




XXIII. Berényi Napok 

2019. augusztus 19-20. 
Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulója  

Sportünnep 
Szakmai és pénzügyi beszámoló 

 

Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulója a XXIII. Berényi Napok 

rendezvénysorozat több kiemelkedő eseményének vezérfonala volt. A Berényi Napok előkészületi, 

lebonyolítási munkálatait széleskörű összefogás és együttműködés jellemezte.  

A jubiláló, vendégváró város közterei tisztán, rendezetten várták a hazaérkezőket, a látogatókat, a 

város és körzete érdeklődő lakosságát.  

A város vendégei voltak augusztus 10-től a VIII. Mezőberényi Művésztelep alkotói. 

Helyszínek: 

Városháza, Muzeális Gyűjtemény, Művelődési Központ, piactér, piaccsarnok, Kossuth tér, Kálmán 

Fürdő, Martinovics úti iskola, Városi Sporttelep, II. kerületi evangélikus templom, Német Közösségi 

Ház, a felvonulások útvonalai 

Kiállítások: 

Német Közösségi Ház: 

Ismét itt vagyunk - a Color Fotóklub kiállítása  

Művelődési Központ:  

Képtelenség - Winter Marica bemutatkozó tárlata,  

Párhuzamos dimenziók - VIII. Mezőberényi Művésztelep városunk ihlette alkotásainak kiállítása 

Muzeális Gyűjtemény:  

Amerikai és veterán autós találkozó és bemutató.  

A gyűjtemény állandó kiállításai (térítésmentesen látogathatók) 

A közösségi események megvalósításában civil szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozásokkal, 

önkéntesekkel dolgoztunk együtt. A szervezetek a programok megvalósítását végezték az intézmény 

munkatársai a koordinációt, a technikai, szakmai hátteret, esetenként a helyszínt, kommunikációt, 

okleveleket, egészségügyi, biztonsági szolgáltatást biztosították. 

Sportünnep: augusztus 19-én több helyszínen rendeztünk együttműködő partnereinkkel 

sporteseményeket, versenyeket, szabad edzést, bemutatót és megemlékezést. Ezeken az eseményeken 

ebben az évben legalább 350-400 résztvevő és közel 50 szervező vett részt tevőlegesen. 

Kálmán fürdő: III. Mezőberényi Triatlon Kóstoló, aqua-fitness felnőtteknek, Malom Fitness DSE nyílt 

edzése, aqua-zumba kicsiknek, nagyoknak, sakkjáték a szabadban, strandröplabda bajnokság, Városi 

Úszóverseny, jóga a szabadban, családi kézműves játszóház 

Martinovics u. 

X. Városi asztalitenisz verseny  

Városi Sporttelep 



Nyílt, páros, felnőtt teniszverseny 

Mezőberény FC az NB III-ban – MFC – NB III – 25 ÉV 

- emléktábla avatás, foci, baráti találkozó 

Találkozók, felvonulások kedvelt programjai a Berényi Napoknak, hiszen találkozási alkalmat 

teremtenek a Mezőberénybe hazalátogató elszármazottaknak, partnerszervezeteknek, érdeklődőknek. 

A felvonulás a résztvevők és látogatók számára igen népszerű esemény. 

Művelődési Központ 

Elszármazottak találkozója 

Német Közösségi Ház  

Kaffee-Kuchen baráti találkozó minden látogatót örömmel fogad, egy kávé és sütemény melletti 

beszélgetésre. 

Kossuth tér - Piactér útvonal 

Szent István-napi felvonulás, amelyen művészeti csoportok, közösségek, a város vendégei tesznek egy 

ünnepi sétát a város főteréről a rendezvény helyszínére. 

Kulturális élményeket az utcára!  

- Az amerikai és veterán autós felvonulás nagyszámú érdeklődőt vonzó esemény volt ebben az 

évben. 

Az autósok Mezőberénybe érkezését az American Car Club Hungary-szervezettel együttműködve 

szerveztük meg. A helyi rendőrséggel, polgárőrséggel egyeztetve jelöltük ki a 32 autó biztonságos 

felvonulásának útvonalát.  

- Berényi Portékák – kézműves termékek bemutatója és vására – helyi, megyei tárgyalkotók, 

kistermelők számára biztosít bemutatkozást. 

