b-d , 3-6. old. [2020. 09. 04.] 
7http://andragogiaiszakbizottsag.hahonlapkell.hu/mu_pdfs/mu_32/A_magyar_kozmuvelodes_szakpolitikai_koncepcioja.pdf 
2. oldal  [2020. 09. 04.] 
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3. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE 

Magyarország Alaptörvénye a X. és a XI. cikkben tesz említést a művelődésről azzal, hogy deklarálja: 
„Magyarország biztosítja a tudományos és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető 
legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott 
keretek között a tanítás szabadságát” (X. cikk). Leszögezi, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga 
van a művelődéshez” és hogy ezt a jogot Magyarország többek között a „közművelődés 
kiterjesztésével és általánossá tételével” biztosítja (XI. cikk). 
 
A települési önkormányzatok alapvető feladatai között szerepel a helyi kulturális tevékenység 
feltételeinek biztosítása. A 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről rendelkezik, 
melyben rögzíti a kulturális területtel kapcsolatos feladatokat: 
„111. §  (2) A képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés az önkormányzati közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti, egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel 
kapcsolatos feladatokat lát el.”8 
„121. § A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet 
különösen 
a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő 
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; 
b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek 
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése;”9  
 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy 
a közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre.  
A helyi közösségekkel kapcsolatban a törvény szövege így fogalmaz: „6. § A helyi önkormányzat 
feladatai ellátása során: 
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi 
közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; 
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;”10 
 
Az 1997. évi CXL. törvény muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről és a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint 
a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló törvény és rendelet 
pontosan meghatározza a területek feladatait. Ahogyan a korábbi jogi szabályozás, úgy a jelenleg 
érvényben lévő kulturális szaktörvény is kimondja, hogy a művelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, ennek támogatása pedig közcél, s mint ilyen, az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 
A törvény rögzíti, hogy mindenkinek joga a kulturális javak megtekintése a közkönyvtárakon, 
múzeumokon vagy közművelődési intézményeken keresztül. A kulturális törvény értelmében a 
közgyűjtemények és a közművelődési intézmények kiemelt célja és közfeladata, hogy hozzájáruljanak 

                                                      
 
8 1991. évi XX. tv (1991) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100020.tv [2020. 01.13.] 
9 1991. évi XX. tv (1991) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100020.tv [2020. 01.13.] 
10 2011. évi CLXXXIX. törvény (2011) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv [2020. 01.13.] 
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az életminőség javításához, a társadalmi jólét biztosításához, ezért ennek az elvnek szolgáltatásaik 
fejlesztésében is meg kell jelennie, amit a kulturális alapellátás kiterjesztésével tudnak 
megvalósítani.11 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet pedig pontosan definiálja a közművelődési 
intézmények típusait - közösségi színtér, művelődési ház, művelődési központ, művelődési központ, 
kulturális központ, népfőiskola -, lefekteti az egyes színterek működtetésének minimális szakmai, 
nyitvatartási követelményét.12 
 
A kulturális intézmény, mint költségvetési szerv, működését, gazdálkodását a 2011. évi CXCV. 
törvény az államháztartásról (Áht.)13 és 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény 
végrehajtásáról (Ávr.)14 szabályozza. 
Az Áht. és az Ávr. szabályozza a költségvetési szervek működésének részletszabályait, az 
intézményvezetők gazdálkodási jogait és kötelezettségeit, továbbá a költségvetési szervek 
működésének szabályozását.  
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 27/2018 (XII. 18.) önkormányzati rendeletet 
alkotott a közművelődésről. Az önkormányzati rendelet a jogszabályi elvárások szerint 
megfogalmazza a helyi közművelődés kereteit és megjelöli az intézmény kötelezettségét, hogy a 
törvényben lefektetett összes alapszolgáltatást biztosítja a városban élők számára.15 

4. A MŰVELŐDÉS SZÍNTEREI MEZŐBERÉNYBEN 

 A városról 4.1.
Mezőberény az újratelepülésének 300 éves évfordulójának megünneplésére készülő 
háromnemzetiségű város, melynek népessége már korántsem olyan heterogén, mint korábban, de még 
meghatározó számban élnek hagyományaikat ma is ápoló nemzetiségek. Az idelátogatók számára 
napjainkban is érzékelhető a háromajkú település három évszázada érlelt különleges légköre. A 
városba érkező tapasztalhatja a helyiek vendégszeretetét, segítőkészségét, nemzetiségek békés 
együttélése során kialakult toleranciáját, a finoman versengő, büszke, öntudatos attitűdjét. 
Természetesen nem ért mindenki mindenkivel egyet, de van konszenzus és együttműködés, amikor 
arra van szükség. Hatvannál több civil szervezet működik a városban, amelyek tagsága nem csak a 
saját, hanem a települési közösségi célokért is képes az összefogásra, az önkéntes munkára.  
A Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartásának 21. századi adatai szerint - a helyi népesség 
számának változását 2019-ig vizsgálva - megállapítható, hogy a korábbi évtizedek tendenciája mai 
napig érvényes. Csökken a lakosságszám. Nemek szerinti bontásban tanulmányozva az utolsó öt évet 
(2015-19) jól látszik, hogy bár minden évben több (+6-19 fő) kisfiú születik, és a férfiak létszáma 60 
éves korig (+35-142 fő) magasabb, mint a nőké, ez az arány 61 éves kor fölött drámaian változik 
(+406-569 fő) a nők javára. A lakónépesség nemzetiségek szerinti megoszlása a 2011-es 
népszámlálási adatok szerint, az akkori 10632 lakosból 1331 fő - az össznépesség 12,52%-a -, vallja 
magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak: 4 fő szerbnek, 347 fő szlováknak, 3 fő arabnak, 576 fő 

                                                      
 
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv [2020. 01.13.] 
12 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről (2018) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209324.356513 [2020. 02.17] 
13 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv[2020. 01.13.] 
14 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100368.kor [2020. 01.13.] 
15 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 27/2018 (XII. 18.) önkormányzati rendelete a közművelődésről 
(2018) https://www.mezobereny.hu/rendeletek/helyi-kozmuvelodesrol-3618.pdf [2020. 02.17] 
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cigánynak, 3 fő lengyelnek, 370 fő németnek, 2 fő románnak. 16 2020. januári adat szerint a város 
állandó lakosainak száma 10284 fő17 
A 2020 első hónapjaiban elvégzett Közösség és kultúra Mezőberényben című kutatás válaszai szerint a 
mezőberényiek szeretik a lakóhelyüket. A kutatásban résztvevőknek a településhez való kötődés 
szempontjából elsődleges, hogy a lakóhelyük csendes, rendezett, fontos a családi kötődés, hogy jók a 
lakhatási körülmények és biztos a munkahely, továbbá a helyi baráti kör és az élhető városi lét, hogy 
mindent, mindenkit ismerhetnek, a jó közlekedési viszonyok és közbiztonság, a szabadidős és a 
közösségi kulturális szempontok, a jó oktatási lehetőség zárja a sort.18 
 

 A művelődés intézményei, szervezetei 4.2.
Mezőberény Város Önkormányzata, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal (5650 Mezőberény, 
Kossuth tér 1.) 
A városban zajló kulturális eseményeket a Polgármesteri Hivatal kulturális referense fogja össze és 
koordinálja. Szervezi a Városháza ünnepi testületi ülésekeinek kulturális eseményeit, kulturális 
konferenciáit, találkozóit, fogadásait, együtt dolgozik a Települési Értéktár Bizottsággal, 
közreműködik a kulturális témájú pályázatok elkészítésében.  
Mezőberény Város Óvodai Intézménye (5650 Mezőberény, Liget tér 5.) 
Az intézménybe kétszáznál több gyermek jár. Az óvodák kihasználtsága 90% fölött van.  
Az óvoda programjában a magyar és szlovák nemzetiségi hagyományok, jeles napok a gyermekek 
életkori sajátosságaihoz igazodó megismertetése nagy hangsúlyt kap. A Mosolygó Központi Óvoda 
(Liget tér 5.), Csiribiri Óvoda (Kinizsi u. 13.), Magyarvégesi Óvoda (Kálvin u. 2-4.) és Nefelejcs 
Óvoda (Kodály Z. u. 8.) szakemberei kiemelkedően fontosnak tartják munkájuk során a 
tehetséggondozást – az intézmény regisztrált tehetségpont - és a felzárkóztatást. 
„Katicabogár” Evangélikus Óvoda (5650 Mezőberény, Luther u. 9.) 
Az óvoda 2011 őszén kezdte meg működését. Kiemelt feladatként kezelik a német nemzetiség 
hagyományainak megismertetését, a keresztyén lelki nevelést, a gyermekek ismereteihez, 
érdeklődéséhez, készségeihez, képességeihez igazodó játékos tanulási folyamatot. Az óvodai nevelés 
során fontos elem a hagyományos ünnepi alkalmakra való felkészülés. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesülettel folyamatosan 
együttműködnek. 
Mezőberényi Talentum Református Óvoda (5650 Mezőberény Csabai út 2.) 
Az óvoda 2015 őszén nyitotta meg kapuit, két csoporttal működik. Az óvoda nevelési célja nyugodt, 
békés, biztonságos körülmények között a református keresztyén hit értékrendje szerinti érzelmi 
nevelés; tehetségígéretek kutatása, tehetséggondozás, a művészeti nevelés eszközeivel alkotókészség 
fejlesztése, értékközvetítés és az értékek őrzése; képességfejlesztés digitális okosjátékkal. 
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5650 Mezőberény, Petőfi 
út 17-19.) 
Az iskola a Boldog Iskola, Regisztrált Tehetségpont cím birtokosa és az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye és DSD-I Nyelvvizsgaközpont, a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában 
működik több telephelyen. Az iskola vezetése és a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a 
felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, a művészeti oktatásra. A feladatok megvalósítását pályázati 
források segítik a tantestületet. Kimagasló eredményeket értek el az iskola tanulói tanulmányi, sport, 
és egyéb versenyeken.  
                                                      
 
16 www.teir.hu adatai, a Polgármesteri Hivatal közlése 2019. április 
17 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020-2024. időszakra szóló gazdasági programja, 2. old. 
http://testulet.mezobereny.hu/?q=system/files/30-2020.%20pm.%20hat%C3%A1rozathoz%202020-
2024.%20gazdas%C3%A1gi%20program_1.pdf [2020. 09. 04.] 
18 opskk.mezobereny.hu/rolunk  [2020. 09. 04.] 
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Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (5650 
Mezőberény, Petőfi u. 13-15.) 
A Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott oktatási intézmény 2012 őszén nyitotta meg 
kapuit, megőrizve az iskola korábbi oktatási szerkezetét.  Az elmúlt években bevezették a 6 osztályos 
gimnáziumi képzést és az általános iskolai oktatást. Az iskola elkötelezett a tehetséggondozás mellett, 
2018-ban ismét elnyerte az Akkreditált kiváló Tehetségpont címet, 2020-ban pedig Ökoiskola cím 
tulajdonosa lett. Az intézmény széleskörű kapcsolatrendszert működtet egyházi, művelődési, 
pedagógiai, szakmai szervezetekkel. 
„Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola (5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.) 
Az intézmény tanulói rendszeres szereplői a város közösségi, kulturális programjainak. A múlt és jelen 
hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével kínál az iskola a 
tanulók számára életkoruknak megfelelő ismeretek megszerzésének lehetőségét. 
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Mezőberény, Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
Az önkormányzatok megalakulása a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
Törvény végrehajtására, nyelvének ápolására, a nemzetiségi nyelv elsajátítására, tárgyi és szellemi 
kultúrájának óvása, gyűjtése érdekében kisebbségi kérdéssel összefüggő más sajátossága, egyéni, 
közösségi önazonossága megőrzése érdekében alakult meg és dolgoznak együtt a nemzetiségi és 
városi szervezetekkel. 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.) 
Szociális alapszolgáltatásokat, ezen belül idősek nappali ellátását, étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, tanyagondnoki és támogató szolgáltatást biztosít a város érintett 
lakosai számára. Két telephelyen, 50, illetve 52 férőhellyel működtet idősek otthonát. Bölcsődét, 
család- és gyermekjóléti szolgálatot, területi és iskola védőnői szolgálatot, diagnosztikai kislabort, 
közétkeztetési központot üzemeltet, továbbá otthoni szakápolást biztosít. Egészségügyi felvilágosító 
előadásokat, gyermekek számára fejlesztő táborokat szervez, Városi Idősek Napját és  Idősek 
Karácsonyát rendez az OPSKMM-mel együttműködve. 
Civil szervezetek 
A városvezetés támogatja a lakossági kezdeményezéseket, Az évek alatt hatvannál több szervezet 
kezdte meg a városban a működését. Tevékenységükhöz városi pályázatok útján szerezhetnek 
többletforrást. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012-től ad lehetőséget 
vállalkozásoknak, hogy közvetlenül, az egyébként is befizetendő helyi adójuk 1+1%-áról történő 
rendelkezésükkel – meghatározott feltételek teljesülése mellett - közvetlenül támogassák a város civil 
szervezeteit. Jól működő rendszer, százezres nagyságrendű támogatáshoz juthatnak a vállalkozások 
által a szervezetek célkitűzéseik megvalósításához. 
A szervezetek teljes listája az 1. sz. mellékletben. 
Egyházak 
Három történelmi egyház négy felekezete az újratelepítéstől fogja össze a mezőberényi családokat, 
irányítják a gyülekezetek vallási, közösségi, kulturális életét. Óvodákat, iskolát, időseket gondozó 
létesítményeket tartanak fenn, táborokat, a város teljes lakosságát megszólító eseményeket szerveznek. 
A lelkészek a helyi újság „Hitélet” c. rovatában havonta adnak lelki útravalót a mezőberényieknek, 
részt vesznek a város közösségi, kulturális, ünnepi alkalmain. A Tízváros Alapítvány, mint 
neoprotestáns közösség, aktívan jelen van a város közösségi életében.   
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
Az integrált kulturális intézmény a jogszabályokban megfogalmazott tevékenységet végez, új utakat, 
lehetőségeket keresve, hogy a helyi társadalom kulturális közösségi igényeinek megfeleljen. A 
könyvtár az utóbbi években nehéz időszakot élt át, elsősorban a nagy fluktuáció és a képzett 
szakemberek hiánya miatt, ez 2020-ban rendeződni látszik. Az állománya friss, az on-line megjelenés 
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növeli a látogatottságát. A múzeum a lakosság által nagyra becsült Hentz Lajos pedagógus, 
helytörténész – zömében helyi háztartásokból származó – néprajzi gyűjteményének gondozására jött 
létre, nem kötelező önkormányzati feladatként. A muzeális gyűjtemény a Wenckheim-Fejérváry 
kastélyban található. Gyermek és felnőtt csoportok, a helytörténettel foglalkozók, a valaha itt tanuló 
diákok, a turisták szívesen látogatják az állandó és időszaki kiállításokat, a rendezvényeket. A 
kiállítások, az eszközrendszer pályázati és önkormányzati forrásból frissül.  
A művelődési központ Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokosa. Az összes 
alapszolgáltatást biztosítja a lakosság számára. A szolgáltatások nyitvatartási időn túl is igénybe 
vehetők előzetes egyeztetés alapján. Békés megyében évek óta az öt leglátogatottabb intézmény 
egyike. Helyiségei: 337 főt befogadó, alapvető fény- és hangtechnikával ellátott, felújított 
színházterem; két klubterem, amelyek 30-100 férőhelyesek; egy 20 férőhelyes tárgyalóterem. 
Mindegyik tér használható képzés céljára is, az ehhez szükséges eszközökkel rendelkezik az 
intézmény. A termek, a földszinti aula és emeleti galéria kiállítások megtartására is kiválóan alkalmas 
terek. Ősztől a Tücsökvár gyermekjátszó várja a kisgyermekes családokat. Az önkormányzati 
támogatások mellé minden évben hazai, alkalmanként EU-s pályázati források bevonásával rendeznek 
programokat, cserélődik, gyarapszik az intézmény eszközkészlete. Tevékenységét a Képviselő-testület 
által elfogadott munka- és szolgáltatási terv alapján végzi, széleskörű partnerségben civil 
szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozásokkal. A szakemberek célja, hogy a közösségi művelődési 
terület közösségi részvétel elvén (társadalmiasítás) működjön. A Civil Fejlesztő Központ 
helyiségeiben civil szervezetek és önkormányzati egységek munkatársai dolgoznak. A 
konferenciatermét jellemzően közösségi, képzési alkalmakra használják civilek és intézmények. A 
Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidőközpont közösségi, szabadidős funkciót lát el 
tavasztól őszig, táborok, kulturális, gasztronómiai rendezvények, időnként családi események 
helyszíne. Télen – fűtés hiányában – nem üzemel. A korábban itt megtartott foglalkozások a 
művelődési központba és a CFK-ba kerültek át.  
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.) 
A Városi Liget és a szabadtéri színpad a Kft. gondozásában van. Az elmúlt évben a rendezvények 
biztonságos áramellátása érdekében fejlesztések történtek. Minden szabadtéri programot szervező 
együttműködik a Kft. munkatársaival a rendezvények technikai hátterének megteremtése céljából, akik 
rugalmasan, hatékonyan végzik a feladatokat. 
 

 Helyi médiumok 4.3.
Mezőberényi Hírmondó 
A Mezőberényi Hírmondó alapvető feladata informálni a lakosságot a Képviselő-testület munkájáról, 
tájékoztatni a közéleti eseményekről, önkormányzati, intézményi, civil, egyházi témakörökben. A lap 
2000 példányban 12 oldalon, ingyenesen jelenik meg havonta. Az on-line változat – és a korábbi 
számok - a városi honlapon megtalálhatók. Az összes lapszám az opskk.mezobereny.hu oldalon 
olvasható. 
Városi, intézményi honlapok, közösségi oldalak 
A www.mezobereny.hu honlap minden közérdekű információt tartalmaz. Információk, hirdetmények, 
kötelező szakmai tartalmak mellett rendszeresen tudósít az aktuális közösségi, kulturális eseményekről 
képekben is. Folyamatban van az oldal megújítása. 
Minden intézmény működtet saját honlapot, többen közösségi oldalon is tartják a kapcsolatot a 
partnereikkel, itt jelennek meg és jutnak el a használókhoz a leggyorsabban az információk. 
A város bizonyos terein, intézményekben Free WiFi segíti a lakosságot. A virtuális térben való 
megjelenés, az általa történő kulturális közösségépítés lehetőségével, jelentőségével a hatékonyság 
érdekében professzionálisan kell a közeli jövőben foglalkozni. 
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Ktv Stúdió  
A kábeltelevízió vállalkozásként, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján működik.. Az 
adásaiban interjúk, összefoglalók jelennek meg a városi eseményekről, a stúdióbeszélgetések 
különböző témákat dolgoznak fel. A testületi üléseket élő adásban közvetíti. A képújságban 
folyamatosan közérdekű információk, intézményi és lakossági hirdetések olvashatók. Már közösségi 
felületen is nézhetők a műsorok. 
 

