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

 1.) Petőfi-emléktábla

A Városháza falában  emléktábla van elhelyezve,  amely Petőfinek állít  emléket.  Az
emléktáblát  a  Mezőberényben  rendezett  Petőfi-  ünnepély  alkalmával  leplezték  le.
Ekkor az emléktábla a Petrics - ház oldalára került, majd az ugyan ezen a helyen lévő
új  Városháza  felépülésekor  helyezték  a  mostani  helyére.  Az  emléktábla  alkotója

Kallós  Ede  szobrászművész.  Szintén  Bonyhai
könyvéből  ismerjük  a  következőket:  „Ezen
emlékmű  leleplezése  alkalmából  nagy  Petőfi-
ünnepélyt  rendezett  a  Békés-megyei
Közművelődési Egyesület és a község, amelyen
Békés-megye  közönsége  nagy  számban  jelent
meg.  Ez  a  mezőberényi  Petőfi  ünnepély  a
budapesti és segesvári ünnepélyek után, a vidéki
ünnepélyek  között  jelentőségét  és  lefolyását
illetőleg az első helyen állt. Mezőberényben ez
alkalommal  az  utcákat  és  házakat  zöld
gallyakkal,  virágokkal,  lobogókkal  díszítették
fel.”Az  emléktábla  a  Békés-megyei
Közművelődési Egyesület támogatásával készült.
Az emléktáblán lévő verset Somló Sándor írta,
melynek szövege a következő:

http://www.mezobereny.hu/s/cikk/521/
Petofi-emleket-orzo-alkotasok                                               
„Petőfi! Innen ragadott el a végzet,

Harcok terén keresni dicsőséget,
Innen távozva ért utol halálod

S leltél halálban halhatatlanságot.”
Kegyeletül: 1899. évi július hó 30-án.

Békés-megyei Közművelődés. Egyesület.



2.) Petőfi-emlékmű 

A  Petőfi  -  emlékmű a  Kettős-Körös  partján  van
felállítva  a  folyó  mezőberényi  oldalán,  a  töltés
tetején.  Az  emlékművet  1961.  július.  31.-én  avatták
fel.  Az  emlékművön  látható  domborművet  Terényi
Ponicsán Ádám,  művésztanár készítette,  aki maga is
tanított pár évig Mezőberényben (édesapja Ponicsán
Ádám,  hosszú  éveken  keresztül  elismert  tanító  volt
Mezőberényben). Ezen a helyen volt a rév, ahol Petőfi
1849.  július  18-án  átkelt  a  Körösön,  hogy  Bem
seregéhez csatlakozzon. Az emlékmű a mai napig is a
március 15.-i ünnepség kihagyhatatlan, kultikus helye. 
A  Körös  parton,  a  valamikori  rév  helyén  emelt
emlékoszlop  márványtáblája,  és  a  fölötte  levő

dombormű.    ITT VOLT A RÉGI RÉV,  AHOL /  1849 JÚLIUS 18-ÁN /  PETŐFI
SÁNDOR  /  ÁTKELT  A  KŐRÖSÖN,  /  HOGY  BEM  TÁBORNOK  /  ERDÉLYI
SEREGÉHEZ  /  CSATLAKOZZÉK.  /  "EKKOR  HAGYTA  EL  KÖLTŐNK  /  ÖRÖKRE
ÁBRÁNDJAINAK  HA-  /  ZÁJÁT,  AZ  ÁLTALA  SOKSZOR  /  MEGÉNEKELT
ALFÖLDET  ..."  /  (ORLAI)  /  ÁLLÍTOTTA  A  ME-  /  ZŐBERÉNYI  HAGYO-  /
MÁNYKUTATÓ KÖR / IFJÚSÁGA, / 1961. JÚLIUS 31-ÉN
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/521/Petofi-emleket-orzo-alkotasok

3.) Petőfi-dombormű

A Petőfi-dombormű városi könyvtárban, a Fő út 
4. sz. alatt található. 
Felirata: PETŐFI EMLÉKKÖNVTÁR 1973. 
A domborművet Mezőberény újratelepítésének 
250. évfordulója, és Petőfi születésének 150. 
évfordulója alkalmából állították, 1973-ban. 
A mű Borsos Miklós alkotása

http://www.mezobereny.hu/s/cikk/521/Petofi-emleket-orzo-
alkotasok



4.) Petőfi-mellszobor

A Petőfi Sándor Gimnázium bejáratánál, az épületen 
belül található, Petőfi mellszobra. Mint az iskola 
névadója hirdeti itt is, a városunkkal való 
kapcsolatát.  
A szobor készítője Schaár Erzsébet. A szobrot nem 
sokkal a gimnázium épületének 1966. március 15-i 
átadása után állították.

http://www.mezobereny.hu/s/cikk/521/Petofi-emleket-orzo-alkotasok

5.) „Petőfi Mezőberényben”c. szobor.

