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

 
 

Mezőberényben nagy hagyománya van az augusztus 20.-i. ünnepségeknek. A 
kiállítás megrendezésének gondolata 1960-ban merült föl. Ettől az időponttól 
kezdve 2 évenként megtartották a rendezvényt egészen 1975-ig.  Ezután 3 
évente került sor a megrendezésre. Egészen a 70- évek végéig a „Körösmenti 
Kulturális Hetek” keretein belül került sor a rendezvény megtartására.( Ezen 
rendezvénynek Békés, Mezőberény és Köröstarcsa voltak a résztvevői.) A neve 
akkor: „Mezőberényi Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár” volt. Talán a 
legnagyobb ilyen jellegű rendezvény volt a környékben. Itt minden mezőberényi 
termelőszövetkezet, gyár, kézművesszövetkezet, vagyis mindenféle termelő 
egység bemutatkozott.(1975 - ben 24 mezőberényi, ipari és mezőgazdasági üzem 
mutatkozott be.) Mindemellett bemutatta termékeit békési járási, valamint a 
békés megyei termelőszövetkezetek, vállalatok, állami gazdaságok. 
Bemutatkoztak a helyi méhészek, a kerttársulás és más egyéb, kisebb egyéni 
összefogásból álló termelői csoportok.  
A 3 nap valamelyikén munkás-paraszt találkozók is voltak.  
A kiállítás nagyságára jellemző, hogy 1967-ben az ország összes pamutszövő 
üzemének, minden termékét bemutatták. 
A Kiállítás teljes egészében a ligetbe és annak környékére koncentrálódott. A 
rendezvény talán a 70-es évek közepére érte el csúcspontját. Addigra 
kialakultak az arculatok, mindenki bemutató épületeket, sátrakat emelt. A 
termelő szövetkezetek szinte az egész struktúrájukat bemutatták.(A kiállítások 
abbamaradása után is láthatóak voltak a ligetben, kisebb nagyobb földbe 
süllyesztett betontuskók, amire a cégek a felvonulási épületeiket rögzítették. 
Minden helyi vállalatnak, saját területe volt, mindig ugyan oda települtek.) A 
termelőszövetkezetek az állatoknak karámot, jászlat építettek, a termékeiket 
pavilonokban, sátrakban mutatták be, de volt olyan is, hogy „megműveltek” egy-
egy darabka földet és oda elültették a földekről behozott növényeket. (Volt pár 
négyzetméteres kukorica és napraforgóföld is) 
Emellett ott voltak a mezőgazdasági gépek is, amit akkoriban mindenki nagy 
csodálattal nézett meg.(Akkoriban érkeztek az országba az új fejlesztésű 
traktorok, és egyéb mezőgazdasági gépek) 
Más termelő egységek, vállalatok itt mutatták be új fejlesztésű termékeiket, 
valamint kiállították a már addig is nagy sikerrel gyártottakat.  
A kiállás alatt vásárt is rendeztek, vagyis a kiállított termékek megvásárolhatóak 
voltak. 
 
 
 