5. HELYI KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 

Városi elismerések 
„Mezőberény Város Díszpolgára” címet azok részére, akik kiemelkedően jelentős munkájukkal, vagy 
egész életművükkel Mezőberényen túlmutatóan olyan általános elismerést szereztek, amivel 
hozzájárultak a város jó hírneve öregbítéséhez; 
„Mezőberényért” kitüntetést, a Mezőberényért végzett maradandó, kiemelkedő tevékenység 
elismerésére; 
Ágazati, szakmai elismerő címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére 
az alábbi elnevezésekkel: 
„Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”  
„Mezőberény Sportjáért”  
„Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”  
„Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért”  
„Mezőberény Vállalkozója”  
Települési Értéktár 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2013. (V. 27.) számú határozatával 
arról döntött, hogy Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. A bizottság 
újraválasztott tagjai elkötelezetten végzik a feladataikat, arról beszámolnak a Képviselő-testületnek. 
Az értéktárban szereplő értékekről a http://www.mezobereny.hu/s/hir/972/Telepulesi-Ertektar oldalon 
lehet információt szerezni. Az értékek bemutatását, újak felkutatását önkormányzati, intézményi, civil 
rendezvények, esetenként pályázati források bevonása, a helyi újság segítik. 
Testvérvárosi kapcsolatok 
Gronau  Németország (megállapodás aláírva: 1991. 04. 24.) 
Münsingen Németország (megállapodás aláírva: 1993. 05. 30.) 
Guta  Szlovákia   (megállapodás aláírva: 2001. 08. 10.) 
Szováta   Románia  (megállapodás aláírva: 2002. 08. 18.) 
Csantavér Szerbia  (megállapodás aláírva: 2006. 08. 20.) 
A testvérvárosi megállapodások kulturális, sport, idegenforgalmi, szociális, gazdasági jellegű 
kapcsolatok megalapozására, kiépítésére, továbbfejlesztésére születtek. A célok között szerepel a 
baráti, emberi kapcsolatok elmélyítése és kiszélesítése, lakossági kapcsolatépítés lehetőségének 
megteremtése, más kultúrák megismertetése, befogadása, jó és haladó tapasztalatok átvétele, 
nyelvtanulás.  
Természeti és épített örökség  
A helyi jelentőségű védett természeti területekről és természeti értékekről a 14/2012.(III. 27.) számú 
önkormányzati rendelete szól. 
Mezőberény Város Önkormányzata 25/2003. (12. 22.) számú rendeletével, 82/2018.(II.26.) számú, 
Mezőberény Város Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadó határozatával és az 5/2019. (II.26.) 
számú Mezőberény Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletével jelentős 
mértékben hozzájárult településünk épített emlékeinek védelméhez, megőrzéséhez. 



 
 
 

12 
 

A településünk múltját dokumentáló szobrok, emléktáblák, emlékművek, kopjafás emlékhelyek, 
emlékoszlopok az MBER helyismereti adatbázis része. Nem meghatározott, hogy mely szervezet 
foglalkozik az alkotások karbantartásával.  
Turizmus 
Mezőberény rendelkezik turisztikai vonzerővel – a Körös közelsége, a Hosszú-tó adottságai, a város 
vadász, horgász, lovas turisztikai tevékenység, a szálláshelyek, éttermek, étkezési lehetőségek 
kínálata, a vendégfogadással foglalkozó vállalkozások számának bővülése, helyi látnivalók, 
programlehetőségek –, ám ma is alacsony a szolgáltatók együttműködési szintje, csakúgy, mint a 
térségi közös gondolkodás.  
Városi rendezvények  
A nemzeti ünnepek megünneplése megemlékezéssel, emlékhely koszorúzással és helyi elismerések 
átadásával történik. 
Az adventi alkalmak és az újévi köszöntő várt, látogatott ünnepi alkalmak, civil kezdeményezéssel és 
koordinációval szervezetek, egyházak, intézmények részvételével, összefogásával valósul meg. 
A Töltött Káposzta Fesztivál az egyik legnépszerűbb közösségi, gasztronómiai rendezvény, csakúgy, 
mint a családokat megmozgató Márton-napi felvonulás, a Kacagó Liget. A Streetfighter Nap, újabban 
a Street Jam Fest ugyancsak sok résztvevőt, és népes közönséget vonz. 
A Berényi Napok 2-4 napja képzőművészeti, hagyományápoló, sport és színpadi programok kínálatát 
vonultatja fel. A koncertek a legjobban várt és leglátogatottabb események csaknem minden 
korosztályban. Mindig széleskörű partnerségben valósul meg a rendezvény, intézmények, szervezetek, 
közösségek vesznek részt az előkészítésben, lebonyolításban. 
A városi rendezvények koordinálását a néhány hetente aktualizált rendezvényterv hivatott 
folyamatosan biztosítani.19 
A Mezőberényi Művésztelep fontos értékünk, a kortárs képzőművészet kiváló térségi képviselői 
alkotnak városunkban, munkáikat kiállítjuk, később a tervezett városi galériába kerülnek. 
A város rendezvény-palettája jelentősen gyarapodott, színesedett az elmúlt években, többek között a 
szép számú nyertes kulturális pályázati forrásnak köszönhetően. 

 Kulturális helyzetelemzés (SWOT) 5.1.
Erősségek 
- Gazdag a háromnemzetiségű város 

természeti, épített, szellemi öröksége, 
hagyománya. 

- A nemzetiségek szoros együttműködése. 
- Kedvező földrajzi elhelyezkedés - vasúti, 

közúti – megközelíthetőség. 
- Jó a település infrastruktúrája, pl. víz-, 

úthálózat. 
- Csendes, rendezett település. 
- Önkormányzati intézmények, civil 

szervezetek, egyházak, vállalkozások 
együttműködése, aktív szerepvállalása a 
város kulturális életében.  

- Sok aktív, változatos tevékenységi körű civil 
szervezet van a városban. 

- Sokszereplős helyi közösségi élet, színes 
programkínálat. 

- A művészeti csoportok a felkészült szakmai 

Gyengeségek 
- A kulturális tevékenységet befogadó épületek 

állapota, elrendezése nem felel meg a 21. 
század kulturális szakterületek ideális 
befogadó tereivel kapcsolatos elvárásoknak. 

- fiatal felnőttek számára nincs elegendő és az 
igényeiknek megfelelő városi 
programkínálat.  

- Nincs idősek számára kialakított közösségi 
tér sem kül-, sem beltéren. 

- Hiányoznak a kimondottan fiataloknak szóló 
kulturális és szórakozási lehetőségek 

- Hiányzik az olyan ifjúsági közösségi tér 
amelyben saját programötleteiket valósítják 
meg. 

- Köznevelési intézmények leterheltsége.  
- Sok területen nehezen alkalmazkodunk a 

változásokhoz. 
- Jellemző a társadalom - főleg a fiatalok - 

                                                      
 
19 https://www.mezobereny.hu/s/cikk/2816 [2020. 09.04.] 
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vezetőkkel eredményesek az országos 
megmérettetéseken. 

- A könyvtár rendszeresen frissülő, igényes 
gyűjteménnyel rendelkezik.  

- A Mikulás szoba működtetése ünnepi 
családi, közösségi élmény helyszíneként. 

- Az Tücsökvár gyermekjátszó, sokrétű 
foglalkoztatást biztosító helyszín. 

- Gazdag és folyamatosan bővülő települési 
értéktár.  

- Országos beiskolázású középiskola. 
- Vonzó, történelmi hagyományokat is 

megőrző településkép, rendezett, de 
folyamatos odafigyelést kívánó 
településközpont.  

- Jó szabadidős, sportolási és turisztikai 
lehetőségek. 

- Változatos igényeket kielégítő szálláshelyek. 
- Iskolán kívüli képzési lehetőségek a 

városban. 
- Aktív testvérvárosi kapcsolatok. 

elmagányosodása. 
 
 

Lehetőségek 
- Pályázati források felkutatása, lehívása, 

gazdaságélénkítő hatása pozitívan jelentkezik 
más területeken is. 

- Kiemelkedő közösségi aktivitás a helyi 
társadalomban. 

- Mezőberény újratelepítésének 300. 
évfordulójának megünneplése alapot adhat a 
kulturális megújulásnak. 

- Szorosabb, hatékonyabb kapcsolattartás és 
együttműködés a kulturális szerepet vállaló 
helyi szervezetek között. 

- Testvérvárosi kapcsolatok intenzívebb 
működtetése, tartalmasabbá tétele. 

- Helyi értékekre, hagyományokra épülő 
fesztiválok, programok szervezése. 

- Szülők nevelési problémáját segítő 
előadások. 

- Játéklehetőség gyermekek számára. 
- Fiatalok (18-30 éves korosztály) szabadidős 

igényeinek megismerése, a korosztály 
tagjainak bevonása a közösségi életbe.  

- A GYIÖK bevonása a helyi kulturális, 
közösségi életbe. 

- Természet- és környezetvédelem erősítése. 
- Turisztikai információs pont létrehozása. 
- Kompetenciafejlesztés: 
- Idegen nyelv oktatása felnőtteknek. 
- Informatikai ismeretek és tudás bővítése. 
- Fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű 

emberek rendszeres és hatékony bevonása a 
közösségi életbe. 

Veszélyek 
- Alacsony turisztikai aktivitás jellemző a 

településen, így a szolgáltatók nem 
fejlesztenek. 

- A kulturális és turisztikai szolgáltatások 
kínálata nincs összehangolva sem térségi, 
sem helyi szinten. 

- A pályázati lehetőségek korlátozottak és 
kiszámíthatatlanok. 

- A környező nagyvárosok kulturális vonzása 
erős. 

- Kevés a város méretének megfelelő, 
kulturális életéhez igazodó pályázati 
lehetőség. 

- A középiskola elvégzése után a fiatalok 
eltűnnek a közösségi életből. 

- Fiatalok elvándorlása. 
- A város lakosságának elöregedése. 
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- Közművelődési Kerekasztal létrehozása a 
közös gondolkodás, hatékony együttműködés 
érdekében. 

 

6. JÖVŐKÉP 

Mezőberény, a három évszázados kulturális alapokkal rendelkező csendes, rendezett település, ahol 
jók a lakhatási körülmények, a közlekedés, a közbiztonság. Olyan város, amelyhez kötődnek a lakói, 
erős a helyi identitás és ennek köszönhetően a tanulmányainak követően visszatérnek a fiatalok. 
Kulturális, közösségi életét nagy részben nemzetiségi hagyományok és a helyi értékek 
kisgyermekkortól való megismertetése és átörökítése jellemzi, amelyre büszkék a mezőberényiek. A 
város kulturális életét nagyszámú, tevékenységében egymástól eltérő és együttműködő aktív civil 
segíti.  
A helyi kulturális életet meghatározzák a város 300 éves jubileumi ünnepsége kapcsán elindított 
kulturális, közösségi folyamatok, programok. 
Az újratelepítésének 300. évfordulójának méltó megünneplésére készülő város mozgósítja erőforrásait, 
együttműködésre ösztönzi az intézményeket, szervezeteket, Mezőberény polgárait, ezáltal válik az 
ünnepi alkalomra készülődés, közösségépítő, a helyi társadalom érdekeit figyelembe vevő, a 
mezőberényiek tevékeny szerepvállalására építő kulturális társadalomfejlesztő erővé.  
 

 Célok, feladatok 6.1.
 
Mezőberény 1723-2023 
1. Közös gondolkodás, együttműködések fejlesztése 

1.1. A Kult. tv. alapján megfogalmazott, kötelező önkormányzati feladatok színvonalasan, a helyi 
igényeknek és szükségleteknek megfelelően kerüljenek megvalósításra. 

1.1.1. Szervezetek, intézmények, gazdasági szereplők és az önkormányzat együttműködése a 
cél elérése érdekében. 

1.2. Közművelődési Kerekasztal létrehozása, működtetése a kulturális együttműködés 
megerősítéséhez. 

1.3. Az együttműködés segítse a helyi társadalmi szolidaritás erősödését, a társadalmi elfogadás 
kialakulását. 

1.3.1. Az intézmények és a nehéz élethelyzetben lévőket képviselő szervezetek hatékony 
együttműködésének kialakítása. 

2. Közösség – Hagyomány – Érték – Helyi identitás 
2.1. A helyi hagyományőrző tevékenység erősítse, a helyi értékek megtartását és továbbadását az 

új generációknak.  
2.1.1. A Települési Értéktár 125 dokumentált, és 14 feldolgozás alatt álló értéke a múlt, a 

közelmúlt és a jelen értékeit veszi számba, amelyek megismerhetők az újabb generációk 
számára. 

2.1.2. Hagyományos rendezvények megszervezése, a változó igényekhez igazodó innovációja. 
2.2. 300 éves Mezőberény közösségi, kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása, 

dokumentumok, kiállítások, rendezvények, konferenciák által. 
2.3. Több, rendszeres „Kulturális élményeket az utcára” típusú program szervezése. 

3. Közösségi terek fejlesztése, újak kialakítása 
3.1. A lezárt, nem használt terek, helyiségek közösségi térré alakítása. 
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3.2. A kortárs galéria kiállítótér és konferenciaterem kialakítása a Wenckheim-Fejérváry 
kastélyban. 

3.3. A könyvtár, muzeális gyűjtemény és művelődési központ épületének felújítása, 
korszerűsítése. 

3.4. Virtuális közösségi terek létrehozása. 
4. Generációk 

4.1. Párbeszéd a fiatalokkal az élethelyzetüknek megfelelő közösségi, kulturális szolgáltatások 
kidolgozása érdekében. 

4.2. A város fiataljainak tényleges bevonásra a közösségi, kulturális tevékenységbe.  
4.2.1. A városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megerősítése. 

4.3. A város megtartó és visszavonzó képessége kulcskérdés a jövőt tekintve. 
4.3.1. A párbeszéd, együttműködés és a közös tevékenységek által segítsük a helyi identitás és 

kohézió erősödését, ezáltal a város megtartó és visszavonzó képessége erősödik.  
4.3.2. A helyi kulturális, közösségi élet segítse a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek 

életminőségének javítását az új kompetenciák megszerzése által.  
4.3.3. A virtuális kapcsolattartás, együttműködés erősítése. 

5. Kulturális gazdaság- és turizmusfejlesztés 
5.1. Kompetenciafejlesztő képzések megvalósítása adott témakörökben. 
5.2. „Berényi Portékák” típusú kezdeményezések támogatása, népszerűsítése, helyi termékek 

vására. 
5.3. Turisztikai és kulturális terület együttműködése. 
5.4. On-line megjelenés hatékony megszervezése. 

 

MELLÉKLETEK: 

1. sz. melléklet Civil szervezetek listája 
2. sz. melléklet Alkotások, emlékművek 
3. sz. melléklet Helyi védelem alatt álló épületek  
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1. sz. melléklet 
Civilszervezetek pontosítása:https://birosag.hu/civil-szervezetek-

nevjegyzeke?fbclid=IwAR1NL3YaGA_fPxhRtxgttces9qg58yOLLjJPf9CA0t1f0XZcRaqO17TS6wk alapján 
 

sor-

szám 
Név Tevékenység 

Törvényes 

képviselő 
Székhely Elérhetőség 

Egyéb 
információ/ 
Tevékenység 

1. 
Alapítvány a 
Missziókért 

Az alapítvány elő kívánja segíteni 
a hátrányos helyzetű rétegek, 
elmaradott sorban élők, 
katasztrófa sújtotta területen élő 
emberek és gyermekek, valamint 
az őket segítő szakemberek, 
misszionáriusok, tanárok 
körülményeinek javítását, 
felkészülését, odajuttatását és azt, 
hogy a kisebb-nagyobb 
közösségek megértőbbek, 
segítőkészebbek legyenek a 
hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok és felnőttek iránt. hogy a 
kisebb-nagyobb közösségek 
megértőbbek, segítő-készebbek 
legyenek a hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok és felnőttek 
iránt. 

Elnök: 
Szántai Márk 

5650 
Mezőberény, 
Kereki utca 

103. 

Tel.: 
+36 70 312-

4546 
E-mail: 

mark.szantai@g
mail. com 

szociális 

2. 

Alföld 
Turista 

Egyesület 
Mezőberény 
Rövidített 

neve: 
Alföld TE 

Sport, természetjárás, túrák 
szervezése 

Elnök: 
Földes Péter 

5650 
Mezőberény, 
Gyóni Géza 

utca 37. 

Tel.: 
+36 20 625-

3532 
E-mail: 

alfoldte@gmail.
com 

Honlap: 
www.alfoldte.hu 

sport 

3. 
Baráti Egylet 
Mezőberényé

rt 

Az egyesület alapvető célja, hogy 
mind anyagilag, mind szervezeti 
lehetőségeivel azon 
munkálkodjék, hogy Mezőberény 
város erkölcsi és anyagi javát 
szolgálja. Támaszkodva az 
egyesület tagságának és a város 
lakosságának aktivitására arra 
törekszik, hogy támogatója legyen 
a helyi hagyományok ápolásának, 
a hagyományteremtésnek és 
segítője minden olyan 
kezdeményezésnek, amely a város 
és lakóinak boldogulását 
eredményezheti. A fentiekből 
adódóan fontos tevékenysége a 
közösségfejlesztés. 

