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2017. június 23. 

 

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
hagyományosan minden esztendőben megszervezi a Múzeumok Éjszakáját, így június 23-án 
is a gyűjtemény udvarára színes programmal várták az érdeklődőket. A kastély épülete előtt a 
helyi kézművesek, élelmiszertermelők mutatták be portékáikat. A bejárat mellett 
madárpókokat vehettek szemügyre a látogatók – a bátrabbak meg is simogathatták. Eljött a 
Mezőberényi Íjászegyesület is, a vállalkozó kedvűek az udvaron kipróbálhatták az íjakat, a 
pincében pedig az egyesület középkori fegyverekből tartott kiállítást. A Mezőberényi Orlai 
Petrics Soma Népfőiskola Egyesület játszóházzal várta a kicsiket. 

A rendezvényt Siklósi István polgármester nyitotta meg, ezután a közönség a városi 
zeneiskola növendékeit, a Berény Népdalkört, a Szlovák Pávakört hallhatta,  majd látványos 
műsorral szórakoztatta a közönséget a Szivárvány Hastánc csoport és a „Leg a Láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola néptáncosai. A népzene kedvelői többször is hallhatták a Békéscsabáról 
érkező, lendületes csángó zenét játszó Ókörös Triót, a megnyitó előtt, kedvcsinálónak az 
utcán, a gyűjtemény bejáratánál zenéltek, majd este egy órás koncertet adtak. A három 
zenészt ez alkalommal énekes egészítette ki. Az est fénypontja a Szent Iván-éji tűz 
meggyújtása volt, a lángot fiatalok táncolták körbe. Vacsoráról a Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete gondoskodott, a helyszínen két üstben öreg laskát főztek.   

A Múzeumok Éjszakája alkalmából a látogatók megtekinthették a muzeális gyűjtemény 
Hangok az éterből című rádiótörténeti, illetve a Gyermekkorunk legkedvesebb játékai című 
játékkiállítást. Ebből az alkalomból város templomai, illetve a Szlovák Közösségi Ház és a 
Német Közösségi Ház is kinyitotta kapuját.  

A rendezvényen kb 500-600 fő vett részt. 

A rendezvény lebonyolításában részt vállaltak a történelmi egyházak, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Német Hagyományápoló Egyesület, a Nagycsaládosok Mezőberényi Szervezete, a 
Mezőberényi Íjász Egyesület, a Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület, helyi kézművesek, 
kistermelők és sokan mások. 

 

Média megjelenés:  

 http://www.mezobereny.hu/s/esemenyek/2017-06-23 

 http://www.mezobereny.hu/s/galeria/20170623-Muzeumok-Ejszakaja-2017 

 http://opskk.mezobereny.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&stype=1&stype2=&menupara
m5=5&menuparam_31=336&mtitle=M%FAzeumok%20%C9jszak%E1ja 

 http://www.mezobereny.hu/s/cikk/2337/Mezoberenyi-Hirmondo-2017-es-szamai      
június szám 9. oldal,    júliusi szám 1. és 5. oldal  

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap munkánkat segítő támogatását. 
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