- Flashmob a ZumBrigád Teammel és a Berény Táncegyüttessel a piactéren – a zenekari beállások 

idejének egy részében a nézőtér random helyeiről indulva, a közönség szórakoztatása, bevonása a 

produkcióba. 

Ünnepi események 

Városi Piac 

Értéktár kiállítás - "Mezőberény akkor és most!" A 30 éves város története az értékek mentén. 

II. ker. evangélikus templom 

Szent István - napi ökumenikus ünnepi szentmise 

Városháza 

Ünnepi testületi ülés, díszpolgári cím átadása 

Kmetykó János építész, okleveles építőmérnök 

Dr. Szabó Ferenc (történész, levéltáros) a Békés Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója 

Színpadi programok: 

A színpadi bemutatók hagyományosan a helyi művészeti csoportok bemutatkozására épültek. A magas 

minőségű produkciók bemutatása mellett nagyszámú közönség előtt lehetőséget kaptak, hogy 

beszámoljanak az évad sikereiről, megmérettetések eredményeiről, népszerűsíthetik tevékenységüket, 



a fellépés segítheti a toborzást, támogatók keresését. Az esték koncertekkel folytatódtak, amelyek után 

két estén disco, 20-án pedig tűzijáték zárta az estéket.  

A színpad 18-án, a 0. napon, a Hooligans együttes koncertjével és dj Lennard fellépésével kezdett. 

Augusztus 19-én a Berényi Népdalkör, Malom Fitness, Mezőberényi Mazsorett Együttes, Burai Antal, 

Feyér Zita, Szabyest bemutatkozását, majd - az amerikai és veterán autók szellemiségéhez passzoló 

Mystery Gang koncertet láthatta az érdeklődő közönség. Az este Roósz Ádám retro discojával zárult. 

Augusztus 20-án Mezőberény Város polgármesterének köszöntőjével és a díszpolgárok bemutatásával 

kezdődött az este. Rigó Tamás és Veronika, a Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Leg a láb AMI és 

Berény Táncegyüttes és az ŐsBerény mutatkozott be, majd a Balkán Fanatik koncert zárta a színpadi 

bemutatók sorát.  

A programsorozat tűzijátékkal zárult. 

Technikai háttér 

A piaccsarnok egyik felében az értéktár kiállítás, másik részében pedig az öltözők kerültek 

berendezésre.  

A 400 m2-es rendezvénysátrat, színpadot, színpadfedést, hang- és fénytechnikát, kordont helyi és 

Békés megyei vállalkozóktól béreltük.  

A rendezvény elektromos rendszerét helyi vállalkozóval építtettük ki, és az ügyeletet is ők adták.  

A Piactér programjainak megtartásához szükséges egészségügyi szolgáltatást megyei érdekeltségű 

vállalkozással oldottuk meg. A gyalogőrséget a sporteseményeken a helyi mentőállomás munkatársa 

adta. A személy- és vagyonvédelmet ugyancsak helyi vállalkozó biztosította az érvényben lévő 

jogszabályoknak megfelelően.  

Az eszközök mozgatását, rendezvényhelyszínek biztosítását, tisztántartását a Mezőberény ’17 Kft. 

munkatársai végezték el.  

Közlekedés irányításában, az útlezárás biztosításában a helyi rendőrőrs munkatársai és a polgárőrség 

tagjai voltak segítségünkre.  

A tűzijáték biztonságáról az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a rendőrség gondoskodott, a 

polgárőrökkel együtt. 

A rendezvényhez „Tömegrendezvény biztosítási terve” készül, amelyben rögzítünk minden, a 

rendezvényen résztvevők biztonságát szolgáló területre kiterjedő tevékenységet és feladatot. 

Vendéglátás: 

A rendezvény vendéglátói ebben az évben a Berény Szálló, a Tópart Vendéglő, Vadász Sörkert 14-es 

Pubfood voltak. A rendezvény vendégein túl a fellépők, közreműködők megvendégeléséről is ők 

gondoskodtak. 

 

 

 

 

 



Költségek: 

 

 

 

Elégedettségi kérdőív 

Az elégedettségi kérdőívet kitöltők szerint az idei rendezvény elérte célját, a válaszadók inkább 

elégedettek voltak.  