Elnök: 
Hoffmann 

Dániel 

5650 
Mezőberény, 
Fő utca 4-6. 

Tel.: 
+36 20 2071-

611 
E-mail: 

hoffdannmb@g
mail. com 

csokne.urhegyi
@ gmail.com 

kulturális 
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4. 
Berény 

Táncegyüttes 
Egyesület 

Berény táncegyüttes néven 
működő táncegyüttes létre-
hozása, fenntartása, a néptánc 
kultúra ápolása és népszerűsítése, 
néptánc oktatás, Mezőberény és 
régiója népi hagyományainak 
ápolása, a néptánc kultúra 
népszerűsítése, népi 
játékhagyományok ápolása. 

Elnök: 
Csipke 

Krisztina 
 

Kapcsolattart
ó 

Szabóné 
Kukla Ágnes 

5650 
Mezőberény, 
Békési út 3. 

Tel.: 
+36 30 509-

0613 
E-mail: 

tancegyuttes@g
mail. com 

kulturális 

5. 

Berény 
Utónevű 

Települések 
Szövetsége 
Egyesület 

Az egyesület célja a tag 
települések közötti szorosabb 
kulturális, gazdasági, sport, 
turisztikai, környezetvédelmi 
együttműködés elősegítése, 
együttműködés kialakítása más 
önkormányzati szövetséggel, a 
tevékenységet elősegítő szakmai 
szervezetekkel, közösségekkel. 
Pályázati lehetőségek, támogatási 
források felkutatása és 
igénybevétele. Közös kulturális 
rendezvények szervezése, 
folyóirat, nyomtatott és 
elektronikus kiadványok 
megjelenítése, szakmai 
tanácskozások, konferenciák 
szervezése. Segélyprogramok, 
segélyakciók szervezése, 
lebonyolítása, valamint minden 
olyan tevékenység, amely a tag 
önkormányzatok fejlődését 
együtt, vagy külön-külön 
szolgálja. Az egyesület 
szorgalmazza és segíti a 
települések civil szervezeteinek, 
gazdasági szereplőinek egymás 
közti kapcsolatépítését, 
együttműködését. 
 

Elnök: 
Siklósi 
István 

5650 
Mezőberény, 
Kossuth tér 

1. 

Tel.: 
+36 20 800-

4050 
E-mail: 

polgarmester@ 
mezobereny.hu 

egyéb 

6. 
Berényi 

Biliárd Klub 

A biliárdoktatás, illetve 
utánpótlás-nevelés; a klub 
céljaival összefüggésben külföldi 
kapcsolatok keresése, kialakítása. 
támogatása, a bábus biliárd 
játékvezetők képzésének 
elősegítése. 

Elnök: 
Harmati 
László 

5650 
Mezőberény, 

Vésztői út 
15. 

Tel.: 
+36 20 669-

3760 
E-mail: 

harmati56@free
mail.hu 

sport 

7. 

Berényi 
Futball Club 
Utánpótlás 

Nevelő 
Egyesület 
Rövidített 

név: 

Berényi 
Gyermek FC 

Gyermek labdarúgó-sport 
népszerűsítése, oktatás, 
tehetségkutatás, utánpótlás 
nevelés, versenyeztetés. 

Elnök: 
Kajlik Péter 

István 

5650 
Mezőberény, 

Petőfi u.9. 
Kunhalom u. 

6. 

Tel.: 
+36 30 280-

2393 
E-mail: 

pkajlik@gmail.c
om 

sport 
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8. 

Berényi 
Lovas 

Barátok 
Egyesülete 

Lótenyésztés, lovas sportágak 
segítése, lovakat és lovas 
sportokat szerető emberek 

összefogása. 

Elnök: 
Madarász 

Ferenc 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 4-6 

Tel.: 
+36 20 921-

8433 
E-mail: 

iroda@madaras
zkft. hu 

sport 

9. 
Erős Vár 

Alapítvány 
 

A mezőberényi I. kerületi 
Evangélikus Egyházközség 
működési területén élő, illetőleg 
látókörébe eső szellemi 
fogyatékos gyermekek képzése, 
foglalkoztatásának, társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése, a 
nehéz anyagi körülmények között 
élő jó szellemi képességű 
gyermekek továbbtanulásának 
támogatása, szükség szerint 
ösztöndíj vagy egyszeri segély 
folyósításával. Idős korú, 
egyedülálló gyülekezeti tagok 
szociális segélyezése 

Elnök: 
Falatyné 
Berkesi 
Márta 

5650 
Mezőberény, 
Kossuth tér 

6. 

Tel.: 
+36 20367-6205 

E-mail: 
falatyne.berkesi.
marta@gmail.co

m 

szociális 

10. 

Fogjunk 
Össze 

Közhasznú 
Egyesület 

Mezőberény városban és 
vonzáskörzetében élő, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
fiatalok és felnőttek, az 1998. évi 
XXVI. törvény 4. § a) pontja 
szerint meghatározott fogyatékos 
személyek, azok családtagjainak 
felkutatása, összefogása, 
közösséggé formálása, segítése. A 
családok elszigeteltségének, 
stigmatizáltságának oldása, 
csökkentése. A Civil törvény 2.§-
ának 20. pontjában meghatározott 
közhasznú tevékenysége: a Civil 
tv. 2.§-ának 19. pontban 
meghatározott állami feladatot, 
mint közfeladatot lát el: 1993. évi 
III. törvény 57.§ (1) bek. j) 
pontjában meghatározott nappali 
ellátás, Fogyatékosok Nappali 
Intézményének működtetése 
demens nappali létrehozása, 
működtetése. Az 1998. évi XXVI. 
törvény 13.§ (1) bek., 15.§ (1) 
bek., és 16.§ (1) bek. alapján a 
gondozottak számára munka-
rehabilitációs és fejlesztő 
felkészítő foglalkoztatás 
szervezése. Az 1993. évi III. 
törvény 57. § (2) bek. e) 
pontjában támogatott lakhatás 
feltételeinek megteremtése, 
működtetése. Az 1993. évi 
III.törvény 57. § (2) bek. c) 
pontjában meghatározott 
bentlakás feltételeinek 

Elnök: 
Miklósik 
Béláné 

 
Kapcsolattart

ó: 
Kis Ilona 

5650 
Mezőberény, 
Luther utca 

7. 

Tel.: 
+36 20 209-

4881 
E-mail: 

fogjunk.ossze.k.
e@ gmail.com 

szociális 
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megteremtése, működtetése. 

11. 

HED-LAND 
Sportcsarnok 
Sportegyesül
et Rövidített 

név: 
HED-LAND 
Sportcsarnok 

SE 
 

Rendszeres testedzési lehetőség 
biztosítása, az ehhez szükséges 
feltételek megteremtése. A 
versenyszakosztályok 
szerepeltetése a különböző 
bajnokságokban, az utánpótlás 
nevelése. Szabadidősport 
rendezvények szervezése, 
részvétel helyi, megyei és 
országos programokon. 

Elnök: 
Schäffer 
Katalin 

5650 
Mezőberény, 
Luther tér 1., 

 
5622 

Köröstarcsa, 
Hunyadi u. 

4/a. 

Kick-boksz: 
Barna Márton, 
tel+36 30 998-

4058, 
e-mail: 

martonbarna@    
citromail.hu 
Kézilabda: 

Bálint Anna, 
tel: +36 30 360-

0021, 
e-mail: 

ancsabalint@fre
email.hu 

Asztalitenisz: 
Jámbor Zoltán, 
tel: +36 30 406-

3634, 
jambor_zoltan@  

freemail.hu 
Íjászat: 

Finta Zsolt, 
tel: 20/534-

2626, 
fintazsolt@ 

mezobereny.hu 
 

sport 

12. 

Könyvtárpárt
oló 

Alapítvány 

 

A könyvtári közművelődési 
rendezvények anyagi támogatása, 
a könyvtár szolgáltatásainak 
fejlesztése. Az alapítványi célok 
megvalósításához szükséges 
anyagi források gyűjtése. 
 

Elnök: 
Kis Adrienn 

 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 4. 
 kulturális 

13. 

Kutyabarátok 
Közhasznú 
Egyesület 

Rövid név: 
Kutyabarátok 

KE 

A rendszeres kutyaiskola, 
kutyabemutatók, kutyakiképzés, 
versenyeztetés biztosítása, az 
ilyen jellegű igények kielégítése, 
tagjainak nevelése, a társadalmi 
öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakozása. 

Elnök: 
Zahorán Béla 

5650 
Mezőberény, 

5474 hrsz. 

Tel.: 
+36 70 427-

5092 
E-mail: 

nandyka@citro
mail. hu 

sport 

14. 

Leg a láb 
Alapfokú 
Művészeti 

Iskola 

Lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásműveltségének és 
mozgáskultúrájának sokirányú 
fejlesztésére, fizikai 
állóképességének, ügyességének, 
cselekvő biztonságának, 
ritmusérzékének, hallásának, tér-
és formaérzékének fejlesztésére, 
gazdagítására. Egészséges 
életmódra, magabiztosságra, 

Elnök: 
Szabó Csaba 

Attila 

5650 
Mezőberény, 
Luther tér 1. 
Békési út 3. 

Tel.: 
+36 20 329-

5375, 
+36 20 980-

8841 
E-mail: 

legalabsuli@gm
ail. com 

oktatás 
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határozottságra, érzelmi 
nyitottságra nevel. Hozzájárul, 
hogy a tanulók személyisége 
nyitottá váljon a közösségi alkotó 
tevékenység, a művészetek iránt. 
Kibontakoztatja a tanulók 
kreativitását, improvizációs 
készségét, előadói képességét.  
A programunk keretében folyó 
táncművészeti nevelés alkalmat 
ad a táncművészet különböző 
műfajai iránt érdeklődő és 
fogékony tanulók képességeinek 
fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti 
szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
Figyelembe veszi az életkorra 
jellemző fizikai és szellemi 
sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére, tapasztalataira, 
folyamatos technikai fejlődésére 
építve gyarapítja ismereteiket, 
fejleszti képességeiket és alakítja 
készségeiket. Az alapfokú és 
továbbképző évfolyamokon 
képességeiktől és a szorgalmuktól 
függően fejleszthetik 
tánctechnikai, előadói 
műveltségüket és különféle 
szakirányú területeken 
szerezhetnek jártasságot. A múlt 
és a jelen hagyományainak és 
táncművészeti értékeinek 
megismertetésével, 
megszerettetésével lehetőséget 
teremtünk a tanulók számára 
életkoruknak megfelelő 
táncművészeti kultúra, műveltség 
megszerzésére, a tehetséges 
tanulók táncművészeti pályára 
irányítására, illetve az amatőr 
táncéletbe való bekapcsolódására 

15. 

Magyar 
Rákellenes 

Liga 
Mezőberényi 
Alapszerveze

te 

Legfontosabb 

feladataink: egészségnevelés, 
figyelemfelhívás a korai 
felismerés és önvizsgálat 
jelentőségére, szűrések szervezése 
és népszerűsítése a lakosság 
körében. A betegeket és 
hozzátartozóikat szakmai, jogi és 
lelki segítségnyújtással 
támogatjuk, rehabilitációjukat 
pedig klubfoglalkozások 
keretében segítjük elő. 
Kurzusokat szervezünk orvosok, 
ápolók részére, önkéntes segítőket 
képzünk. Egészségügyi 

Elnök: 
Mertz Judit 

 
Kapcsolat- 

tartók: 
Borgula 

Györgyné, 
Szabó 

Lajosné 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi u. 27. 

Tel.: 
+36 66 352-462,  

+36 20 559-
3383 

E-mail: 
omjudit@gmail.

com 

egészségüg
y 
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intézményeket 
adománygyűjtésből vásárolt 
eszközökkel támogatjuk. 

 
 
 
 

16. 
Magyar 

Szalmaépítők 
Egyesülete 

Egy magasan környezetbarát 
építésmód, a szalmaépítés hazai 

elterjedésének segítése. 

Elnök: 
Révész 

Gabriella 
 

Elnökségi 
tag: 

Igaz Titusz 

5650 
Mezőberény, 
Jókai u. 14. 

tel.: 
+36 30 986-

6727, 
e-mail: 

neniyankem@g
mail. com 

tel.: 
+36 30 234-

9890, 
e-mail: 

igaz.titusz@gma
il. com 

egyéb 

17. 

Magyar 
Vöröskereszt 
Mezőberényi 
Alapszerveze

te 

Rövidített 
név: MVMA 

A Magyar Vöröskereszt egyik 
legfontosabb alaptevékenysége a 
társadalmi elsősegélynyújtás 
oktatása, laikus segítők kiképzése, 
elsősegélynyújtó szolgáltatok 
biztosítása. Az elsősegélynyújtás 
célja, hogy az életet vagy 
egészséget veszélyeztető állapot 
miatt azonnali egészségügyi 
ellátásra szoruló személy 
haladéktalanul egészségi 
állapotának helyreállítására, 
illetőleg rosszabbodásának 
megakadályozására irányuló 
szakszerű ellátásban részesüljön. 
A Magyar Vöröskereszt egyik 
legfontosabb alaptevé-kenysége a 
hazai vér-ellátáshoz szükséges 
véradók számának biztosítása. A 
tevékenység célja a hazai 
biztonságos betegellátás 
támogatása. Ezen tevékeny-
ségünk ellátásához elenged-
hetetlen a megfelelő eszköz-
ellátottság, az véradás-szervezés 
népszerűsítése és 
társadalmasítása, szervezők és 
önkéntesek képzése és 
felkészítése. Éppen ezért az 
Alaprész a Magyar Vörös-kereszt 
véradásszervezéssel kapcsolatos 
tevékenységét hivatott támogatni 
és fejleszteni. 

Alapszerveze
t titkára: 

Hoffmanné 
Baranya 

Róza 

5650 
Mezőberény, 
Martinovics 

u. 25. 

Tel.: 
+36 20 959-

7772 
E-mail: 

hbaranya4@gm
ail. com 

Szociális 
segítségnyú

jtás, 
szegénység
-enyhítés 

18. 
Magyarorszá

gi Freinet 
Egyesület 

 
Nevelés, oktatás, képesség-
fejlesztés, ismeretterjesztés, a 
hazai Freinet pedagógia 
támogatása. 
 
 

Elnök: 
Földesi 
Lajosné 

5650 
Mezőberény, 
Kinizsi út 13. 

Tel.: 
+36 20 223-

9097 
E-mail: 

freinet.mezobere
ny@gmail.com 

nevelés-
oktatás, 

akkreditált 
pedagógus 

képzés 

19. 
Mazsorett 

Varázs 
 
Nevelés, oktatás, 

Elnök: 
Mezei József 

5650 
Mezőberény, 

Tel.: 
+36 30 303-95-

egyéb 
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Alapítvány képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, kulturális 
örökség megóvása, kulturális 
tevékenység. 
 

Belencéresi 
u. 14. 

92 
E-mail: 

mszegedierzseb
et@ gmail.com 

20. 

Mécses 
Szolgáló 
Közösség 

Egyesülete 
Rövidített 

név: 
Mécses 

Egyesület 
Idegen 
nyelvű 

elnevezés: 
Lamp 

Serving 
Fellowship 
Association 

 

Állami gondozott gyermekek 
számára lakóotthonok, utó-
gondozó önálló otthonok 
kialakítása, a megfelelő házak 
megkeresése, azok rendbe-
tételének irányítása, azok 
működésének megszervezése. 
Ugyanígy értelmi fogyatékos 
gyermekek és fiatalok részére is 
lakóotthonok létrehozása, mint 
végleges otthon. Marketing és 
menedzser szolgáltatás kialakítása 
az otthonokban lakó gyerekek és 
már felnőtté vált fiatalok felé, 
amellyel piacot keresünk az 
általuk előállított termékeknek 
(fonott kosár, szőttesek, 
rongyszőnyegek...) Egy Mécses 
Szolgáló Ház létrehozása, 
átmeneti otthonként. Felvilágosító 
tanfolyamokat szervezni és 
propagandát fejteni ki a 
kábítószer, a HIV vírus 
terjedéséről és egyéb 
problémákról. Egészségmegőrzés, 
szociális tevékenység, 
érdekképviselet, gyermek- 
ifjúságvédelem, hátrányos 
helyzetű csoportok támogatása, 
foglalkoztatottság előmozdítása. 
Pszichiátriai betegek és deviáns 
fiatalok, szenvedélybetegek felé 
való szolgálat, ellátások 
kialakítása. Érdekképviselet és 
tájékoztatás. Az egyesület a 
tevékenységét az egész országra 
kiterjedően fejti ki. 
 

Elnök: 
Nelhübel-

Oláh 
Henriette 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u. 

54. 

Tel.: 
+36 70 312-

4546 
+36 66 421-720 

 
E-mail: 

iroda@mecsese
gyesu let.hu 

http://www.mec
ses egyesulet.hu 

szociális 

21. 

Mezőberény 
Értékeiért 

Polgári 
Együttműköd
és Egyesület 

 
kulturális és információs, 
kommunikációs tevékenység (pl. 
helyi tömeg-kommunikáció, 
művészeti tevékenység, kulturális 
örökség megőrzése, 
közgyűjtemény, kiadás, épített 
környezett védelme, népművészet, 
hagyományőrzés, közművelődés, 
kisebbségi, nemzetiségi kultúra 
ápolása) 

Elnök: 
Fábián 
László 

 
Kapcsolattart

ó 
Mertz Judit 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 6. 

Tel.: 
+36 20 333-

6970 
E-mail: 

laci.fabian@gm
ail. com 

kulturális 

22. 
Mezőberény 
és Körzete 
Iparosok és 

A tagságot magába foglaló 
vállalkozók gazdasági, szak-mai 
érdekképviselete és védelme. Az 

Elnök: 
Kovács 
Tibor 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 14. 

Tel.: 
+36 30 925-

5583 

Egyéb 
vállalkozók 
gazdasági, 



8 
 

Vállalkozók 
Egyesülete 

egyéni és társas vállalkozók, 
illetve általában a mikro-, kis és 
középvállalkozások /családi 
vállalkozások/ gazdasági, 
szakmai, munkaadói érdekeinek 
képviselete, védelme és 
érvényesítése. Az egyesület, mint 
a KOSZ jogutódja az egyesülési 
törvény alapján, - nem kötelező 
tagsággal? összefogja a működő 
vállalkozókat, illetve a kis- és 
középvállalkozók érdekeit 
képviseli a mindenkori hatályos 
törvények, jogszabályok, az 
Alapszabály és SZMSZ alapján. 
Az egyesületet közvetett célja a 
vállalkozás-barát társadalmi és 
gazdasági környezet 
kialakításának elősegítése. 

