
Érdekes, aktív kikapcsolódásra vágyik? Jöjjön Mezőberénybe, mi megszervezzük! 

Előzetes bejelentkezés: 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezőberény, Fő út 6. 

Telefonszám: 06/66-515-552, 06/66-515-550, 06/20-246-1216 

Program Helyszín Egyéb Költség 

kézműves és szabadidős 

foglalkozások (néhány 

órás, de akár egész 

napos 

programlehetőség) 

Madarak Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont 
(Mezőberény, Liget tér 1-3.) 

résztvevők 
száma: minimum 
10 fő 

500 Ft/fő/2 óra 

origami foglalkozások Madarak Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont 
(Mezőberény, Liget tér 1-3.) 

résztvevők 
száma: minimum 
10 fő 

500 Ft/fő/2 óra 

sárkányépítő 

foglalkozások 

Madarak Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont 
(Mezőberény, Liget tér 1-3.) 

résztvevők 
száma: minimum 
10 fő 

500 Ft/fő/2 óra 

szabadtéri népi 

gyermekjátékok 

kipróbálása (ügyességi- 

és erőpróbák) 

Madarak Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont 
(Mezőberény, Liget tér 1-3.) 

résztvevők 
száma: minimum 
10 fő 

400 Ft/fő/2 óra 

múzeumlátogatás, 

tárlatvezetés, pincetúra 

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

nyitva tartási 
időn kívül is 

felnőtt: 220 Ft 
gyermek és nyugdíjas: 110 Ft 

lovaskocsis városnézés Mezőberény egész területe felnőtt: 20 fő 
gyermek: 25 fő 
 

kiállás: 5000 Ft + 5000 Ft/óra 

Mezőberény népi 

paraszti eszközeinek 

gyűjtemény 

megtekintése 

Madarász tanya  gyermek jegy : 200 Ft 
felnőtt jegy: 300 Ft 

templomok, 

emlékhelyek látogatása 

   

e-magyarország pont OPSKK Művelődési 
Központja (Mezőberény, Fő 
út 6.) 
OPSKK Könyvtára (Fő út 4-
6.) 

nyitva tartás az 
intézmények 
nyitva tartási 
idejében 

ingyenes 

fürdőlátogatás 

megszervezése 

Kálmán fürdő (Mezőberény, 
Tessedik tér 1.) 

nyitva: 09.30-
19.00 

információ: 
www.kozszolg.mezobereny.hu 

 

 

 



Megszervezzük: 

- a városba kerékpárral érkezők számára városnéző kerékpártúrát: 

Útvonal: OPSKK –  

• Mezőberény Kistérségi Általános Iskola (Orlai és Szabó Árpád mellszobor) –  

• református templom –  

• Patika Múzeum –  

• német evangélikus templom –  

• kitelepítettek emlékműve –  

• Kossuth tér- 

• Városháza –  

• Wenckheim-Fejérváry kastély –  

• Kettős-Körös hídfő, Petőfi emlékmű – vissza a városba 

- a Békésről csónakkal érkezők számára városnéző túrák szervezését: 

Útvonal:  

• Békés –  

• Bodoky Károly Vízügyi Múzeum megtekintése (kikötési lehetőség),  

• Petőfi emlékmű,  

• Százszorszép Pihenőhely (zuhanyzási lehetőség és sátorozásra alkalmas hely) –  

• innen lehetőség van kerékpárral, autóval vagy gyalogosan továbbindulni –  

• Madarász tanya (lovaglási lehetőség, múzeumlátogatás) –  

• Mezőberény belváros nevezetességeinek megtekintése: OPSKK Muzeális 

Gyűjteménye, Városháza, Kossuth tér, Patikamúzeum 

- buszos kirándulást a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumhoz 

 

 

 