Nagyon sok esetben a kurrens, nehezen beszerezhető árukat csak itt lehetett 
megvenni, vagy föl lehetett rá iratkozni.(Az építőipari cikkek sokszor nehezen 
beszerezhetőek voltak, azonban itt fel lehetett előre iratkozni pl. tégla, ajtó, 
cserép stb. vásárlására). A rendezvény általában 3napig tartott, és a kiállítások 
mellett rengeteg egyéb kulturális szórakoztatás is volt. Divatbemutató, zenés 
fellépések, énekesek, tánckarok és a helyi kultúra képviseletében is több csoport 
bemutatkozott.(helyi dalkör, tánccsoport, képzőművészeti szakkörök)  
Sporteseményeket is tartottak. Úszóverseny a strandon, barátságos 
focimeccsek a liget melletti sportpályán. Volt, amikor a liget mögötti réten 
lovasversenyeket is rendeztek.  
A vásári belépőjegy tárgynyereménysorsoláson vett részt, amit a vásár után 
sorsoltak ki, és a Tanácsházán volt átvehető. (Sajnos a tárgynyereményekről nem 
tudtam információt beszerezni, de úgy gondolom, hogy a helyi üzemek ajánlottak 
fel a saját termékeikből.) 
A vásárlátogatók ellátásáról az ÁFÉSZ gondoskodott, de főleg a 
termelőszövetkezetek saját maguk is főztek, mind a dolgozóiknak, mind pedig a 
vásárlátogatóknak. (Visszaemlékezések alapján a termelőszövetkezetek egy-egy 
nagy üst birka és marhapörköltet, székelykáposztát valamint disznótorost (sült 
hurka, kolbász) készítettek, és ezzel vendégelték meg a dolgozóikat és 
családjukat. Természetesen kívülállók vásárolhattak is belőle) 
A meghívott vendégek, partnerek részére Mezőberény címerével és az aktuális 
vásári felirattal emléktárgyak is készültek. Vázák, serlegek, kulacsok, jellemzően 
Hollóházi Porcelán – ból.(Képek mellékletben.) 
 
A rendszerváltás után újrafogalmazódott az augusztus 20.-i ünnepség gondolata 
és „Berényi Napok” néven élt tovább. Itt már nem annyira a vásári bemutató, 
hanem inkább a szórakoztatás a kultúra áll a középpontban. Kiállítások vannak pl. 
a Múzeumban, esetlegesen a Városházán és a Műv. Házban is. (fotó, 
népművészeti stb.) 
Nem mentek feledésbe a sportesemények sem. Az úszóversenyek 
kimaradhatatlan programjai a 3 napnak. Futball, kosárlabda és asztalitenisz 
mérkőzések is zajlanak. A rendezvény most is a ligetre, és a város piacterére 
koncentrálódik. A piactéren felállított színpadon már kora délutántól programok 
vannak (helyi és a testvérvárosok zenekarainak, táncosainak bemutatója) 
esténként pedig valamilyen nívós zenekar vagy énekes fellépésének örülhet a 
népes közönség. A szervezést általában a Műv.ház dolgozói végzik a városvezetés 
hathatós segítségével. Elmondhatjuk, hogy a „Berényi Napok” méltó folytatása a 
„Mezőberényi Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár”-nak. 
 
 
 



 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
 
 

A városunk életében hosszú ideje nagy szerepet játszik az augusztus 20.-i 
rendezvénysorozat. A kezdetekben kielégítette a lakosság igényét a 
termelőegységek fejlődése, árucikkeinek megismerése iránt, valamint vásárlási 
szerepe is volt. Mindemellett kulturális és szórakoztató jelentősége sem 
elhanyagolható. A helyi és a környező települések lakossága nagy számban 
látogatta, ugyanis abban az időben hasonló nagyszabású rendezvények csak 
elvétve voltak. A rendszeresen megtartott kiállítást már várta a nagyközönség, 
és a cégek is nagy erővel készültek rá, hiszen a vidékről érkező érdeklődők által 
piacbővülésre is lehetett számítani. A rendszerváltás utáni rendezvények 
(Berényi Napok) híven követik az elődök által lerakott alapokat, azonban inkább a 
kultúra és a szórakozás irányába ment el a 3 napos rendezvénysorozat. Ez a pár 
nap az összefogásról, a barátságról, barátkozásról is szól. Ekkor megjelenik az 
összes testvérvárosi küldöttség és nagyon sok mezőberényi is hazatér.    
Olyanok is, akik már több évtizede az ország távolabbi pontjain élnek. 
Mindenképpen javasolnám az értéktárba való felvételt, hiszen ez a rendezvény 
már közel 60 éve szolgálja a mezőberény és a környéken lakókat, és reméljük, 
hogy ez a sorozat a továbbiakban is folytatódik. 
 