E-mail: 
ktt.tibor@freem

ail.hu, 
ipar.testulet@ 

freemail.hu 

szakmai 
érdekképvi

selete 

23. 

Mezőberény 
Környezet-
védelméért 
Alapítvány 

Önkormányzati 
közműberuházások 
megvalósítása, támogatása. A 
lakosság egyéb jellegű 
közműterheinek csökkentése. 

Elnök: 
Szekeres 
Józsefné 

5650 
Mezőberény, 
Kossuth tér 

1. 

Tel.: 
+36 20 429-

7988 
E-mail: 

sznemagatiren@  
freemail.hu 

egyéb 

24. 
Mezőberény 

Vadász 
Társaság 

 
A vadásztársaság célja, hogy az 
egyesületekre, a 
vadgazdálkodásra és a vadászatra, 
a fegyver és a lőszer tartására, 
illetve használatára vonatkozó 
jogszabályok, a környezet- és 
természetvédelmi előírások 
megtartásával és megtartatásával, 
az erdő- és mezőgazdaság 
érdekeivel összhangban, valamint 
szakszerű és tervszerű 
vadgazdálkodással óvja a vadon 
élő állatokat, azok élőhelyét, 
gondozza a vadállományt, és 
emellett a tagjai és a vendégei 
részére kulturált vadászati 
sportlövészeti lehetőséget 
biztosítson. További cél, hogy a 
vadászati érdekeket képviselje, a 
vadászatot népszerűsítse, valamint 
a jogszabályok betartására, a 
társadalmi együttélés, a 
vadászerkölcs írott és íratlan 
szabályainak tiszteletben tartására 
neveljen 

Elnök: 
Vértes 

Erzsébet 
Katalin 

 
Kapcsolattart

ó 
Gál Péter 

5650 
Mezőberény, 
Luther u. 23. 

5650 
Mezőberény, 
Rákóczi sgt. 

Tel: 
+36 20 944-

6160 
E-mail: 

verteskati@mail
.   globonet.hu 

 
Tel.: 

+36 20 991-
2691 

E-mail: 
mezoberenyvt@ 

gmail.com 

sport 

25. 

Mezőberény 
Város és 
Környéke 

Mozgáskorlá
to-zottainak 
Egyesülete 

Egészségmegőrzés, szociális 
képesség-fejlesztő, 
ismeretterjesztő, a mozgás-
fogyatékos emberek társadalmi 
esélyegyenlőségét, emberi és 
állam-polgári jogaik védelmét, 

Elnök: 
Hajdú 
Ernőné 

 
Kapcsolattart

ó 

5650 
Mezőberény, 
Békési út 3. 

Tel.: 
+36 30 478-

4616, 
+36 20 616-

5050 
E-mail: 

szociális 
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sportolását, rehabilitációs 
foglalkoztatását segítő 
tevékenység. 

Gulyásné 
Székely Éva 

hajdune.kati@ 
freemail.hu 

 
Tel: +36 20 
459-0494 
E-mail: 

gne.eva@citrom
ail.hu 

26. 

Mezőberényi 
Petőfi és 
Goethe 

Alapítvány 

A Mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kollégium 
tehetséges tanulóinak, közösségi 
csoportjainak és nevelőinek olyan 
lehetőséget biztosítani, mely 
közvetlenül, vagy közvetve a 
tanulók személyiségét fejleszti, 
majdani életük érvényesülési 
esélyét növeli és az intézmény 
működését biztosító állami 
költségvetésből nem valósítható 
meg. 
 

Elnök: 
Dr. Rückné 

Mező 
Györgyi 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u. 

13-15. 

Tel.: +36 66 
515-578 

oktatás 

27. 

Mezőberényi 
Általános 
Iskola 
Diáksport 
Egyesület 
Rövidített név:
Mezőberényi 
Általános Iskola
DSE 

 

 
Tagjainak rendszeres helyi – 
intézményen belüli, intézmények 
közötti – játék, turisztikai 
versengés és versenylehetőség, 
szabadidő-sport rendezvények 
tervezése, szervezése. Rendszeres 
testgyakorlás feltételeinek 
biztosítása. Részvétel a 
Diákolimpia versenyrendszerben. 
Nemzetközi cserekapcsolatok 
bonyolítása. A diáksport-
csoportok működésének segítése, 
öntevékenységük 
kibontakoztatásának és 
kiterjesztésének ösztönzése, 
segítése. Az állami és társadalmi 
erőforrások szervezése. 
 

 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u.  

17-19. 

Tel.: 
+36 66 515-573 

 
sport 

28. 

Mezőberényi 
Általános 

Iskolás 
Tanulókért 
Alapítvány 

 
Az iskolában folyó idegen nyelvi 
képzés elősegítése, diáksport 
fejlesztés, kiemelkedő képességű 
tanulók jutalmazása, versenyeken 
való részvétel anyagi biztosítása. 
Nevelés, oktatás, 
képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység, kulturális 
örökségmegóvás, 
környezetvédelem, gyermek- 
ifjúságvédelem, érdekképviselet. 
 

 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u.  

17-19. 

Tel.: 
+36 66 515-573 

 
oktatás 

29. 
Mezőberényi 
Erdélyi Kör 

 
Az erdélyi menekültek és 
áttelepültek letelepedésének 

Elnök: 
Kajlik Péter 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 6. 

Tel.: 
+36 30 280-

2393 
kulturális 
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segítése, olyan baráti közösségek 
kialakítása, amely az élet minden 
területén pótolni igyekszik a 
megszokott, de elveszített 
környezet hiányát. Az Erdélyben 
élő magyarság szellemi, 
kulturális, politikai és anyagi 
támogatása. Rendezvények, 
találkozások, előadások 
szervezése, erdélyi és 
magyarországi művészek 
fellépéseivel. 

E-mail: 
pkajlik@gmail.c

om 

30. 
Mezőberényi 

Football 
Club 

 
A versenysportban résztvevő 
csapatok működtetése, utánpótlás 
nevelés, a közönség kulturált 
igényeinek kiszolgálása. A 
fiatalokban az egészséges 
életszemlélet, a sportszerű 
életmód és magatartás fejlesztése, 
erősítése. Az egyesület tagjainak 
közösségi életre való nevelése, a 
hagyományok ápolása. 
 

Elnök: 
Babinszki 

Szilárd 
 

5650 
Mezőberény, 

Sport u. 1. 

Tel.: 
+36 30 817-

5495 
E-mail: 

babinszkisz67@    
freemail.hu 

 

sport 
(inaktív) 

31. 

Mezőberényi 
Fúvószeneka

r- 
ért Egyesület 

A fiatalok zenei műveltségének 
növelése, a fúvószenekari 
hagyományok ápolása, a fúvózene 
megismertetése, népszerűsítése. 

Elnök: 
Matajsz 
János 

Kapcsolat-
tartó 

Balázs 
Györgyné 

 

5650 
Mezőberény, 
Tessedik tér 

1. 

5650 
Mezőberény, 
Vörösmarty 

u. 18. 

 

Tel.: 
+36 30 9354-

487 
E-mail: 

matajsz@freem
ail.hu 
Tel.: 

+36 30 813-
4176 

E-mail: 
bilona490215@

gmail.com 

kulturális 

32. 

Mezőberényi 
Gyermekfoci 

- Iskolai 
Labdarúgást 
Támogató 
Alapítvány 

 
A Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálatnál működő 
labdarugó osztályokhoz tartozó 
gyermekek (6-14 éves korosztály) 
iskolai labdarúgásának szervezése 
és támogatása, a helyi ifjúság 
sportszerű életvitelre nevelése. A 
labdarugó mérkőzések, a belföldi 
és külföldi tornákra utazása 
anyagi fedezetének biztosítása. A 
gyermekek fejlődéséhez 
szükséges megfelelő feltételek 
biztosítása. 
 

Elnök: 
Kajlik Péter 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. út 

9. 

Tel.: 
+36 30 280-

2393 
E-mail: 

pkajlikp@gmail.
com 

sport 
 

33. 
Mezőberényi 
Helytörténeti 

 
Kulturális tevékenység, 

Elnök: 
Henger Péter 

5650 
Mezőberény, 

Tel.: 
+36 30 983-

kulturális 
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és 
Tájvédelmi 
Egyesület 

környezetvédelem, turisztikai 
tevékenység. Helytörténeti 
kutatások, kiállítások rendezése, 
kiadványok megjelentetése, 
rendezvények szervezése, 
turisztika – környezetvédelem. 
 

Fő út 6. 9233 
E-mail: 

mehete2@gmail
.com 

34. 
Mezőberényi 
Horgászok 
Egyesülete 

Az egyesület célja: tagjai 
horgászérdekeinek képviselete, 
valamint kedvező 
horgászlehetőség biztosítása. A 
horgászsport fejlesztése, 
népszerűsítése. 

elnök: 
Papp Zoltán 

 
kapcsolat-

tartó: 
Jakusovszki 

János; 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi u. 8. 

 

Tel.: 
+36 70 510-

3878 
E-mail: 

akvapakk@gma
il.com 

mberenyihorgas
zok@gmail.com 

Tel,; 
+36 20 572-

3980 
E-mail: 

jaksika@citrom
ail.hu 

egyéb 

35. 

Mezőberényi 
Iskolatenisz 
Sportegyesül

et 

 
A Mezőberényi Iskolatenisz 
Sportegyesület néven működő 
iskolatenisz fenntartása és rajta 
keresztül a sportszeretet ápolása 
és népszerűsítése, valamint a 
teniszkultúra népszerűsítése és 
annak felelevenítése. Az 
utánpótlás nevelése az iskolai 
teniszoktatás keretein belül. A 
versenyezni kívánó gyermekek 
felkészítése amatőr versenyekre a 
felkészüléshez szükséges 
foglalkozások megszervezésével, 
lebonyolításával és biztosításával. 
Edzőtáborok viszonossági alapon 
történő szervezése és azok 
lebonyolítása. 
 

Elnök: 
S. Nagy Imre 

Mihály 

5650 
Mezőberény, 
Puskin utca 

23. 

Tel.: 
+36 20 318-

9909 
Email: 

mitse2015@gm
ail. com 
Honlap: 

www.mezobere
nyi 

iskolatenisz.hu 

sport 

36. 
Mezőberényi 
Kosárlabda 

Klub 

 
Tagjainak rendszeres helyi - 
intézményen belüli, intézmények 
közötti - játék, turisztikai 
versengés és versenylehetőség 
szabadidő-sport rendezvények 
tervezése, szervezése. Rendszeres 
testgyakorlás feltételeinek 
biztosítása. Versenyszakosztályok 
szerepeltetése, sporttanfolyamok 
működtetése. 
 
 

elnök 
Iványi 
László 

 
Kapcsolat-

tartók: 
Kis Gergő, 

Winter Ilona, 

5650 
Mezőberény, 
Luther tér 1-

2. 

Tel.: 
+36 30 480-

7857 
tel.: 

+36 20 377-
1633 
tel.: 

+36 20 494-
1887 

E-mail: 
mezoberenyikos
arlabdaklub@g

mail.com 

sport 

37. 

Mezőberényi 
Labdarúgó 
Egyesület 
Rövidített 

 
- a labdarúgásnak, mint 
sportágnak a népszerűsítése - 
Mezőberény város és körzetében 

Kapcsolat-
tartó 

5650 
Mezőberény, 
Sport utca 1. 

 

Tel.: 
+36 30 981-

9403 
E-mail: 

sport 
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név: 
Mezőberényi 

LE 

élő tehetségek kiválasztása és 
korosztályos képzése - a 
labdarúgás tömegbázisának 
növelése - együttműködik más 
sportkörökkel és 
sportegyesületekkel - 
együttműködik az állami, 
önkormányzati és gazdálkodó 
szervezetekkel, illetve azokkal a 
természetes személyekkel, akik 
céljainak elérésében segítséget 
nyújtanak - Mezőberény város 
képviselete labdarúgó 
bajnokságban 
 

Balogh Lajos 

Oláh Lajos 
 

Stibán 
Richárd 

5650 
Mezőberény, 
Martinovics 

u. 59. 

5650 
Mezőberény, 
Árpád u. 7. 

5650 
Mezőberény, 

Árpád u. 
19/A 

 

lajos.77.balogh
@  gmail.com 

Tel.: 
+36 70 392-

8007 
E-mail: 

olahl79@gmail.
com 
Tel.: 

+36 70 388-
1191 

E-mail: 
richard.stiban.92

@ gmail.com 

38. 

Mezőberényi 
Malom-

Fitness Diák-
sportegyesül

et 

Sportélet támogatása, 
versenyeztetés, rekreáció, 
tömegsport támogatása, 
sportrendezvények szervezése. 

Elnök: 
Lészkó-

Kurucz Erika 
 

Kapcsolat-
tartó: 

Kecskeméti 
Ildikó 

5650 
Mezőberény, 
Martinovics 

u. 2. 

tel.: 
+36 30 498-

7111 
E-mail: 

mezoberenyimal
omfitnessdse@g

mail.com 
tel.: 

+36 20 423-
1158 

sport 

39. 
Mezőberényi 
Mentőállomá
s Alapítvány 

 
Mezőberény és térsége 
mentőellátásának javítása, ennek 
érdekében a mentéshez, a mentés 
oktatásához szükséges eszközök 
beszerzése, pótlása, a mentésben 
részt vevők folyamatos 
oktatásának, továbbképzésének, 
szakképzésének támogatása, 
elősegítése, a lakosság elsősegély-
nyújtási ismereteinek növelése, a 
Mezőberényi Mentőállomás tárgyi 
eszközeinek folyamatos 
biztosítása, a mentőállomás 
szociális körülményeinek, 
műszerezettségének, informatikai 
felszereltségének, egyéb 
fejlesztése, bővítése és 
karbantartása. 

Elnök: 
Udvarnoki 

János 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 6. 

tel.: 
+36 70 560-

1901 
E-mail: 

mentokbereny@ 
gmail.com 

egészség-
ügyi 

40. 

Mezőberényi 
Német 

Hagyomány-
ápoló 

Egyesület 

A Mezőberényben és környékén 
élő német nemzetiség érdekeinek 
képviselete, megjelenítése, a 
német nyelv őrzése és 
hagyományainak ápolása. Az 
egyesület a városban és 
környékén élő német nemzetiség 
érdekeit jeleníti meg, és vállalja 
azok képviseletét. A 
Mezőberényben és környékén élő 
német nemzetiség szellemi és 
tárgyi örökségének és 
kultúrájának védelme és ápolása. 

Elnök: 
Szurovecz 

János 
Vincéné 

5650 
Mezőberény, 

Orlai u. 3. 

Tel,; 
+36 70 387-

5609 
E-mail: 

freba.conto@ 
gmail.com 

kulturális 
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41. 
Mezőberényi 
Népfőiskola 
Alapítvány 

Kulturális, nemzeti örökségünk 
ápolása, fejlesztése, oltalmazása; 
a társadalom minden rétege - ezen 
belül kiemelten a feltörekvő 
magyar nemzedék - erkölcsi, 
szellemi, testi gyarapodásának 
elősegítése; a demokratikus 
önszerveződési formák 
támogatása. 

Elnök: 
Onody 

Gyuláné 

5650 
Mezőberény, 
Szabó Árpád 

u.26. 
Tessedik 

Sámuel tér 1. 

Tel.: 
+36 20 459-

9828 
E-mail: 

mbnepfoiskola
@ gmail.com 

kulturális 

42. 

Mezőberényi 
Orlai 

Népfőiskola 
Egyesület 

Az egyesület célja, hogy a helyi, 
térségi kézműves kultúra 
megismertetésével, újratanításával 
járuljon hozzá az egyesület a 
város lakosságának alternatív 
jövedelemtermelő képességének 
fejlesztéséhez, így a település és a 
térség népességmegtartó erejének 
növeléséhez. 
 

Elnök: 
Fábián Zsolt 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 6. 

Tel.: 
+36 20 563-

8400 
E-mail: 

monegyesulet@ 
gmail.com 

kulturális 

43. 
Mezőberényi 
Óvodásokért 
Alapítvány: 

Óvodai kirándulások, 
színházlátogatások, egyéb 
kulturális programok költségeinek 
részbeni, vagy teljes átvállalása 
estenként. Jó minőségű és tartós 
berendezési tárgyak (asztalok, 
székek, fektetők, stb.) beszerzése. 
Az óvodák udvarának 
természetbarát, természetes 
anyagból álló játékszerekkel való 
felsze-relésének támogatása. Az 
óvodák könyvtárának fejlesz-tése 
- szakmai és gyermek-irodalmi - 
könyvekkel. A csoportszobák 
esztétikus díszítését szolgáló 
tárgyak, berendezések beszerzése. 
Olyan tisztító és takarító-gépek 
vásárlása, melyek lehetővé teszik 
a csoport-szobák levegőjének, 
búto-rainak, játékainak hatékony 
fertőtlenítését, takarítását. Jó 
minőségű és tartós képesség-
fejlesztő játékok beszerzése. 
Óvodai fejlesztőszobák, 
tornaszobák 

Elnök: 
Mertz Judit 

5650 
Mezőberény, 

Liget tér 5 

Tel.: 
+36 20 333-

6970 
E-mail: 

omjudit@ 
mezobereny.hu 

kulturális 

44. 

Mezőberényi 
Petőfi 
Sándor 

Gimnázium 
Öregdiákok 
Baráti Köre 
Egyesület 

kulturális és információs, 
kommunikációs tevékenység (pl. 
helyi tömegkommunikáció, 
művészeti tevékenység, kulturális 
örökség megőrzése, 
közgyűjtemény, kiadás, épített 
környezett védelme, népművészet, 
hagyományőrzés, közművelődés, 
kisebbségi, nemzetiségi kultúra 
ápolása) 

Elnök: 
Debreczeni 

Gábor 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u. 

13-15. 

5650 
Mezőberény, 
József Attila 

u. 21. 

