A Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar 20 éve meghatározza lakóhelyünk
zenei életét, társadalmi, kulturális rendezvények elengedhetetlen résztvevője. Az
egykori zeneiskola pedagógusainak ötlete nyomán a képviselő-testület
határozata alapján 1999-ben alakult meg a zenekar Matajsz János karnagy
vezetésével, aki azóta is a zenekar élén áll. Ma már a zenekar repertoárja között
több mint 150 darab található. A klasszikusok mellett az utóbbi néhány évben
ismert slágereket, musicaleket is játszanak, de minden esetben a színvonal
megőrzésére, a minőségi zene művelésére törekszenek.
Az eltelt 20 év alatt a zenekar igazi csapattá vált, elismerést érdemlő közösség,
akiket számtalan közös élmény köt össze: az együtt zenélés kezdeti nehézségei,
a rendszeres péntek esti próbák, a sok-sok fellépés és az ezekhez tartozó állandó
szervezések, egyeztetések. A 30 fős tagság számára a munka, a zenélés nem
lemondást jelent. A tagságot alkotó zeneiskolások, zenélni szerető és zenét
kedvelő fiatal felnőttek számos pozitív élménnyel is gazdagodnak. A zenekar
életében nagy szerepet tölt be a Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület,
melynek tagjai 2007 óta folyamatosan támogatják és segítik a zenekar
működését. Segítségükkel jutottak el megyei, országos rendezvényekre vagy a
határon túli fellépésekre. Kiemelkedő a testvérvárosokkal, Gronau és Münsingen
település zenekarjaival való kapcsolatuk, legendásak a gronaui és münsingeni
utazások, az ott kötött barátságok. Zeneiskolás tanárok, fiatalok, akik
megálmodták, létrehozták ezt a nagyszerű zenekart, mára már gyakran máshol
tanulnak, dolgoznak, élnek, többen családot alapítottak. A fellépéseken azonban
együtt vannak ma is és együtt zenélnek. Értéket teremtettek, közösséget, melyre
büszkék vagyunk, hiszen ŐK Mezőberény Város zenekara, a mi fiataljainkkal,
zenészeinkkel. A zenekar mottója: élményt kapni és élményt adni! Emellett
azonban a lendület, vitalitás, folytonos megújulásra való képesség jellemzi
közösségüket. Elért eredményeik dicséretre és elismerésre érdemes.
A társadalmi, kulturális, művészeti élet területén végzett magas színvonalú,
eredményes és példaértékű közösségépítő tevékenysége alapján Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Városi Ifjúsági
Fúvószenekarnak 2019. évben a „Mezőberény Kultúráért, Mezőberény
Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerést adományozza.

