5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Mezőberény kiemelten ápolja Petőfi Sándor emlékét, akit baráti és rokoni szálak is fűztek
városunkhoz. Többször is megfordult nálunk, itt írta három versét, a legutolsót a Szörnyű idők
címűt azelőtt, amikor utolsó útjára indult. Az Alföld Turista Egyesület minden év március 15-én
emléktúrát indít a Kettős-Körös hídnál felállított Petőfi Emlékoszlophoz, melynek domborművét
Ponicsán Ádám Etel készítette. Itt volt a rév, ahol Petőfi 1849. július 18-án átkelt a Körösön,
hogy Bem seregéhez csatlakozzon. Ennek az eseménynek állít emléket ez a hosszú séta. Szép
tavaszi időben, sáros, latyakos úton, de akár szakadó hóesésben is szép számmal gyalogolják
végig évről évre a túra 17 kilométeres útvonalát az arra vállalkozók.
A túra útvonala: Mezőberény, Liget, Laposi-kertek, Nagy-zugi csatorna, Kettős-Körös gátja,
Petőfi Emlékoszlop.
A cél elérésekor minden túrázó kap egy szabadságharcot felelevenítő emléklapot, illetve
lehetősége van arra, hogy egy nemzetiszín keretbe foglalt, Petőfit ábrázoló kitűzőt is
megvásároljon.
A hídnál a gyulai, békési, békéscsabai és mezőberényi kerékpárosok is várják az ünnepséget,
melyen közösen emlékeznek a megjelentek Petőfi Sándorra és az 1848/49-es szabadságharcra. A
műsort követően a tisztelegni kívánók elhelyezik koszorúikat az emlékmű lábánál, majd
folytatódik a túra visszafelé, más útvonalon, a Petőfi Emlékoszloptól Boldishát, Tücsökdomb, és
a Medvefejes-tó érintésével ér véget a hosszú séta Mezőberény központjában.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
„Petőfi Sándor fiatal kora ellenére, különféle céllal, sokfelé járt az országban, s rövidebb, vagy
hosszabb ideig tartózkodott egy-egy helyen. Egyetlen magyar költő, író nem gyalogolt annyit a
hazai tájak országútjain, mint Petőfi.
Ahol Petőfi megfordult, ahol élt, alkotott, alakját mindmáig legendák veszik körül és a kései
utódok féltve őrzik ott tartózkodásának szellemi, tárgyi emlékeit, relikviáit. ”
Forrás: http://www.petofitarsasag.hu/emlekhelyek.html
Mezőberény Petőfi emlékhely, valóságos kultusza van itt Petőfi Sándornak. A Petőfi emléktúra
március 15-én évről évre segít felidézni az 1848/49-es szabadságharcot, s benne Petőfi Sándor
alakját, s emellett valamennyi korosztály számára fejleszti a városi és megyei turista életet,
erősíti a turista összetartozást, népszerűsíti a természetben való gyaloglást. A túrázás során
Mezőberény környékének bebarangolásával, megismerésével gazdagítja a természet, a haza,
benne városunk megismerésének lehetőségét, természetszeretetre, honismeretre, a természetben
való helyes viselkedésre nevel.