E-mail: 
psgoregdiak@ 

gmail.com 
Tel.: 

+36 20 503-
7282 

E-mail: 
debreczeni78@ 

gmail.com 

kulturális 

45. 
Mezőberényi 

Polgárőr 
Egyesület 

A helyi közrend és közbiztonság 
védelme, a bűnmegelőzésben való 
közreműködés, az állampolgárok 

Elnök: 
Csipke 
Sándor 

5650 
Mezőberény, 
Békési út 3. 

Tel.: 
+36 30 6212676 

E-mail: 

polgári 
védelmi, 
tűzoltási 
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személyi biztonságának védelme, 
az állami, önkormányzati és 
állampolgári vagyonvédelem 
elősegítése, a lakossági 
biztonságérzet növelése, a 
lakosság és a bűnüldöző szervek 
közötti bizalom és együttműködés 
erősítése, rendkívüli 
veszélyhelyzet esetén a 
védekezésben való részvétel, a 
károk megelőzésében és 
elhárításában való részvétel, a 
helyreállítás és újjáépítés 
feladataiban való részvétel. 

polgarorsegmb
@ freemail.hu 

tevékenysé
g 

46. 
Mezőberényi 

Sakk 
Egyesület 

A mezőberényi sakk sport 
összefogása, versenyszervezés, 
szabadidős és hobbytevékenység 

Elnök: 
Jozaf Csaba 

5650 
Mezőberény, 
Madarász u. 

5. 

Tel.: 
+36 30 254-

5308 
E-mail: 

jozaf.csaba@ 
szucsnet.hu 

sport 
(inaktív) 

47. 
Mezőberényi 
Szektorlabda 

Egyesület 

A szektorlabda sportági 
tevékenységet folytatók 
összefogása szabadidő-, diák-és 
versenysport szervezése, sportág 
népszerűsítése, eredetének 
kutatása 

Elnök: 
Hicz András 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 4-6. 

Tel.: 
+36 30 989-

3479 
E-mail: 

mbszektor@ 
gmail.com, 

hiczandras@ 
gmail.com 

sport 
(inaktív) 

48. 

Mezőberényi 
Szlovákok 
Szervezete 

Idegen 
nyelvű 

elnevezés: 
Organizácia 
Slovákov v 

Polnom 
Berincoku 

 
kulturális és információs, 
kommunikációs tevékenység (pl. 
helyi tömegkommunikáció, 
művészeti tevékenység, kulturális 
örökség megőrzése, 
közgyűjtemény, kiadás, épített 
környezett védelme, népművészet, 
hagyományőrzés, közművelődés, 
kisebbségi, nemzetiségi kultúra 
ápolása) 
Ösztönözze a Mezőberényben élő 
szlovákságot azonosságtudatának 
megtartására, anyanyelvének 
tanulására, használatára, segítse 
kultúrája megőrzését, 
fellendítését, hagyományai 
ápolását. 

Elnök: 
Borgula 

Györgyné 

5650 
Mezőberény, 
Jeszenszky u. 

21. 

Tel.; 
+36 20 222-

2435 
E-mail: 

raffayj@gmail.c
om 

kulturális 

49. 

Mezőberényi 
Városszépítő 
és Városvédő 

Egyesület 

Mezőberény város fejlődésének, 
arculata formálásának elősegítése. 
A városias jelleg formálásában 
való tevékeny részvétel, szakmai 
véleményalkotással és tervek, 
programok előkészítésével. A 
város értékeinek védelme, 
megóvása, az épített és 
természetes környezet 
emberléptékű őrzése, a 
műemlékek és városképi 

Elnök: 
Dr. Burján 

Katalin 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 4-6. 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi S. u. 

22/A. 

Tel.: 
+36 30 496-

0227 
E-mail: 

drburjanestarsa
@ globonet.hu 

kulturális 
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jelentőségű épületek, építmények, 
védett területek óvása. A város 
kulturális, helytörténeti 
hagyományainak gyűjtése, őrzése. 

50. 
Motorosok 
Baráti Köre 
Mezőberény 

Helyi és környékbeli motoros élet 
szervezetten történő 
összekovácsolása 

Elnök: 
Szikora 
András 

5650 
Mezőberény, 
Bonyhai u. 

2/a. 

Tel.: 
+36 30 903-

7050 
E-mail: 

batszimotor@ 
batszimotor.hu 

sport 
 

51. 

Nagycsaládo
sok 

Mezőberényi 
Egyesülete 

Szociális tevékenység, 
családsegítés, társadalmi 
esélyegyenlőség elősegítése. 

Elnök: 
Hajdú 

Józsefné 
Kapcsolat-

tartó 
Tímárné 

Csák Tímea 

5650 
Mezőberény, 

Fő u. 6. 
Békési út 3. 

 

Tel.: 
+36 20 321-

7715 
+36 30 387-

6249 
E-mail: 

nmemosoly@ 
gmail.com 

szociális, 
kulturális 

52. 
Nyeregben 
Alapítvány 

 
Az ősi magyar lovas kultúra 
ápolása, a fogyatékkal élők 
társadalmi integrációjának 
megkönnyítése lovak 
segítségével, a lovaglás 
népszerűsítése, feltételeinek 
megteremtése. Mezőberény és 
környéke népi, paraszti, lovas 
eszközeinek gyűjtése, őrzése. Az 
19848/49-es szabadságharc lovas 
hagyományainak ápolása. A falusi 
turizmus, lovas turizmus 
eredményes működésének 
elősegítése, fejlesztése, lovas 
bemutatók szervezése, fogathajtó 
versenyek lebonyolítása. 
 

Elnök: 
Madarász 
Magdolna 

5650 
Mezőberény, 
Kodály u. 26. 

Tel.: 
+36 20 921-

8433 
E-mail: 
iroda@ 

madaraszgumi.h
u 

sport 
 

53. 

Önkéntes 
Tűzoltó 

Egyesület, 
Mezőberény 

Tűzmegelőzés, riasztás esetén 
tűzoltás, közreműködik az egyéb 
kárelhárítási feladatok 
ellátásában. 

Elnök: 
Debreczeni 

Gábor 

 
5650 

Mezőberény, 
Liget tér 2/a. 

5650 
Mezőberény, 
József Attila 

u. 21. 

Tel: 
+36 20 503-

7282 
 

E-mail: 
berenyote@ 
gmail.com 

debreczeni78@ 
gmail.com 

tűzoltás, 
mentés, 

katasztrófa-
elhárítás 

54. 

 
Petőfi 
Sándor 

Gimnázium 
Diáksport 
Egyesület 

 
Tagjainak rendszeres helyi- 
intézményen belüli, intézmények 
közötti - játék, turisztikai 
versengés és versenylehetőség 
szabadidő-sport rendezvények 
tervezése, szervezése. Rendszeres 
testgyakorlás feltételeinek 
biztosítása. A diák sportcsoportok 
működésének segítése, 

Elnök: 
Szugyiczkiné 
Balogh Edit 

5650 
Mezőberény, 
Petőfi u. 13-

15. 

Tel.: 
+36 70 314-

5630 
 

E-mail: 
balog.edit@psgs

uli.hu 

sport 
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öntevékenységük 
kibontakozásának és 
kiterjesztésének ösztönzése, 
segítése. Az állami és társadalmi 
erőforrások szervezése. 
Sporttanfolyamok működtetése, 
stb. 
 

55. 
SPEKTRUM 
Alapítvány 

 
Szociális és mentálhigiéniás 
segítségnyújtás Békés megyében, 
elsősorban Mezőberény 
térségében lévő kistelepüléseken, 
ezen belül az otthoni 
segítségnyújtás megszervezése, 
működtetése, a családsegítő 
szolgálatok szakmai és 
módszertani támogatása, 
gyermekjóléti szolgálatok 
megszervezése, működtetése, 
segítése. Szociálisan hátrányos 
helyzetű tehetséges diákok 
továbbtanulásának támogatása, 
szociálisan hátrányos helyzetben 
élő diákok részére csoportterápiás 
foglalkozások és szabadidős 
táborok szervezése. 
 

Elnök: 
Kovács 
Edina 

5650 
Mezőberény, 
Juhász Gy. 

utca 1. 

Tel.: 
+36 20 965-

7629 
E-mail: 

kedina9@gmail.
com 

szociális 

56. 

Sporthorgász
ok 

Mezőberényi 
Egyesülete 

Az egészséges életmódra nevelés, 
a szabadidő kulturált eltöltésének 
biztosítása. - A horgászat, a 
versenyhorgászat, horgászsport 
gyakorlása, népszerűsítése és 
fejlesztése. - A tagoknak a 
vonatkozó szabályokban foglaltak 
és a horgászerkölcs szabályainak 
tiszteletben tartása, a természet 
szeretetére és védelmére való 
nevelése. - Az egyesületi tagság 
horgászérdekeinek képviselete és 
védelme, valamint a kedvező 
horgászlehetőségek 
megteremtésének elősegítése. - A 
tagság igény szerinti ellátása a 
horgászathoz szükséges 
okmányokkal. - A horgászoknak, 
a horgász erkölcs és etika írott és 
íratlan szabályainak betartására és 
betartatására szolgáló ismeretek 
közreadása. - A természet 
védelme, kiemelten a horgászvíz 
és az abban található élővilág, 
valamint a vízpart tisztaságának 
megóvása, tevékeny fellépés a 
károkozókkal szemben. - A 
fiatalok bevonása a 
horgászsportba, a természet, a 

Elnök: 
Kolozsi 
Tamás 

5650 
Mezőberény, 

Fő út 6. 

Tel.; 
+36 20 927-

6080 
 

E-mail: 
sporthorgaszok
@ gmail.com 

sport 



17 
 

vízparti környezet védelmére való 
nevelésük, a gyermek és ifjúság 
horgászok oktatása, ismereteik 
fejlesztése által a horgász és a 
versenysport utánpótlás 
megteremtése, aktív egyesületi 
versenycsapat létrehozása. - 
Anyagi lehetőségekhez mérten 
biztosítja a rendszeres egyesületi 
élethez szükséges feltételeket, a 
horgászattal összefüggő 
szakismeretek gyarapítását. - 
Elősegíti, hogy tagjai a 
horgászattal összefüggő 
törvényeket, jogszabályokat, 
előírásokat, egyéb 
rendelkezéseket, a horgászrend 
szabályait megismerjék, betartsák 
és betartassák. - A saját 
szabályzatainak a betartásával és 
betartatásával segíti a halászati 
törvény és horgászrend ellenes 
cselekmények megelőzését és 
elkerülését, valamint a vizek és a 
természet tisztaságának védelmét. 
A társadalmi kapcsolatok ápolása 
családi és közösségi programok 
szervezésével és azokon való 
részvétellel, az egyesület 
társadalmi környezetbe való minél 
szorosabb integrálásával. 

57. 
Szalai Barna 
Tenisz Club 
Mezőberény 

 
Mezőberényi tenisz élet 
szervezése fejlesztése, a tenisz 
szabadidős sportkénti 
népszerűsítése. 

Elnök: 
Dr. Zuberecz 

Zoltán 

5650 
Mezőberény, 
Sport u. 1/b. 

Tel.: 
+36 20 935-

5684 
E-mail: 

zubizoli@gmail.
com 

sport 

58. 

TÍZVÁROS 
Alapítvány 

A régió 
felemelkedés

éért 

 
Közösségi és szabadidős központ 
létrehozása és működésének 
támogatása régiós szinten, amely 
a Biblia értékrendjén alapul, 
annak szellemi és erkölcsi 
üzenetét hordozza. 
 

Elnök: 
Süveges 
Szabolcs 

5650 
Mezőberény, 
Deák F. utca 

5-7. 

Tel.: 
+36 20 3838-

554, 
+36 66 352-030 

E-mail: 
tizvaros@gmail.

com 

Szociális 
Egészség-

ügyi 
Kulturális 

1. 

Vakok és 
Gyengénlátó

k Békés 
Megyei 

Egyesülete 

Tagjai egyéni és kollektív 
érdekvédelme, ezen belül módot 
nyújt tagjainak érdekeik 
kifejezésére, lehetőséget teremt 
azok érvényesítésére és ellátja 
érdekképviseletüket. 

elnök 
Sipos Erika 

Edit 
 

Kapcsolat-
tartó 
Nagy 

Zsuzsanna 

5600 
Békéscsaba, 
Luther utca 

13/a. 

Tel.: 
+36 30 496-

4072, 
+36 66 549-580 

E-mail:   
zsuzsa2008@ 
freemail.hu 
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MEGSZŰNT SZERVEZETEK 
Mezőberényi Református Gyülekezet Növelése Érdekében Alapítvány 
Mezőberényi Roma Nemzetiségi Egyesület 
Uram, nincs emberem Alapítvány 
Mezőberényi Gazdakör 



2. sz. melléklet 
ALKOTÁSOK, EMLÉKMŰVEK  
(MBER Helyismereti Adatbázis alapján) 

 
 
1.          Alkotó: Szőke József 

 Alkotás: Mezőberényi német kitelepítettek emlékműve   
    (emlékmű) 
MEGJEGYZÉS: A fekete gránitból készült emlékmű, az I. kerületi német evangélikus 
templom 
Délkeleti részén, a Kossuth téren került felállításra, 2002. augusztus 19-én. 
 
2.         Alkotó: Borsos Miklós 
   Alkotás: Petőfi Emlékkönyvtár  
   (dombormű) 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkotás a Városi Könyvtár épületében található. A domborművet 
Mezőberény újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából 1973-ban állították.  
  

 
3.         Alkotó: Ponicsán Ádám  
   Alkotás: Petőfi Sándor   
   (emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: Az egykori körösi rév helyén, a mai híd mellett áll az emlékmű, felirata: ITT 
VOLT A RÉGI RÉV, AHOL 1849. JÚLIUS 18-ÁN PETŐFI SÁNDOR ÁTKELT A 
KÖRÖSÖN, HOGY BEM TÁBORNOK ERDÉLYI SEREGÉHEZ CSATLAKOZZÉK.  
"EKKOR HAGYTA EL KÖLTŐNK ÖRÖKRE ÁBRÁNDJAINAK HAZÁJÁT, AZ 
ÁLTALA SOKSZOR MEGÉNEKELT ALFÖLDET ..." (ORLAI)  ÁLLÍTOTTA A 
MEZŐBERÉNYI HAGYOMÁNYKUTATÓ KÖR IFJÚSÁGA .... JÚLIUS 31-ÉN.   
 
 
4.         Alkotó: Széri Varga Géza.   

Alkotás: Testvérvárosok emlékköve   
   (emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emlékmű a Fortuna téren található, oldalán a testvérvárosokra utaló 
táblákkal. Az emlékmű avatása 1996. augusztus 20-án volt.   
 
 
5.         Alkotó: Vass Viktor   
   Alkotás:Világháborús emlékmű  

(emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emlékmű a Városháza előtt, a Kossuth téren áll. Eredeti formájában egy 
7 m magas fehér kőoszlop, a tetején nyitott szárnyú bronz turul, az oszlop tövében a 
talapzaton egy bekötött fejű, jobbján fegyvert tartó, ércből öntött honvéd áll. A turul az idők 
folyamán lekerült, majd ismét visszakerült az oszlopra. A hősi halottak névsorát kiegészítették 
a második világháborúban elesettek és a deportálás idején elhunytak (az 53 elhunyt neve az 
emlékmű talapzatán elhelyezett emléktáblán) nevével. Az emlékművet 1928 július 1-jén 



leplezte le József fh. "A mű jellemzése: lépcsőzetes posztamensből emelkedik ki az obeliszk, 
melynek mindegyik oldalán az elesett hősök neve olvasható. Az obeliszk gömbben végződik 
és rajta az elrepülő Turul-madár. Az obeliszk előtt széles posztamensen kontraposztos 
szituációban, sebesülése ellenére is büszkén, felemelt fejjel, bátor tekintettel áll a sebesült 
katona. Bal kezében az ország címere, jobb kezében a földre eresztett fegyvere." (Bartóki 
József: A világháborús emlékműről = MH. Mezőberény, 2001. aug. p. 11.).  
(Irodalom: Alföldi Függetlenség 1928. évi 45. sz. Bonyhai Mihály: Mezőberény 
monográfiája. Mezőberény 1933-34. p. 83-85.p. 281-294. ; Kisváros1989. szeptember.  
Mezőberényi Hírmondó 1993. augusztus . Mezőberényi Hírmondó 2001. augusztus) 
 
 
6.      Alkotás: Zsidó emlékmű 
         (emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: "Az emlékfalat Dr. Szegő György édesapja (Dr. Szegő István) 1946-ban 
állíttatta." (Az emberek hallgattak, csak a kövek, a temetők beszéltek = MH. Mezőberény, 
1999. jún. p. 12. ékezés = MH. Mezőberény, 1999. júl. p. 6.) Emlékműavató beszédet Dr. 
Szegő István, mezőberényi orvos mondott: "A halottaknak emlékezetéül, és azoknak, akik 
jönni fognak, figyelmeztetésül." Szegő György könyvében az avatás időpontjaként 1947 
szerepel (Szegő György: Két ima egy Istenhez. Bp. 1999. p. 318.). Az emlékmű felirata: 
IFJAINKNAK ÉS ÖREGEINKNEK, ISTEN SZENT NEVE MÁRTÍRJAINAK NEVEI 
EZEK, AKIKET 1944-BEN MEGÖLTEK, MEGFOJTOTTAK, VAGY TŰZBEN 
PUSZTÍTOTTAK EL. 
EMLÉKEZZÉK MEG RÓLUK AKI SZÁMONTARTJA AZ ÁRTATLANUL KIONTOTT 
VÉRT. Az emlékfalon 151 név olvasható: a 153 elhurcolt mezőberényi zsidó emberből ketten 
menekültek meg (Dr. Szegő György és Korda János). Az emlékmű az Orlai Petrics Soma 
Gyűjtemény udvarán áll.   
 
7.  Alkotás: 1956-os emlékmű 
 
Helye: Városi köztemető 
Felirat: 1956. október 23.  
  Áldozatok emléke örökké megmarad. 
  Borgula András H alhadnagy 
  Harmati Imre R szakaszvezető 
  Kemény Pál H főhadnagy 
             Kolozsi István egyetemista 
             Majdán György földműves 
  Tőkei Ferenc vasúti tiszt 
  E tábla hirdesse forradalmunk tiszta győzelmét 
 
8. Alkotás: 1945. január 6-án elhurcolt 563 személy emlékére 
            Alkotó: Udvardi Anikó 
 
Helye: I. ker. Evangélikus Egyházközség templomkertje 
Felirat: 1945. január 6-án elvittek 563 személyt 
 Elhunyt: 53 személy 
 Hazatért: 510 személy 
 Hatalmas dolgot cselekedett velünk az Úr (Zsolt. 126, 3) 
Avatásának időpontja: 2004. augusztus 1. 