A Petőfi Mezőberényben c. szobor a Művelődési 
központ melletti parkban található. (Fő út 4-6. sz.) 
Alkotója ifj. Szabó István. A szobor Orlai Petrics 
Soma "Petőfi Mezőberényben" c. festményének 
felhasználásával készült. 
A szobor Avatása 1983. augusztus 19.-én volt. A 
városi március 15.-i megemlékezések központi, 
kihagyhatatlan helye.

http://www.mezobereny.hu/s/cikk/521/Petofi-emleket-orzo-alkotasok



6.) Tudós Kemény Pál emléktáblája.

Tudós Kemény Pál emléktáblája, 
amelyiken szintén meg van 
említve Petőfi. A tábla Luther 
tér 13. alatti épület falán 
található. 
Felirata: E HÁZBAN 
(ISKOLÁBAN) 
VENDÉGESKEDETT / TÖBB 
ALKALOMMAL / PETŐFI 
SÁNDOR / TUDÓS KEMÉNY PÁL
BARÁTJÁNÁL. / EMLÉKEZETÜL
1973. MÁRCIUS 15-ÉN / 

MEZŐBERÉNY IFJÚSÁGA

http://www.opskk.mzb.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&stype=1&stype2=&menuparam5=125&heaAdat=95

7.) Bonyhay Benjámin emléktáblája.

Bonyhay Benjámin 
emléktáblája a Petőfi utca 12.
sz. alatt található, a 
valamikori Beretzki- kastély, 
most a mezőberényi 
rendőrség épületének falán. A
tábla avatásának időpontja: 
1973.03.15.
Felirata: E HÁZ HELYÉN 
ÁLLT / PETŐFI SÁNDOR / 
NAGY BARÁTJA ÉS 
PÁRTFOGÓJA: / BONYHAY
BENJÁMIN / (1805-1885) /
HÁZA / EMLÉKEZETÜL 
1973. MÁRCIUS 15-ÉN / 

MEZŐBERÉNY IFJÚSÁGA

http://www.opskk.mzb.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&stype=1&stype2=&menuparam5=125&heaAdat=95



8.) Mindenképpen az emlékek közé sorolandók a következők:
a.) A múzeum gyűjteményében megtalálható címeres pohár, amiből a  
      szájhagyomány szerint a költő is ivott.
b.) A múzeum gyűjteményében megtalálható szék, amely az Orlai család   

            tulajdona volt.
c.) A nagyméretű pince az Ókertben.
d.) A városban található Petőfi-s gipszstukkóval díszített házak 
     homlokzata.   (tudomásom szerint2-3db. van még)
e.) A Petőfiről elnevezett utca és intézmények. 

 Petőfi Emlékhelyek Nemzetközi Találkozója

2013. szeptember 13-14. Mezőberény

Mezőberény ad otthont a Petőfi Emlékhelyek Nemzetközi Találkozójának szeptember
13-14-én.



  A kétnapos rendezvény főhelyszíne a Városháza és az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ  lesz.  A  találkozó  tervezett  programjai  között  a  Petőfi  díj  átadása,
könyvbemutató,  konferencia,  ismerkedés  a  várossal,  baráti  találkozó,  koszorúzás
szerepel.  A  konferencia  témája Petőfi  Sándor,  aki  többször  megfordult
Mezőberényben és az itt  élők azóta is őrzik  emlékét.  Az előadások  megtartására
neves szakemberek látogatnak a településre és várhatóan az ország több pontjáról
érkeznek Petőfi iránt érdeklődők.

http://www.mezobereny.hu/s/hir/842

http://www.mezobereny.hu/assets/img_feltoltott/files/Pet%C5%91fi.pdf



6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Siklósi István, Mezőberény polgármestere, így fogalmazott egy újságcikkben:

„-  Petőfi  olyan  személyiség  volt,  akit  nem  lehetett  nem  észrevenni,  így  volt  ez
Mezőberényben is.  Hogy mit jelent Petőfi  Mezőberénynek? Olyan fogalmat,  amely
nem  csak  költőt,  forradalomba  induló  fiatalt,  hanem  valami  megfogalmazhatatlan
értéket képvisel – mondta a polgármester.”

Ebben  a  pár  sorban  minden  benne  van!  Ha  a  költő  egy  fogalom,  egy
megfogalmazhatatlan érték, akkor, amit őrzünk róla az is egy érték. Annak az értéke,
aki őrzi, ápolja… ez pedig Mezőberény városa. Eddig óvtuk, őriztük, megünnepeltük,
felújítottuk.  Legyen  így  a  jövőben  is.  Mindenképpen  javaslom  az  értéktárba  való
fölvételt, mivel Mezőberény a „Petőfi emlékhelyek Magyarországon” összeállításban
előkelő  helyet  foglal  el  és  az  értéktárba  kerülve,  a  továbbiakban  sem  merülnek
feledésbe  és egy szélesebb nyilvánosság is megismerheti. 