Tetszettek a színpadi programok, a sportesemények, az amerikai autós felvonulás, a vásár, a 

kiállítások, de a tűzijáték volt a legnépszerűbb most is. 

A rendezvényen nem történt intézkedést igénylő rendbontás.  

A mentőnek sem volt sok dolga, de kellett intézkedniük.  

A vagyon és személyi védelem nem szólt rendkívüli esetről, kezelték az adódó helyzeteket. 

A technikai háttér kifogástalanul működött. 

kiadás tényleges kiadás ÖSSZESEN SOROK Bevétel: 1 066 800 Ft            
Balkán Fanatik 1 244 600,00 Ft           6 787 000 Ft            

Hooligans 3 048 000,00 Ft  378 250 Ft               

Suttyomba Alapítvány
30 000,00 Ft      500 000 Ft               

Vozár M. Krisztián 42 135,00 Ft      
Liszi Melinda 35 000,00 Ft      
Dj. Lennard 95 000,00 Ft      

Mistery Gang 456 000,00 Ft    
Szabyest 145 000,00 Ft    

5 095 735 Ft  
színpad, hang, fény, fedés 1 270 000,00 Ft

elektromos rendszer 514 350,00 Ft

tűzijáték 300 000,00 Ft

rendezvénysátor 508 000,00 Ft

kordon 81 280,00 Ft

biztonsági szolgálat 711 200,00 Ft

mentő 287 700,00 Ft

villany leoltás 70 147,00 Ft

artisjus jogdíj 248 027,00 Ft             

3 990 704,00 Ft
Berény Kenyér Kft. 10 301,00 Ft      
karkötő sportnap 65 470,00 Ft               
díjazás sportnap 13 465,00 Ft      

egyéb tisztító és anyag 
költségek 99 225,00 Ft      
csokrok 8 000,00 Ft                 

dekoráció 39 752,00 Ft               
szemét szállítás 166 192,00 Ft             

eü szolgáltatás Sportnap 25 000,00 Ft               

427 405,00 Ft       
MINDÖSSZESEN: 9 513 844,00 Ft   8 732 050 Ft 

intézményi saját forrás

BN költségvetés

árusok, vendéglátó

intézményi saját 

forrás

TECHNIKAI KÖLTSÉGEK:

EGYÉB VÁSÁRLÁSOK ÖSSZESEN:

MŰSOROK ÖSSZESEN:

XXIII. Berényi Napok

bevételek összesen:





BN2019 kérdőív 
 

 

 

 

Település 334 válasz 

Jellemzően Mezőberény, néhány környékbeli (Köröstarcsa 6 fő, Kamut 4 fő, stb.) 



 

A rendezvénysorozat mely részein vett részt? 324 válasz 

Az első három helyen a Színpadi program, aTűzijáték és az Amerikai autós felvonulás és bemutató áll. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mely színpadi program tetszett Önnek a legjobban? 320 válasz 

A sorrend: 

Tűzijáték 56,3% 

Hooligans 53,4% 

DJ Lennard 45,6% 

Balkan Fanatik 34,1% 

Mezőberényi Mazsorett Együttes 21,6% 

Leg a láb AMI 18,8% 

... 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Honnan értesült a XXIII. Berényi Napok rendezvénysorozatról 

és programjairól? 322 válasz 

Egyértelműen a Facebook volt a legfőbb hírforrás az OPSKMM Facebook oldaláról 43,5% 

tájékozódott, ha ehhez hozzáadjuk az egyéb Facebook oldalt (34,5%), akkor toronymagasan ez a 

közösségi oldal vezet, mint információforrás. Ezt követi a plakát (34,2%) és a Mezőberényi Hírmondó 

(289,5%). A megyei médiumból (Rádió1) is informálódtak (4%), bár arról nincs adat, hogy vajon a 

vidékiek, megyeszékhelyiek voltak-e a rádió által informáltak. 



 

 

 

 

Mely zenekar(oka)t látná legszívesebben a XXIV. Berényi 

Napok színpadán? 

Majka 57 

Ruzsa Magdi 17 

Halott pénz 16 