 
9.  Alkotás: Az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe kitelepítettek és az őket 

befogadó családok emlékezetére állított emlékmű, Kitelepítettek emlékműve 
(emlékmű) 

 
MEGJEGYZÉS: Az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe kitelepítettek és az őket befogadó 
családok emlékezetére készített emlékművet a Kossuth téren, a Berény Szálló előtt állították 
fel, Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere avatta fel. Az emlékmű 
fölső táblájában egy harang helyezkedik el, alatta a tábla felirata: HARCOLNAK ELLENED, 
/ DE NEM BÍRNAK VELED, / MERT ÉN VELED LESZEK, / ÉS MEGMENTELEK - / 
ÍGY SZÓL AZ ÚR / JEREMIÁS 1, 19  
Az emlékmű alsó része táblájának felirata: FŐHAJTÁSSAL ÉS / TISZTELETTEL 
EMLÉKEZVE / AZ 1951-BEN BUDAPESTRŐL / KITELEPÍTETT CSALÁDOKRA / ÉS 
AZ ŐKET EMBERSÉGGEL BEFOGADÓ MEZŐBERÉNYIEKRE 
 
10.  Alkotó: Udvardy Anikó 

Alkotás: Bányászlámpa 
(emlékmű) 

 
MEGJEGYZÉS: Az 1945. január 6-án kényszermunkára elhurcolt 562 embernek állít emléket 
Udvardy Anikó bronzba öntött alkotása, mely a német evangélikus templom kertjében 
található. Az oszlopon az alábbi felirat olvasható: 1945 / JANUÁR / 6-ÁN / 
ELHURCOLTAK: / 562 SZEMÉLYT / ELHUNYT: / 53 SZEMÉLY / HAZATÉRT: / 509 
SZEMÉLY / HATALMAS DOLGOT / TETT VELÜNK AZ ÚR! / 126. ZSOLTÁR 3. VERS 
 
11.  Alkotás: Trianoni emlékmű, Trianon-emlékmű 

(emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: A Kereszténydemokrata Néppárt Mezőberényi Szervezete emlékművet 
állított és avatott a művelődési központ kertjében, a kert Gyomai út és Eötvös utca felöli 
végében. Az avatáson ünnepi beszédet mondott Siklósi István polgármester és Kalmár Ferenc. 
Az emlékművet leleplezte Farkas Zoltán. Az avatás után a mezőberényi történelmi egyházak 
képviselői megszentelték, megáldották az alkotást. Az ünnepi műsorban közreműködött a 
Berény Táncegyüttes és ifj. Dóczy Balázs (vers).  
Az alkotás műkőből készült lapja a történelmi Magyarországot ábrázolja, benne a jelenlegi 
országhatárokkal. Felirata Magyarországot ábrázoló részén: TRIANON / 1920-2012 / 
MEZŐBERÉNY / ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART  
Az emlékmű tartópillérén olvasható felirat: CUM DEO PRO PATRIA / ET LIBERTATE 
 
12.  Alkotás: Ivókút 

(alkotás) 
 
13.  Alkotás: 56-os emlékmű 

(emlékmű) 
 
MEGJEGYZÉS: Magyarország Kormánya az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében a 2016. évet az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította. Mezőberény Város 
Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
tiszteletére, a Békési útról nyíló 4/4 hrsz. közterületet "56-os emléktér" 



közterületnek nyilvánította. A város a sikeres "Büszkeségpont" pályázat 
nyerteseként az 56-os emléktéren 2016. október 23-án avatta fel Széri-Varga 
Géza 1956 című emlékművét. 
Felirat: 
Ahol a hősöket nem felejtik, 
mindig lesznek újak.  
 
 
EMLÉKTÁBLÁK 
 
1.         Bonyhay Benjámin 
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Rendőrőrs épületének falán található, felirata: E HÁZ 
HELYÉN ÁLLT PETŐFI SÁNDOR NAGY BARÁTJA ÉS PÁRTFOGÓJA: BONYHAY 
BENJÁMIN (1805-1885) HÁZA   
EMLÉKEZETÜL 1973. MÁRCIUS 15-ÉN MEZŐBERÉNY IFJÚSÁGA. 
 
2.         Centenárium   

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: 1848-1948, a tábla a Városháza falán található.   
 
 
3.          Deportáltak, Málenykij robot, németek.   
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla az I. kerületi evangélikus egyházközség templomában 
található, felirata: "ÉLETEM IDEJE KEZEDBEN VAN" ZSOLT. 31, 16   
1941-1945 1945-1949 AZOK EMLÉKÉRE, AKIKET HIÁBA VÁRTUNK VISSZA.   
1941-1946 I. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ KÖZSÉG 1987.   
 
 
4.         Evangélikus gimnázium  
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Petőfi Sándor Művelődési Központ előcsarnokában 
található: EZEN A HELYEN ÁLLT AZ AZ ÉPÜLET, AMELYBEN BÉKÉS MEGYE ELSŐ 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMA MŰKÖDÖTT 1802-1834 KÖZÖTT  
BARÁTI EGYLET MEZŐBERÉNYÉRT 1992.   
 
 
5.         Fejérváry Miklósné.   
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A római katolikus templom (Fő út) építtetőjének emléktáblája a templom 
falán található: ÉPíTTETTE FEJÉRVÁRY MIKLÓSNÉ SZ. KÁRÁSZ KAROLINA 
ŐNAGYSÁGA 1886-IK ÉVÉBEN.   
 
 



6.         Földgáz 
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla az Orlai Petrics Soma Általános Iskola külső falán található, 
felirata: EMLÉKTÁBLA  EBBEN AZ ISKOLÁBAN LOBBANT LÁNGRA A FÖLDGÁZ 
1981. OKTÓBER 22-ÉN   
DÉGÁZ IGAZGATÓSÁGA MEZŐBERÉNY TANÁCSA 
 
 
7.         Független Kisgazdapárt    
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Luther utca elején, a volt Patex Kultúrház falán található: 
ÖRÖK EMLÉKÜL NÉVADÓINKNAK BARTOLF MÁRTON KISGAZDA SCHULTZ 
JÓZSEF KISGAZDA FILÓ SAMU FÖLDMUNKÁS SZABÓ ÁRPÁD POLGÁRI ISKOLAI 
IGAZGATÓ 1930-1990 FÜGGETLEN KISGAZDA FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT   
AZ IGAZAK EMLÉKE ÁLDOTT.  
 
8.         Hősi halottak  
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla az Orlai Petrics Soma Általános Iskola épületében található, 
felirata: ISKOLÁNKAT VÉGZETT, ÉS A HAZÁÉRT MEGHALTAK EMLÉKÉRE 1914 
1918  BALOGH BERTALAN, BALOGH BÉLA, BALOGH FERENC, VÉSZTŐ, T. 
BALOGH SÁNDOR, BÁCSI LAJOS, GYOMA, BERNSTEIN JÁNOS, GYOMA, BIRÓ 
SÁNDOR, SZEGHALOM, BRAUN MÁRTON, BRAUN MIHÁLY, BRÜCHER GYÖRGY, 
EILER ÁDÁM, EILER ÁDÁM, GYOMA, HAJDU ELEK, K-TARCSA, HOFFMANN 
GYÖRGY, KAISER MÁRTON, KÁLISCH JÓZSEF, KEMÉNY KÁROLY, KLEIN ÁDÁM, 
KOMLÓDI GYÖRGY, KRISZT PÉTER, LÉDIG JÓZSEF, MAÁSZ ÁDÁM, OLÁH 
JÁNOS, GYOMA, PANGERT MÁRTON, RIGÓ GYULA, RÜCK MIHÁLY, SPIESZ 
MIHÁLY, SZEKERES ISTVÁN, SZENTESI KÁROLY, K-TARCSA, TÖRÖK GYULA, 
SZEGHALOM, WEISZ LAJOS  EMELTE A POLGÁRI ISKOLA TANÁRI KARA ÉS 
IFJÚSÁGA  1928. MÁJUS HÓ 20.    
 
 
9.         A közművelődésért 
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Petőfi Sándor Művelődési Központ előcsarnokában 
található: A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT  A KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS 
KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCS, AZ ÁLLAMI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG, A BÉKÉS 
MEGYEI TANÁCS, A MEZŐBERÉNYI NAGYKÖZSÉGI TANÁCS, A MEZŐBERÉNYI 
ÜZEMEK, SZÖVETKEZETEK, INTÉZMÉNYEK ÉS A NAGYKÖZSÉG 
LAKOSSÁGÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL ÉPÜLT  1978. 
 
10.       Lux Jakab  
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Petőfi S.utca 3. sz. alatti ház falán található, 1965. 
augusztus 20-án avatták. Felirata: A GYÓGYSZERTÁR HELYÉN ÁLLT AZ AZ ÉPÜLET, 



MELYBEN DR. LUX JAKAB 1848-49-ES SZABADSÁGHARC ORVOS-
FŐHADNAGYA, MEZŐBERÉNYI KÖZSÉGI ORVOS, A BÉKÉS MEGYEI ORVOS-
GYÓGYSZERÉSZ EGYLET ELSŐ ELNÖKE. 1822-1876. EMLÉKÜL A MEZŐBERÉNYI 
I. KER. VÖRÖSKERESZT.   
 
11.       Millecentenárium  
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Városháza falán található, felirata a következő:  
A MILLECENTENÁRIUM EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA MEZŐBERÉNY VÁROS 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS A BARÁTI EGYLET MEZŐBERÉNYÉRT EGYESÜLET 
1996. AUGUSZTUS 19-ÉN.   
 
12.       Millenniumi Emléktábla  
(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A tábla közepén a jogar látható, melyet körülölel a következő felirat: 
"Magyar Millennium 2000", a tábla alján: MEZŐBERÉNY VÁROS POLGÁRAI. A tábla a 
Megyei Millenniumi Bizottság és Mezőberény Város Önkormányzata közös finanszírozásából 
állíttatott. A Millenniumi Emléktáblát Cservenák Pál Miklós és Szekeres Józsefné leplezték le 
2000. március 15-én. 
 
13.       Molnár Miklós 
 (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Molnár Miklós Városi Sportcsarnok bejárata melletti 
falsíkon került elhelyezésre 1998-ban. Az alkotó: Udvardy Anikó szobrászművész. Felirata: 
MOLNÁR MIKLÓS (1934-1983) TESTNEVELŐ, EDZŐ 
14.       Német óvoda, Első kisdedóvó, Óvoda    

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A Luther utcai óvoda homlokzatán található emléktábla felirata: 1896 ÓTA 
MŰKÖDIK EBBEN AZ ÉPÜLETBEN A NÉMET ÓVODA, MELYNEK ELŐDJE 
VÁROSUNK ELSŐ KISDEDÓVÓJA VOLT. A VÁROS ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 275. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTOTTA A NÉMET KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NÉMET HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET 1998.   
SEIT 1896 ARBEITET DER DEUTSCHE KINDERGARTEN IN DIESEM GEBÄUDE, 
DESSEN VORGÄNGER DER ERSTE KINDERGARTEN UNSERER STADT WAR. AUS 
ANLASS DER 275-STEN JAHRESWENDE DER ANSIEDLUNG DER STADT 
STELLTEN DIE DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG UND DER 
VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEN TRADITIONEN 1998. 
 
15.     Névadó emléktábla a korábbi Luther úti tagóvoda déli homlokzatán 
         

Felirat: (Német és magyar nyelven.) “Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda 
            Mezőberény, 2005. október 15.  Mezőberényi Német Kisebbségi Önkormányzat 
            Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület “ 
 
16.       Ókerti iskola emléktáblája   



   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az Ókerti iskola falán 2000. október 14-én elhelyezett emléktábla felirata: 
OKTATÁSTÖRTÉNETI EMLÉK EZ AZ ÉPÜLET ISKOLÁNAK ÉPÜLT ÉS 1927-1976-IG 
MINT ISKOLA MŰKÖDÖTT. 1943-44-BEN ITT VOLT ELŐSZÖR MEZŐBERÉNYBEN 
7. ÉS 8. OSZTÁLYOS OKTATÁS.  
EMLÉKÜL AZ 1943 ÉS 44-BEN VÉGZETT OSZTÁLY TANULÓI ÉS MEZŐBERÉNY 
ÖNKORMÁNYZATA. 2000.   
 
17.       Orlai Petrics Soma szülőháza   

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A Városháza falán található. Az 1974. október 5-én avatott emléktábla 
felirata: ORLAI PETRICS SOMA (1822-1880) FESTŐMŰVÉSZNEK A MAGYAR 
TÖRTÉNELMI FESTÉSZET ÚTTÖRŐ MESTERÉNEK EMLÉKÉRE.  
 
 
18.       Petőfi Sándor    
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Városháza falán található, felirata: PETŐFI, INNEN 
RAGADOTT A VÉGZET HARCZOK TERÉN KERESNI DICSŐSÉGET. INNEN 
TÁVOZVA ÉRT UTOL HALÁLOD. S LELTÉL HALÁLBAN HALHATATLANSÁGOT. 
KEGYELETÜL:1899 ÉVI JÚLIUS HÓ 30-IKÁN. BÉKÉSVÁRMEGYE 
KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLETE.   
 
 
 
 
 
19.       Petrics Sámuelné, Csipkár Pál  
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a II. ker. ev. templom oldalán található: E TEMPLOMHOZ 
TARTOZOTT ÓTEMETŐBEN NYUGOSZNAK PETRICS SÁMUELNÉ ORLAY-
PETRICS SOMA ÉDESANYJA, PETŐFI NAGYNÉNJE ÉS CSIPKÁR PÁL AKI PETŐFIT 
SEGESVÁRI ÚTJÁRA ELKÍSÉRTE.   
 
 
20.       Polgári iskola   
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla az Orlai Petrics Soma Általános Iskola épületének külső falán 
található, felirata: EMLÉKTÁBLA A MEZŐBERÉNYI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚ ÉS 
LEÁNYISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA.  
ÁLLíTOTTA: 1995. OKT. 21.-ÉN A 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A BARÁTI 
EGYLET MEZŐBERÉNYÉRT.   
 
 
21.       Szabó Árpád 



   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla az Orlai Petrics Soma Általános Iskola épületében található, 
felirata: SZABÓ ÁRPÁD  1878-1948  AZ EGYKORI POLGÁRI ISKOLAI IGAZGATÓ ÉS 
FÖLDMŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER, A MEZŐBERÉNYI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-
TESTÜLET HALADÓ SZELLEMŰ TAGJÁNAK EMLÉKÉRE.   
ÁLLíTOTTA: BARÁTI EGYLET MEZŐBERÉNYÉRT  1988.   
 
 
22.       Tudós Kemény Pál, Kemény Pál, "Tudós" Kemény Pál.   
   (emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Luther Márton tér 13. sz. alatti épület falán található. 
Felirata: E HÁZBAN (ISKOLÁBAN) VENDÉGESKEDETT TÖBB ALKALOMMAL 
PETŐFI SÁNDOR TUDÓS KEMÉNY PÁL BARÁTJÁNÁL. EMLÉKEZETÜL 1973. 
MÁRCIUS 15-ÉN MEZŐBERÉNY IFJÚSÁGA.   
 
23.       Skolka András 

(emléktábla) 
Alkotó: Udvardi Anikó ( Az emléktáblát “befoglaló”- pódiumos alépítményű- edikulát  
Széri Varga Géza tervezte.) 

MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a II. kerületi Evangélikus Egyházközség templom udvarán 
található 
Felirata: SKOLKA ANDRÁS, A TISZÁNTÚL ELSŐ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMA ÉS 
ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA EMLÉKÉRE 1802-2002 
 
24.       Adorján György 
 (emléktábla) 
 
 MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Jeszenszky utca 21. sz. alatt található. 
 Felirata: EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT ADORJÁN GYÖRGY 
KÁNTORTANÍTÓ 1896-1976. SZERETETT EGYHÁZÁT,ORGONÁJÁT 60 ÉVEN ÁT 
SZOLGÁLTA. 
EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA II. KERÜLETI EV. EGYHÁZKÖZSÉG 
 
 
25.       Széchenyi terv 
 (emléktábla) 
 
 MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Békési út 2. sz. épület falán található 
 Felirata: EZ A BERUHÁZÁS A SZÉCHENYI TERV  KERETÉBEN A 
GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM LAKÁS CÉLRA BIZTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAIBÓL 
FOLYÓSÍTOTT 100 MILLIÓ FT. ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSÁVAL 2001. OKTÓBER 30-
ÁN VALÓSULT MEG. 
 
26.       Széchenyi terv 
 (emléktábla) 
 
 MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Békési út 1. sz. épületén található 



Felirata:  EZ A BERUHÁZÁS A SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN AZ ÁLLAMI 
TÁMOGATÁSÚ BÉRLAKÁS PROGRAM ELŐÍRÁNYZATÁBÓL NYÚJTOTT 112 
MILLIÓ FT. ÖSSZEGŰ ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL 2002. ÁPRILIS 30-ÁN VALÓSULT 
MEG. 
 
27.       Széchenyi terv 
 (emléktábla) 
 
 MEGJEGYZÉS: 
 Felirata: BÉKÉSI ÚT 5 ÉS BÉKÉSI ÚT 9-11. SZ. ALATTI ÉPÜLET A SZÉCHENYI 
TERV KERETÉBEN A GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 226 M  FT TÁMOGATÁSÁVAL 
LÉTESÜLT 
2003. JÚLIUS 31 
 
28.   Kálmán István 
        (emléktábla) 
 
       MEGJEGYZÉS: A domborművel ellátott emléktábla a Kálmán Fürdő területén került 
felállításra 2005. augusztus 20-án. 
      Felirata: A település első, versenysportra is alkalmas medencéjét KÁLMÁN ISTVÁN 
(1894- 1972) 1932 és 1935 között építette, helyi vállalkozók és önkéntes segítők 
közreműködésével. A strandfürdőt 2005-ben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával újította fel. Alapítójának 
emlékére a Képviselő-testület döntése alapján a létesítmény,  ezentúl a KÁLMÁN FÜRDŐ 
nevet viseli. 
 A névadást kezdeményezte és az emléktáblát állította: a Mezőberényi Városszépítő és 
Városvédő Egyesület. 2005. augusztus 20. 
 
