
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Berény Étterem és Szálló épülete” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Mezőberény,2014. Június 16. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Hoffmanné Baranya Róza 

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 

06-20/959-7772 
hbaranya4@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése:  Mezőberényi Római Katolikus Egyház temploma 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□ kulturális örökség 

□turizmus 

X épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

X megyei 

 

□ külhoni magyarság

 

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Mezőberény központjában található az 1887-ben szállodának és étteremnek épült Berény Király 

Szálló, a mai nevén Berény Étterem és Szálló patinás, városképet meghatározó épülete 

településünknek. A főtér parkjára néző impozáns homlokzat, az étterem, és a szállodai szobák 

megújult köntösben várják vendégeinket. A Berény Szálló a város központjában helyezkedik el. 

Egy gyönyörű múlt századi épületben fogyaszthatja el az arra járó az ebédjét. A szálló előtti szép tér 

és sétálóutca remek kikapcsolódást nyújthat az ebéd után az egész családnak. 220 főt befogadó 

barátságos, polgári hangulatot idéző étterem. A ház emeletén erkélyes 60 fős különterem áll a 

vendégek rendelkezésére. 

 

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

A Magyar Király Szálloda 1887-ben épült, és azóta is folyamatosan, már 127-éve étteremként, 

mailto:hbaranya4@gmail.com


szállodaként működik. Évtizedeken keresztül e ház falai adtak otthont a mozinak is, segítve ezzel a 

város kulturális életét. Maga az épület jó állapotban van, tulajdonosa két évvel ezelőtt újította fel 

homlokzatát, megtartva az eredeti stílusát. A múlt építészetét hűségesen megőrizve méltó arra, hogy 

a Települési értéktárat gazdagítsa. Az épület, amely Mezőberény Kossuth téren található, helyi 

védettség alatt álló egyedi érték.  

 

7.A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

Berény Étterem Panzió – Mezőberény – Programturizmus 

http://www.programturizmus.hu/tpartner-berenz-fogado-etterem-mezobereny.html 

Berény Étterem és Fogadó – Vendéglő – Mezőberény, Kossuth Lajos... 

http://www.etterem.hu/9087  

8.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

III. Mellékletek 

1. Ajánló levél 

2. Hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Ajánló Levél 

Alulírott Marton Mihály a Mezőberényi „Berény” Szálló tulajdonosa és üzemeltetője azzal a 

javaslattal keresem meg a Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány képviselőjét, hogy a Berény Szálló 

épületét a település értéktárába felvenni szíveskedjenek. 

A Berény Szálló városképet meghatározó épülete 1887-ben épült, Magyar Király Szálloda 

elnevezéssel kezdte meg működését, és azóta is folyamatosan, azaz 127 esztendeje étteremként, 

szállodaként üzemel, és évtizedeken keresztül e ház falai adtak otthont a mozinak is, segítve a város 

kulturális életét. 

Maga az épület jó állapotban van, a múlt építészetét hűségesen megőrizve méltó a település 

értéktárának gazdagítására. 

Kérem az értéktár kezelőit, ajánlásom átgondolására. 

Mezőberény, 2014. június 12. 

Tisztelettel:  

 

Marton Mihály 

Berény Szálló tulajdonosa 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott VÁGVÖLGYI MIHÁLY  hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Berény Szálló és Étterem épülete” települési értéktárba történő felvételéhez 

http://www.programturizmus.hu/tpartner-berenz-fogado-etterem-mezobereny.html


című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

Mezőberény 2014.06.12. 

Vágvölgyi Mihály


