Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban működő Népi Díszítőművészeti
Kör Mezőberény kulturális, közösségi életének egyik legkiemelkedőbb
színfoltja. A több évtizede működő, időről-időre megújulásra képes, minőségi
munkát felmutató csoport az elmúlt években is magas színvonalú szakmai
tevékenységről tett tanúbizonyságot. A Népi Díszítőművészeti Kör 45 éve,
1972-ben Kiszely Jánosné vezetésével alakult meg. Zsuzsika néni sikeresen
vezette 35 évig, jelenleg Bogárné Szőke Erika a Kör vezetője.
Napjainkra is megmaradt elvük, hogy nemcsak az öltéstechnikára, a különböző
tájegységek jellemző motívumaira kell figyelni az hímzőknek,
asszonytársaknak, hanem egy-egy tájegység teljes népi kultúrájára. A
hangulatosan eltöltött esték, a tájegységeken tett kirándulások, a közös
érdeklődési kör, a hímzés, összetartó közösséggé kovácsolta a szakkör tagjait.
Munkáik rendszeresen láthatók a városi rendezvényeken, sikerrel mutatkoznak
be megyei, országos textiles pályázatokon. A közelmúltban több alkalommal
mutatkoztak be a nagyközönségnek, ahol kiemelkedő eredményeket értek el.
Színvonalas munkáikat láthatta a nagyközönség 2014-ben a Mezőkövesden
megrendezett Százrózsás Hímző pályázat és Kiállításon. A VI. Kitesszük a
szűrét… országos pályázat kiállításán, és a XVI. Élő Népművészet Országos
pályázat Észak-alföldi, majd a Dél-alföldi Regionális Kiállításán is nagy sikerrel
mutatkoztak be. - Ennek folytatásaként volt látogatható a Néprajzi Múzeumban
az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás, ahol a Kör
alkotóinak munkáit is bemutatta a rangos tárlat. A XV. Országos Textiles
Konferencia megnyitó ünnepségén a Népi Díszítőművészeti Körének vezetője
mezőberényi szőrhímzést és bogácsi hímzést bemutató kollekciójáért III. díjat
vett át Závogyán Magdolnától, az EMMI kultúráért felelős helyettes
államtitkárától. -A két nagy kiállítás anyagából válogatták ki az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a
Balassi Intézet szakemberei a Magyarország népi kultúráját prezentáló
textíliákat a Kínában megrendezett kiállításra. Ezeken a tárlatokon hat, szebbnél
szebb, a Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai által készített hímzés került
bemutatásra. A Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázaton Mezőkövesden
mezőberényi szakkör egyik tagja a zsűri különdíját nyerte el. Nagy elismerés,
hogy a Kör tagjának díjazott hímzésének fotója került fel a Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban megnyílt kiállítás meghívójára. A rangos
elismerések mellett a kör tagjai helyi közösségi munkát is végeztek, végeznek.
- Berényi Népdalkör új fellépő ruhájának felsőjére hímeztek berényi mintát.
- Mezőberény város hímző kultúráját bemutató reprezentatív ajándékkollekciót
készítettek. - Összetartásukat mutatja, hogy 2016-ban a XX. Berényi Napokra
érkező vendégek számára 300 kisebb, nagyobb hímzett tasakot készítettek. E
nagy munkába bekapcsolódtak a kör korábbi tagjai is. A díszítő mintáikat
Bogárné Szőke Erika, a szakkör vezetője tervezte az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében őrzött mezőberényi textíliák
mintája alapján. Több évtizedes, megújulásra képes, elhivatott szakmai
tevékenységük, az elmúlt év kimagasló sikerei, a közösségért végzett
önzetlen munkájuk, Mezőberény város jó hírnevének öregbítése, a helyi
háromnemzetiségű hagyományokat megőrző, feltáró, bemutató, szakmai,
közösségi tevékenységük alapján a Népi Díszítőművészeti Kör számára
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. évben a
„Mezőberény Kultúrájáért” elismerést adományozza.