29.  1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az OPSKK Művelődési Központja bejáratánál elhelyezett táblán a felirat 
alatt Békés megye és Mezőberény címerei találhatóak, az emléktábla felirata: A 
FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE / ÜNNEPI MEGYEGYŰLÉS 
KERETÉBEN AZ ÉVFORDULÓ / TISZTELETÉRE ELHELYEZTÉK / BÉKÉS MEGYE 
ÉS MEZŐBERÉNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI / 2009. MÁRCIUS 13. NAPJÁN 
 
30.  A háborúban hősi halált halt tűzoltók emlékére 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Liget téri épülete 
falán található, állításának időpontja bizonytalan. Felirata: EMLÉKEZZÜNK / 
BAJTÁRSAINKRA KIK ÉLETÜKET ADTÁK / A HAZÁÉRT ÉS A TÜZOLTÓSÁGÉRT. / 
1914-1918 / BOBÁLY ANDRÁS TÜZOLTÓ. / 1939-1945 / VRBOVSZKI JÁNOS 
TIZEDES. / HOFFMANN MÁRTON ÖRVEZETÖ. / GÖTZ JÓZSEF ÖRVEZETÖ / 
EMLÉKETEK ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG! / ÁLLITATTÁK BAJTÁRSAITOK A TESTÜLET / 
FENNÁLLÁSÁNAK 35.-ÉVÉBEN. 
 



31.  A magyar - csehszlovák lakosságcsere 60. évfordulójára emlékező emléktábla, 
Kitelepítettek emléktáblája 
(emléktábla) 

 
MEGJEGYZÉS: Az emléktáblát a katolikus templom Fő út felőli homlokzatán helyezték el, a 
bejárattól balra. A mezőberényi Római Katolikus Egyházközség szervezésében, a magyar - 
csehszlovák lakosságcsere 60. évfordulójára emlékező emléktábla felirata a magyar és a 
mezőberényi címer alatt: "MAGYARNAK LENNI: NAGY, S SZENT AKARAT / MELY 
ITT RESZKET A KÁRPÁTOK ALATT. / HA KÜSZKÖDŐN, HA SZENVEDŐN, HA 
SÍRVA: / VISELNI SORSUNK, AHOGY MEG VAN ÍRVA." / (SAJÓ SÁNDOR: 
MAGYARNAK LENNI) / A MAGYAR - CSEHSZLOVÁK LAKOSSÁGCSERE / 60. 
ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZVE / HÁLÁT ADUNK AZ ISTENI GONDVISELÉSNEK, 
/ HOGY KÖZEL KÉTSZÁZ, / SZÜLŐFÖLDJÉRŐL KITELEPÍTETT FELVIDÉKI 
MAGYAR CSALÁD / OTTHONRA TALÁLT VÁROSUNKBAN. / 2007 SZENT ISTVÁN 
KIRÁLY ÜNNEPÉN / AZ EMLÉKTÁBLA A MEZŐBERÉNYI RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG, / MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KÉSZÜLT. A tábla 
jobb szélén, függőleges oszlopban vannak felsorolva mindazok a települések, amelyekről 
Mezőberénybe telepítettek: 1947. JÚNIUS 13. - / 1948. DECEMBER 14. / GÚTA / CSATA / 
MEGYERCS / NAGYMEGYER / KISMÁCSÉD / BAJKA / CSARNAHÓ / 
GARAMMIKOLA / KOMÁROM / NAGYKÁLNA / UDVARD / VÁGFARKASD / 
KIRÁLYHELMEC / LOSONC / NAGYGÉRES / TALLÓS / GYIVA, KARVA.  
 
Az emléktáblát Gúta és Mezőberény polgármesterei, Horváth Árpád és Cservenák Pál Miklós 
avatták fel, az istentiszteleten jelenlévő lelkészek Dr. Marosi Endre apátplébános, Szabó 
Klára református, Lázárné Skorka Katalin és Feyér Sándor evangélikus lelkész megszentelték, 
megáldották. 
 
32.  Bethlen Gábor 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A református templomban található emléktábla felirata: BETHLEN GÁBOR 
/ A NAGY ERDÉLYI FEJEDELEMNEK, SZÜLE- / TÉSE 400. ÉVFORDULÓJÁN, 
TEMPLOMUNK / KERTJÉBEN FELÁLLÍTOTT MELLSZOBRÁT, / MINT REF. 
HITÜNKNEK ÉS MAGYARSÁGUNK- / NAK JELKÉPÉT, HAGYJUK SOK SZERETET- 
/ TEL AZ UTÁNUNK KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK- / NEK. / A MEZŐBERÉNYI REF. 
EGYHÁZ / LELKIPÁSZTORA LIPCSEI GÁBOR. / GONDNOKA BACSÓ ENDRE. / 
PRESBITÉRIUMA ÉS A GYÜLEKEZET ÁLDO- / ZATOS TAGJAI / MEZŐBERÉNY, 
1980. DEC. 30.-ÁN 
 
33.  Dütsch Zsolt 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A Petőfi Sándor Gimnáziumban felavatták Dütsch Zsolt, a gimnázium 
egykori igazgatójának emlékére készült emléktáblát. A tábla felirata: "A SZERETETET 
SZÉT KELL OSZTANI..." /GARAY G./ DÜTSCH ZSOLT / 1941-2006 / IGAZGATÓ 
EMLÉKÉRE / AKI 1972-1997 KÖZÖTT VEZETTE / A MEZŐBERÉNYI PETŐFI 
SÁNDOR GIMNÁZIUMOT / ÁLLÍTOTTÁK / AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI 
 



34.  Egészségügyi Központ 
(emléktábla) 

 
MEGJEGYZÉS: Az 1984 őszén átadott egészségügyi központ bejáratánál elhelyezett 
emléktábla felirata: AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT / ÉPÜLT MEZŐBERÉNY 
FELSZABADU- / LÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁRA / A LAKOSSÁG, AZ ÜZEMEK, A 
SZÖVET- / KEZETEK, A BÉKÉS MEGYEI TANÁCS / A BÉKÉS MEGYEI 
GYÓGYSZERTÁRI / KÖZPONT ÉS FÖLDESI MIHÁLY / MEZŐBERÉNYI LAKOS 
ANYAGI / TÁMOGATÁSÁVAL. / 1984. OKTÓBER 6-ÁN. 
 
35.  Hanzély Ferenc, Hanzély Ferenc György 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Dr. Hanzély Béla nyugdíjas bajai kórházi főorvos - korábban mezőberényi 
lakos - az önkormányzat tulajdonában álló Széchenyi út 1. szám alatti ingatlan falán egy 
emléktáblát helyzett el, amely édesapjának állít emléket. A tábla felirata: E HÁZBAN 
SZÜLETETT / ÉLT ÉS GYÓGYÍTOTT / DR. HANZÉLY FERENC GYÖRGY / ORVOS / 
1900-71  
 
36.  Id. Jeszenszky Károly és Id. Jeszenszky Károlyné 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A néhai lelkésznek és feleségének emléket állító tábla a II. kerületi 
evangélikus templom sekrestyéjében található, felirata: NÉHAI NAGYTISZTELETÜ / 
ID.JESZENSZKY KÁROLY / ÚRNAK / (1815-1898) / A MEZŐBERÉNYI II-IK 
KERŰLETI ÁG.H.EV. EGYHÁZ / 50 ÉVIG VOLT BUZGÓ LELKIPÁSZTORÁNAK / 
ÚGYSZINTE NÉHAI / ID.JESZENSZKY KÁROLYNÉ / SZÜL.RUHMAN KAROLINA / 
ASSZONYNAK / (1825-1894) / A NŐI ERÉNYEK PÉLDAKÉPÉNEK / EZEN 
EMLÉKKÖVET / KEGYELETBŐL S SZERETETŰK JELÉŰL / EMELTÉK / A 
MEZŐBERÉNYI II-IK KERÜLETI ÁG.H.EV. / EGYHÁZ HIVEI. 
 
37.  Köszönjük, Elhunyt tanárainkra emlékezve 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A Petőfi Sándor Gimnáziumban elhelyezett emléktábla felirata: 
KÖSZÖNJÜK ... ELHUNYT / TANÁRAINKRA EMLÉKEZVE / A VOLT DIÁKOK 
NEVÉBEN IS / AZ 1969-BEN VÉGZETT 4/A OSZTÁLY./ 
 
38.  Kuczian György 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A néhai lelkész emlékére állított emléktábla a II. ker. evangélikus templom 
sekrestyéjében található, felirata: EZEN SZENTEGYHÁZHOZ TARTOZÓ TEMETŐ 
KERTBEN / NYUGVÓ NÉHAI NAGYTISZTELETÜ / KUCZIAN GYÖRGY URNAK / A 
M.BERÉNYI ÁG.H.V. SZLÁV EGYHÁZ 35 ÉVEKIG VOLT / NAGYÉRDEMŰ LELKI 
PÁSZTORÁNAK, / BÉKESI N. T. ESPERESSÉG EGYKORI / DEKÁNUSÁNAK, 
JEGYZŐJÉNEK, FŐESPERESÉNEK. / A FELEJTHETETLEN-LEGJOBB FÉRJNEK ÉS 
ATYÁNAK / KESERGŐ ÖZVEGYE SZÜL: MAJOR 'SÓFIA, / S LEÁNYAI / LUISA 
JESZENSZKY ANTALNÉ, / KATALIN BONYHAY BENIÁMINÉ / ÖRÖK EMLÉKŰL 
EMELTÉK. / SZÜL. 1779JAN.1KÉN MEGH. 1843DECEM.31KÉN 



 
39.  Lelkészeink, A II. ker. evangélikus egyházközség lelkészei 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A szlovák evangélikus templomban elhelyezett emléktábla felirata: E 
TEMPLOMBAN SZOLGÁLT LELKÉSZEK / ZACHARIDESZ DÁNIEL 1785-1808 / 
KUCZIAN GYÖRGY 1808-1843 / ID. JESZENSZKY KÁROLY 1842-1892 / IFJ. 
JESZENSZKY KÁROLY 1872-1927 / BISZKUP FERENC 1916-1955 / FABÓK FERENC 
1926-1964 / DEME KÁROLY 1954-1961 / FÁBRI ISTVÁN 1961-1979 / PETOR JÁNOS 
1979-1991 / FEYÉR SÁNDOR 1992- / 
 
40.  Marosi Endre 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A Mezőberényi Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére 
magánszemélyek adományaiból készült Dr. Marosi Endre plébános emlékére az az 
emléktábla, melyet a katolikus templom előterében helyeztek el. Felirata: "TANULJATOK 
TŐLEM, MERT SZELÍD VAGYOK ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ" (MT. 11.29) / DR. MAROSI 
ENDRE / 1915-2009 / CÍMZETES APÁT, RUBINMISÉS PLÉBÁNOS / EMLÉKÉRE, AKI 
1971-TŐL HALÁLÁIG / HÍVEN SZOLGÁLTA EGYHÁZKÖZSÉGÜNKET. / NYUGSZIK 
A CSALÁDI SÍRBAN, / A SZARVASI ÓTEMETŐBEN. / 2009 MINDENSZENTEK 
ÜNNEPÉN / MEZŐBERÉNYI RÓMAI KATOLIKUS / EGYHÁZKÖZSÉG  
Dr. Marosi Endre apátplébános emléktáblájának avatása  
2009. november 1-jén szentmise keretében volt a mezőberényi római katolikus templomban. 
A szentmisét celebrálta és az emléktáblát avatta dr. Kovács József provikárius, szemináriumi 
rektor.  
 
41.  Mezőberényi Önkéntes Tűzoltóság 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Liget téri épülete 
falán található, felirata: MEZŐBERÉNYI / ÖNKÉNTES / TŰZOLTÓSÁG / 100 ÉVES / 
ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL / 1993. JUN. 27. 
 
42.  Oertel Zakariás 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: Az evangélikus gyülekezet templomépítő lelkésze emléktáblájának felirata: 
FELTÉTELEZHETŐEN ITT NYUGSZIK / OERTEL ZAKARIÁS / HALBERSTADT 1764 
- MEZŐBERÉNY 1836 / 1785-1836 / GYÜLEKEZETÜNK TEMPLOMÉPITŐ LELKÉSZE 
/ AZ 1802-ES ÉVTŐL MEZŐBERÉNYBEN MŰKÖDŐ / EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
TANÁRA./ MEZŐBERÉNYI I KER. EGYHÁZKÖZSÉG / "BOLDOGOK A HALOTTAK, 
AKIK AZ ÚRBAN HALNAK MEG" / JEL. 14, 13 / KÉSZÍTETTE SCHAFER / 2002-BEN 
 
43.  Református Idősek Otthona 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A református egyház Kálvin tér 8. sz. alatti Idősek Otthona tagintézménye 
falán található tábla felirata: ÉPÜLT / A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA / 
SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN / NYÚJTOTT TÁMOGATÁSÁVAL / 2002-2003. 



ÉVBEN / A GAZDASÁGI MINISZTER 2002. MÁRCIUS 11-I DÖNTÉSE ALAPJÁN / A 
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT / KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK / HATHATÓS 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL / A MEZŐBERÉNYI REFORMÁTUS / EGYHÁZKÖZSÉG / 
BERUHÁZÁSÁBAN / PRESBITÉRIUMI HATÁROZATA / SZERINT. 
 
44.  Református templom 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A református templomban található emléktábla a templom építésének állít 
emléket, felirata: EZEN ISTEN HÁZA FELS. II.K FERENTZ KIRÁL / YUNK 
URALKODÁSA ALATT ÉPÍTTETETT A MEZŐBERÉNYI / REFOR. EKKLÉSIÁNAK 
KÖLTSÉGÉVEL K. FÖLDESASSZONY- / UNKNAK ÖZ. WENCHEIM 
NAGYSÁGÁNAK ÉLETÉBE T. MOL- / NÁR JÁNOS UR PREDIKÁTORSÁGÁBA, N. 
BAGI ISTVÁN / URAM IV. ESZTENDŐKIG VALÓ KURÁTOR- / SÁGÁBA, ÉS N. 
VERES MIHÁLY OLÁH JÁNOS / KOLOSI FERENTZ BAGI ANDRÁS SZÉKÉLY / 
ISTVÁN BALOG ISTVÁN VARGA ISTVÁN / BALOG PÉTER KOLOSI ANDRÁS 
BATSO / JÁNOS, ÉS BERETZKI ISTVÁN URAMÉKNAK / ELÖLJÁRÓSÁGOKBA. 
CZIGLER ANTAL KŐMÍV- / ES MAEISZTER ÁLTAL EZER NYÓLTZSZÁZ / 
NEGYEDIK ESZTENDŐBE PÜNKÖSD HAVÁNAK / HUSZONKETTÖDIK NAPJÁN. 
 
45.  Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda 

(emléktábla) 
 
MEGJEGYZÉS: A tábla a Luther utcai óvoda külső homlokzatán található, felirata: 
SZÉCHENYI ISTVÁN / NÉMET NEMZETISÉGI TAGÓVODA / SZÉCHENYI ISTVÁN / 
DEUTSCHER NATIONALITÄTEN- / KINDERGARTEN / MEZŐBERÉNY, 2005. 
OKTÓBER 15. / MEZŐBERÉNYI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / 
MEZŐBERÉNYI NÉMET HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET 
 
46. A világháborúban elesett iparos hősi halottainknak 

(emléktábla) 
MEGJEGYZÉS: Az Iparosok az Ipartestület épülete (Fő út 14. sz.) bejáratának a falába 
helyezték el 1929. nyarán a világháborúban hősi halált halt mezőberényi iparosok 
emléktábláját. 
Forrás: Bonyhai Mihály: Mezőberény monográfiája, 1933-34. 
 
47 Emléktábla Hentz Lajosnak 

(emléktábla) 
MEGJEGYZÉS: Hentz Lajos tanár, helytörténész és gyűjteményalapító tiszteletére 2018. 
augusztus 17-én emléktáblát avattak a Muzeális Gyűjtemény falán. Az 
emléktáblát &#8211; Hentz Lajos közelgő 100. születésnapja alkalmából &#8211; a 
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület állíttatta. 
 
SZOBROK 
 
1. Bethlen Gábor 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: Az erdélyi fejedelem mellszobra a Kálvin János téren, a református templom 
kertjében áll a következő felirattal: BETHLEN GÁBOR / 1580-1629 / ERDÉLY 



FEJEDELME / A MAGYAR FÜGGETLENSÉG / BAJNOKA / A VALLÁSSZABADSÁG / 
VÉDELMEZŐJE / REFORMÁTUS HITÜNK / HŐSE / JELMONDATA: / "HA ISTEN 
VELÜNK, / KI LEHET ELLENÜNK" / RÓM. 8. 32. / MEZŐBERÉNYI REF. EGYHÁZ / 
1980. NOV. 15. A szobrot, a talpazatán olvasható dátumtól eltérően 1982 nyarán állították. 
Avatóbeszédet Molnár Ambrus, mezőberényi születésű esperes-lelkész mondott. 
2. Dr. Bak Mihály 

(szobor, mellszobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A település néhai orvosának, jelentős közéleti alakjának emlékére állított 
szobor az Egészségügyi Központ előtt (Luther u. 1. sz.) található. 
 
3. Gr. Széchenyi István 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A mellszobor a Széchenyi utca és a Kossuth tér találkozásánál, a német 
evangélikus templom mellett áll a Kossuth szobor társaságában. 
 
4. Id. Jeszenszky Károly, Jeszenszky Károly 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A II. kerületi evangélikus gyülekezet lelkészének szobra a Luther Márton 
téren, a templom előtt található. 
 
5. Kossuth Lajos 

(szobor) 
 

MEGJEGYZÉS: A mellszobor a Kossuth tér és a Széchenyi utca találkozásánál, a német 
evangélikus templom mellett, a Széchenyi szobor társaságában áll. 
 
6. La Charogne 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A kompozíciót, a "krómacélruhás hölgyet" Párizsban is kiállították. Az 
alkotás a Fő út 2. sz. alatti ház belső udvarán található. 
 
7. Népek barátsága 

(szobor, helyi védettség alatt álló egyedi érték, épített örökség helyi értékeinek 
védelme) 
 

MEGJEGYZÉS: A három összefonódó lányalak a Kossuth téren található. Az emlékmű 
avatásakor Dr. László Gyula professzor mondott avatóbeszédet és leplezte le az alkotást. F.: 
Kisváros, 1989. nov. A szobor helyi védettség alatt álló egyedi érték, helyrajzi száma: 991/4. 
 
