
Visszatérő kulturális események: 
 

 
Magyar Kultúra Napja:  

Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes 

programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.  

Kulturális események sokasága jelenik meg az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. 

Minden évben kiállítás nyílik, előadásokkal, bemutatókkal ünneplik a városban a kultúra jeles 

napját.  

Tel.: OPSKK, 06/66-515-553 

 

 

 

Múzeumi esték:  

Több éve nagy népszerűségnek örvendő rendezvénysorozat, amely havonta, hathetente kerül 

megrendezésre az OPSKK Muzeális Gyűjteményében (Mezőberény, Fő út 1-3.), amikor 

helyi, vagy mezőberényi kötődésű előadók tartanak - elsősorban helytörténeti, történeti - 

jellegű előadásokat. A rendezvényen való részvétel ingyenes.  

Tel.: 06/66-515-553 

 

 

Színházi esték:  

Bérletes színházi programmal várja az érdeklődőket az Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ. Egy évadban rendszerint 3 előadás érkezik a városba országos hírű társulatok, 

színházak közreműködésével. Az előadásokra jegyek is válthatók. Részletes információk 



évadkezdéskor a plakátokon és az OPSKK Művelődési Központjában. (Mezőberény, Fő út 6.) 

Tel.: 06/66-515-552 

 

 

Mesélj nekem! 

Nagysikerű, 2 havonta ismétlődő előadássorozat az OPSKK Könyvtárában, ahol ismert 

közéleti emberek, művészek, színészek, írók, költők, zenészek mondanak mesét óvodásoknak, 

kisiskolásoknak az OPSKK Könyvtárában. Mezőberény, Fő út 4. 

06/66-515-558 

 

 

 

Dalostalálkozó 

Szabó Antal és Szabó Antalné mezőberényi karvezetők munkássága előtt való tisztelgés hívta 

életre a Dalostalálkozó című rendezvényt, amely tavasszal (április, május) kerül 

megrendezésre a térség népdalköreinek való részvételével. A mezőberényi intézmények, civil 

szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek ezzel a kezdeményezéssel állítanak méltó 

emléket a két elhivatott szakembernek. A rendezvény az OPSKK Művelődési Központjában 

zajlik. Mezőberény, Fő út 6.,  

06/66-515-552 

 



 

 

Civil majális :  

Évente május 1-jén a Városi Ligetben (Mezőberény, Liget tér 1-3.) kerül megrendezésre a 

majális, ahol egész napos családi programokkal várják az érdeklődőket. Már hagyománnyá 

vált, hogy ekkor zajlik a Térségi bor-, kolbász-, savanyúság – és lekvárverseny, pörköltfőzés 

helyi csapatok részvételével és helyi amatőr művészeti csoportok fellépése.  

A kisebbeket kézműves foglalkozások és játszóház várja. 

 

 

 

Múzeumok Éjszakája:  

Minden év legrövidebb éjszakáján, júniusban az országos rendezvénnyel egy időben rendezi 

meg az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 

Egyesület, civil szervezetek és vállalkozások közreműködésével a Múzeumok Éjszakáját, ahol 

este 18 órától múzeum – és templomlátogatások, szórakoztató programok, lovas kocsikázás a 

városban, Szent Iván-éji túra és tűzgyújtás várja az érdeklődőket.  

Fő helyszín: OPSKK Muzeális Gyűjteménye (Mezőberény, Fő út 1-3.) 

66-515-553 



 

 

Kulturális turizmus : évente legalább 2 alkalommal szervez az Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ buszos kirándulást elsősorban Békés megye látványosságainak, nevezetességeinek 

megtekintésére. Túravezető: Szelekovszky László nyugalmazott környezeti és 

természetvédelmi főtanácsos. További információ a plakátokon és az OPSKK Művelődési 

Központjában.  

Tel.: 06/66-515-552 

 

 

 
Kézműves tábor: nyaranta kézműves táborba invitálja a 7-12 éves gyermekeket az Orlai 

Petrics Soma Kulturális Központ, ahol 5 napon keresztül kézműves foglakozások 

(gyöngyözés, nemezelés, kosárfonás, origami stb.), játszóház, aktív szabadidős programok 

várják a táborba érkező gyermekeket. A tábor helyszíne: OPSKK Művelődési Központja, 

Városi Liget. Érdeklődni lehet: OPSKK (Mezőberény, Fő út 6., tel.: 06/66-515-552) 

 

 

 



Szünidö-dö-dő: az iskolai szünetekben (meghatározott időpontokban) szervezett 

programokkal, kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal várja a gyerekeket az Orlai Petrics 

Soma Kulturális Központ.  

Információ: 06-66-515-553. 

 
Berényi Napok: 

 
A Berényi Napok egy újabb lehetőséget nyújt arra, hogy a Körösök Völgyében, 

Mezőberényben kellemesen szórakozzunk. A közel 20 éves múltra visszatekintő, 

hagyományosan minden évben augusztus közepén (augusztus 20. köré összpontosulva) 

megrendezésre kerülő rendezvénysorozat legfőbb célja, hogy erősítse a mezőberényiek 

összetartozását, településük iránti büszkeségét, városukért történő tenni akarást. 

A városi nagyrendezvény bemutatkozási lehetőség a művészek, művészeti csoportok számára, 

egyben szakmai találkozó hasonló tevékenységet folytató csoportokkal. A változatos 

programok között minden alkalommal megtalálhatjuk a Szent István napi felvonulást, a 

sportversenyeket, könyvbemutatókat és kiállításokat, koncerteket országszerte ismert 

előadókkal. 

A Berényi Napokon garantáltan gazdagíthatók történelmi és kulturális ismeretek, 

belekóstolhat a látogató a helyi gasztronómia sajátosságaiba, valamint megtapasztalhatja a 

berényi emberek vendégszeretetét. 

 
 

 
Töltöttkáposzta Fesztivál: 

 
Mezőberényben hagyományteremtő szándékkal, minden ínyencségeket kedvelő vendég 

örömére rendezik meg ősszel a Töltöttkáposzta Fesztivált. 

Hogy miért éppen töltött káposzta? Azért, mert a Kárpát-medencében élő soknemzetiségű 

népességnek évszázadok óta kedvenc eledele, és napjainkban is jeles helye van az étkek 

sorában. A különböző népcsoportok eltérő ízvilága a háromnemzetiségű Mezőberényben is 

különböző készítési módokat eredményezett. Az elődöktől örökölt hagyományok 

bemutatására kiváló alkalom ez a Fesztivál, ami egyben főzési verseny is. 



A szeptember közepén megrendezésre kerülő gasztronómiai eseményt egész nap szórakoztató 

műsor, kézműves program, népi játékok kísérik, úgyhogy mindenképpen érdemes beiktatni a 

programba a Körösök Völgyében. 

 

 
 

 

 

Streetfighter nap: 

Minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, ahol motoros stunt 

bemutató, motor és tuning autó kiállítás, motorkerékpárok bemutatása, közönség motoroztatás 

a fő program. (Helyszín: Mezőberény, Liget tér) 

 

Kialakítás alatt áll a Hosszú-tó környéke, mely tervek szerint a gyermekek és családok 

számára kitűnő kiránduló, pihenőhely lehet. Ma még csak az önkormányzat által szervezett, 

alkalmi programok várják a családokat. Pl. Sárkányhajó verseny 

 



Adventi gyertyagyújtás: a Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat és a mezőberényi három történelmi egyház négy gyülekezetének szolgálatával 

Adventi gyertyagyújtást tartanak négy héten át, Advent minden vasárnapján. Hetente más-

más egyházközség tart misét a Berény Szálló előtti téren. (Mezőberény, Kossuth tér) 

 

 

Idősek karácsonya: Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Városi Humánsegítő 

Szolgálat közös rendezvénye. Ebből az alkalomból a város tehetséges fiataljai 

ajándékműsorral kedveskednek a város idős korosztályának. 

 

 

Karácsonyi kézműves vásár: karácsonyi kézműves vásár, népi kismesterség bemutató és 

karácsonyváró játszóház várja az érdeklődőket karácsony előtt 3 alkalommal a Muzeális 

Gyűjteményben. (mezőberény, Fő úr 1-3.). 

Erre a rendezvényre várják a szervezők kézművesek, vállalkozók jelentkezését, akik szívesen 

bemutatnák, árusítanák saját készítésű termékeiket, kézműves tárgyaikat. 

Érdeklődni lehet: OPSKK, Mezőberény, Fő út 6., 

tel.: 06/66-515-552 

 



 

 