8. Orlai Petrics Soma 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A szobor az egykori Orlai Petrics Soma Általános Iskola (Petőfi u. 17-19. 
sz.) bejáratánál áll, az iskola névadóünnepségének keretében avatták fel. 
 



9. Petőfi Mezőberényben 
(szobor) 

 
MEGJEGYZÉS: Ifj. Szabó István alkotása Orlai Petrics Soma "Petőfi Mezőberényben" c. 
festményének felhasználásával készült, a Művelődési Központ melletti parkban, a Fő út 4-6. 
sz. alatt található. 
 
10. Petőfi Sándor 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkotás a Petőfi Sándor Gimnázium bejáratánál, az épületen belül 
található. A szobrot nem sokkal a gimnázium épületének 1966. március 15-i átadása után 
állították. 
 
11. Szabó Árpád 

(szobor, mellszobor) 
 
MEGJEGYZÉS: Szabó Árpád (a polgári iskola egykori igazgatója, később földművelésügyi 
miniszter) szobra az egykori Orlai Petrics Soma Általános Iskola előtt (Petőfi u. 17-19. sz.) 
áll. A szobrot Halász János országgyűlési képviselő, a Parlament Kulturális Bizottságának 
alelnöke avatta fel. 
 
12. Szendrey Júlia 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A szobor a Wenckheim-Fejérváry-kastély (Fő út 1-3. sz.) előtt található. 
Szendrey Júlia kislánykorában a Mezőberényben működő, Benka Ádámné által vezetett 
nőnevelő intézet tanítványa volt. 
 
13. Hazatérés kútja 

(szobor) 
 
MEGJEGYZÉS: A műalkotást 2016. október 14-én adták át, az ünnepségen részt vett dr. 
Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. 
A kút, mint forrás, a víz és az élet forrását jeleníti meg. A hazatérés 
asszociációja pedig a málenkij robot ideje alatt születetett gyermekek, akik átélt 
szenvedéseik után Mezőberénybe hazatérve a reményt, az eljövendőbe vetett 
hitet hozták magukkal és adták át hagyatékul, mintegy forrásul, gyermekeik, 
unokáik számára. A szökőkút elemei fogják körül a stilizáltan megformált 
nőalakot, ez fejét oldalra hajtja, és a folyó vizére emlékeztető haja teste mellett 
omlik alá. 
A szobor Rohonczi István nevéhez kötődik, a kút tervezője Lestyán Goda János. 
A műalkotás szervesen illeszkedik a tér díszét jelentő szökőkúthoz. Az alkotás 
így kettős: a szökőkút a Szovjetunióba deportáltak, az ott elhaltak és hazatértek 
emlékére készült, és a Hazatérés kútja elnevezést kapta. A cél az volt, hogy 
méltó emléket állítsanak a Mezőberényből Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és hadifoglyok emlékére. A köztéri alkotás a település legforgalmasabb, 
leglátogatottabb helyén emlékeztet a málenkij robotra. 
A szobor felállítása az NKA támogatta, a kúthoz az anyagi támogatást az EMMI 
és a Gulág Emlékbizottság nyújtott. 



ÉPÜLETEK 
 
1.  

I. kerületi evangélikus templom, német templom.   
   (épület, templom) 
 
MEGJEGYZÉS: Az 1789-ben épült templom 23 méter hosszú, 15 m széles és 8 m magas. 
Tornya 26 méteres. Itt található Orlai Petrics Soma Engedjétek hozzám a kisdedeket c. 
oltárképe, melyet 1854-ben festett.   
 
 
2.  

II. kerületi  evangélikus templom, szlovák templom, tót templom.    
  (épület, templom) 
 
MEGJEGYZÉS: "Az első templom. Az itteni szlovákok mindjárt a mai helyükre való 
elhelyezkedés után felépítették maguknak az Isten templomát" (1722-23 körül). A második, 
az 1741-ben épült templom helyébe Mária Terézia királynő 1768. április 27-én kelt engedélye 
alapján egy újat építettek, amely 1791-ig állott fent. A II. kerületi evangélikus egyháznak a 
ma is fennálló negyedik temploma "...építésének kezdete az Úr 1792. évére esik...Ezt az új, 
gyönyörű templomot az Úr 1797. esztendejében az első ádventi vasárnapon ünnepélyesen 
felszentelték és a nyilvános istentiszteletek számára átadták." (Dr. Novákné Plesovszki 
Zsuzsanna: Id. Jeszenszky Károly és műve. Mezőberény, 2003. p. 37-40.) A mai orgonájukat 
1854-ben szerezték be Luther Márton születésének 400. évfordulója emlékére. (Bonyhai: 
Mezőberény monográfiája. Mezőberény, 1933-34.). " A templom 1792-97-ben épült, barokk 
stílusban, hossza 31,50 m, szélessége 18,00 m, a hajó gerincmagassága 21,00 m torony 51,00 
m magas." (Bartóki József: A mezőberényi szlovák evangélikus templom. Mezőberény, 
1993.).   
 
 
 
 
3.  
 Kálmán-fürdő, Strand, Városi Strand.    
   (strand, fürdő) 
 
MEGJEGYZÉS: 1930 elején Kálmán István vállalkozó elkészítette a Margit-szigeti uszoda 
mását. A munkálatokhoz a község is hozzájárult. 1943 őszén országos úszóversenyt is 
rendeztek itt az akkori magyar úszósport nagyjai részvételével. A medence vasbetonból 
készült, a kivitelezést a Schäfer-Köhler cég végezte. (A múlt nyomában...Beszélgetés Kálmán 
Lajossal = MH., Mezőberény, 2000. okt. p. 6.).   
Felújítva, korszerűsítve: 2010.július 7. 
 
4. 

Magyar Király Szálloda, Szabadság Szálló, Berény Szálló  
   (épület) 
 
MEGJEGYZÉS: A Magyar Király Szálloda 1886-1887-ben épült Piltz András és Pilisi 
Márton adatszolgáltatása szerint (Bonyhai: Mezőberény monográfiája. Mezőberény, 1933-
34.). 



Felújítva, korszerűsítve: 2011 
 
 
5. 

MÁV állomásépület, vasútállomás    
   (épület) 
 
MEGJEGYZÉS: A Mezőberényen keresztülhaladó vasútvonal 1858-ban épült az osztrák 
Staats Eisenbahn Gesellschaft által.  
 
 
6. 

Polgári fiú- és leányiskola, Polgári Iskola  
   (épület) 
 
MEGJEGYZÉS: A Petőfi úton lévő iskolaépület felépítése (l908. nov.) Szabó Árpád 
nyugalmazott iskolaigazgató és Jeszenszky Károly evangélikus lelkész buzgólkodásának 
köszönhető. (Az iskola 1895. szeptemberében nyílt meg a Széchenyi utcában).  
 
7. 

Református templom  
   (épület, templom) 
 
MEGJEGYZÉS: A mostani templom 1784-ben épült először, de 1874-ben a villám 
belecsapott és leégett. A következő évben újra felépítették, s 1896-ban egy orgonát szereltek 
fel benne. (Bonyhai: Mezőberény monográfiája. 1933-34. p. 120.).   
 
8. 

Római katolikus templom, Katolikus templom.    
   (épület, templom) 
 
MEGJEGYZÉS: A jelenleg is álló templom 1886-ban épült. 
 
 
 
9. 

Városháza 
   (épület) 
 
MEGJEGYZÉS: A mai épület helyén állt Orlai Petrics Soma festőművész háza, ahol Petőfi is 
vendégeskedett. Az 1358 és 1359-es hsz., 1179 nöl területen Back Nándor tervező 
elképzelései alapján, Dékány András és társa, Gombos Imre építkezési vállalkozók 
kivitelezésében valósult meg az impozáns épület. A tanulmánytervek 1899 augusztusában 
kerültek az elöljáróság elé, elfogadásukat a Mezőberényi Mérnöki Hivatal pecsétje is igazolja. 
A kiviteli tervek 1900. március 24-én érkeztek a vármegyéhez engedélyeztetésre. Az építési 
munkák 1901 őszén fejeződtek be. Az eredeti költségvetés - 58.145,79 Ft - helyett az 
építkezés végszámlája 71.244,96 Ft lett, melyhez még 1108,4 Ft pótmunka társult még. A 
klasszicista stílusjegyeket magán hordozó, kétszintes épület főhomlokzata 26,45 m, a Petőfi 
utcai szárny 36,1 m, a Békési út felöli szárny 20,2 m hosszú. A fölszinten a különféle irodák 



kaptak helyet, az emeleten alakították ki a 108 m2-es, exkluzív közgyűlési termet, valamint a 
45,35 m2-es kis tanácstermet. 
(Szekeres András: Egy évszázada jelkép = Békés Megyei Hírlap, LVI. évf. 191. sz., 200 
 
 
10. 

Ókerti iskola 
(épület) 

 
MEGJEGYZÉS: Az Ókerti iskola Klebelsberg Kuno népiskola-építési programjának 
köszönhetően 1927. szeptember 9-én nyitotta meg kapuit az Ókertben élő tanköteles gyerekek 
előtt. Mint iskola 1976-ig működött. Első tanítója Monostori Márton volt, később Vörös 
Lajos, Győri Lajos, Kovács László stb. Az utolsó itt tanító pedagógus Bordé János volt.  
Az ókerti iskola falán elhelyezett emléktábla felirata: OKTATÁSTÖRTÉNETI EMLÉK / EZ 
AZ ÉPÜLET ISKOLÁNAK ÉPÜLT / ÉS 1927-1976-IG / MINT ISKOLA MŰKÖDÖTT. / 
1943-44-BEN ITT VOLT ELŐSZÖR / MEZŐBERÉNYBEN 7 ÉS 8 OSZTÁLY OKTATÁS. 
/ EMLÉKÜL AZ 1943 ÉS 44-BEN VÉGZETT / OSZTÁLY TANULÓI ÉS MEZŐBERÉNY 
ÖNKORMÁNYZATA. / 2000. Az Ókertben (külterület) található épület helyi védettség alatt 
álló egyedi érték (helyrajzi szám: 0410/12). 
 
 



3. sz. melléklet 

2. melléklet az 5/2019.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez 

Helyi védettségű építmények, utcakép védelemmel érintett utcaszakaszok, közterületi műalkotások, 

emlékművek, táji értékek listája 

Helyi egyedi védelem alá 

tartozó értékek  

sorszám épület címe, megnevezése 
 

helyrajzi szám 

    

Egyházi épületek: 
   

1 
Csabai út 2.sz. Református Egyházközség Gyülekezeti 
Otthon  

148 

2 Fő út 25. sz. alatti Katolikus Templom 
 

3527 

3 Fő u. 23 sz. Katolikus Plébánia 
 

3534 

4 
Kálvin tér 9 sz. alatti Református Egyházközség régi 
épület  

1162/0 

5 
Kossuth tér 6 sz. alatti I. Kerületi (német) Evangélikus Egyházközség 
parókia épület 

983 

6 
Luther tér 3 sz. alatti II. Kerületi (szlovák) Evangélikus Egyházközség 
parókia épület 

2411 

7 
Luther tér 3 sz. alatti II. Kerületi (szlovák) Evangélikus Egyházközség 
magtár épület 

2411 

8 Thököly u. 2.sz. (szlovák temető) Hegedűs kápolna 
 

1723 

    

Középületek: 
   

    

1 Deák F. u. 1. sz. alatti épület 
 

1257 

2 Fö út 4. sz. alatti Városi Könyvtár 
 

993 

3 
Kálvin u.3. sz. alatti Kisgazda Párt kultúrház (volt 
Magyar Kaszinó)  

872 

4 Kossuth tér 1. sz. alatti Városháza 
 

43831 

5 Kossuth tér 11. sz. alatti Berény Szálló 
 

1007 

6 Külterület:Ókerti  Klebelsberg-féle iskola 
 

0410/11 

7 Széchenyi u. 1. sz. alatti volt Hanzély-ház 
 

1011 

8 
Tessedik Sámuel tér 1. sz. Zeneiskola (volt 
Mezőgazdasági Szakiskola)  

3384 

9 Tessedik Sámuel tér 1. sz. Műhely épület 
 

3385 

10 Vasút u. 42. sz. Vasútállomás épülete 
 

684/4 

    

Ipari épületek 
   

1 Csabai út 60/a. sz. alatti volt Bacsó-féle malom épület 
 

644 

2 Vasút u. 38. sz. alatti volt Kiss-féle malom épület 
 

813 

3 
Vasút u. 41. sz. alatti TÜZÉP (volt áramfejlesztő 
épület)  

787 

    

Mezőgazdasági épületek 
   

1 Luther Márton u. 10. sz. alatti magtár 
 

1250 

2 Kereki u. 73-75. sz. alatti volt uradalmi bikaistálló 
 

3775/24 



    
Egyéb épületek, 

berendezések    

1 Külterület ( Kereki) Hacskó tanya 
 

0123/0 

2 Külterület:  Vogel kastély 
 

0380/10 

3 
Külterület: Ókerti Pince-helytörténeti értékű 
pincemaradvány  

0406/14 

4 
Luther Márton u. 1. sz. alatti Muzeális  értékű 
gyógyszertári berendezés  

1026 

5 Sporttelepi lelátó Sport utca 1. 3717 hrsz. 
  

    

Lakóépületek 
   

1 Árpád u. 5. sz. alatti lakóház 
 

1244 

2 Árpád u. 7. sz. alatti lakóház 
 

1243 

3 Árpád u. 12. sz. alatti lakóház 
 

1113/0 

4 Deák F. u. 2. sz. alatti lakóház 
 

1255 

6 Fürjes 1sz. alatti lakóház 
 

3811 

7 Gyomai út 8. sz. alatti lakóház 
 

1030 

8 Gyomai út 12. sz. alatti lakóház 
 

1068/1 

9 
Gyomai út 25. sz. alatti Maász Ádám építőmester 
lakóháza  

2163 

10 Hunyadi u. 1. sz. alatti lakóház 
 

2375 

11 Hunyadi u. 18. sz. alatti előtornácos szlovák lakóház 
 

2190 

12 Kálvin tér 4. sz. alatti lakóház 
 

141 

13 Korona u. 5. sz. alatti lakóház 
 

2455 

14 Mátyás király u. 36. sz. alatti lakóház 
 

1392 

15 
Madarász u. 21. sz. alatti előtornácos, oromfalas 
lakóház  

2195 

16 Madarász u. 63. sz. alatti ulicskás ház 
 

2256 

17 Madarász u. 90.sz. alatti ulicskás ház 
 

2059 

18 Puskin u. 3. sz. alatti lakóház 
 

1104 

19 Puskin u. 12. sz. alatti lakóház 
 

968 

20 Puskin u. 17. sz. alatti lakóház 
 

1118 

21 Puskin u. 22. sz. alatti lakóház 
 

963 

22 Vasút u. 29. sz. alatti lakóház 
 

796 

23 
Zrinyi sugárút 43. sz. alatti lakóház Petőfi 
homlokzatdísszel  

2003 

    

    

Köztéri alkotások: 
   

1 világháborús emlékmű Kossuth tér 
 

991/2 

2 Népek barátsága szobor (Három Grácia) Kossuth tér 
 

991/4 

3 Petőfi emlékmű Kettős-Körös part 
 

89 

    
Helyi területi védelem alá 

tartozó területek    

Utcaképvédelemmel érintett 

utcaszakaszok 
utca házszám helyrajzi szám 

1 Petőfi Sándor utca 4 3 



2 Petőfi Sándor utca 6 4/1 

*3 Petőfi Sándor utca 8 5 

4 Petőfi Sándor utca 10 12 

*5 Petőfi Sándor utca 12 13 

*6 Petőfi Sándor utca 14 14 

7 Petőfi Sándor utca 16 14 

8 Petőfi Sándor utca 18 16 

9 Petőfi Sándor utca 20 17 

*10 Petőfi Sándor utca 22 18 

11 Petőfi Sándor utca 22/a 19 

*12 Petőfi Sándor utca 24 20 

13 Vadász utca 2 21/2 

*14 Petőfi Sándor utca 26 106/2 

*15 Petőfi Sándor utca 28 107 

*16 Petőfi Sándor utca 30 108 

17 Petőfi Sándor utca 32 109 

18 Petőfi Sándor utca 34 112 

19 Petőfi Sándor utca 44 121 

20 Petőfi Sándor utca 46 124 

*21 Petőfi Sándor utca 48 125 

*22 Petőfi Sándor utca 54 134 

23 Petőfi Sándor utca 5 976/2 

24 Petőfi Sándor utca 09.júl 973 

*25 Petőfi Sándor utca 11 972 

*26 Petőfi Sándor utca 11/a 962/4 

27 Petőfi Sándor utca 13-15 962/3 

*28 Petőfi Sándor utca 17-19 961 

29 Petőfi Sándor utca 21 958 

30 Petőfi Sándor utca 23 957 

31 Petőfi Sándor utca 25 952 

*32 Petőfi Sándor utca 27 949 

*33 Petőfi Sándor utca 29 946 

*34 Petőfi Sándor utca 31 940, 941 

35 Petőfi Sándor utca 33 939 

36 Petőfi Sándor utca 33/a 938 

37 Petőfi Sándor utca 35 935 

*38 Petőfi Sándor utca 37 933 

*39 Petőfi Sándor utca 39 932 

*40 Petőfi Sándor utca 41 928 

*41 Petőfi Sándor utca 43 927 

42 Petőfi Sándor utca 45 924 

43 Petőfi Sándor utca 47 923 

44 Petőfi Sándor utca 49 920 

45 Petőfi Sándor utca 51 919/2 

46 Petőfi Sándor utca 53 918/1 



47 Petőfi Sándor utca 55 917 

    

    

    

 
utca házszám helyrajzi szám 

1 Fő út 8 2423 

*2 Fő út 10 2422 

3 Fő út 12 2421 

*4 Fő út 14 2420 

*5 Fő út 16 2419 

6 Fő út 18 2417 

7 Fő út 20 2416 

    

    

 
Jelmagyarázat: 

  

    

 
*Utcakép védelem szempontjából meghatározó 

épületek   

    

 
meghatározó épületek szomszédsági épületei 

  
 


