
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  

A Mezıberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület és az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ számos támogató, közremőködı segítségével második alkalommal kapcsolódik a 
Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. 

2012. június 23-án (szombaton) a rendezvény központi helyszíne a kastély épülete és 
udvara (Mezıberény, Fı út 1-3.). 

A felújítás alatt álló református templom kivételével a templomok is nyitva lesznek az este 
folyamán. A kastélyon és a templomokon kívül más helyszíneken is szervezünk programokat. 

Szeretettel várjuk az érdeklıdıket, szép „múzeumi estét” kívánunk, s egyben kérünk 
mindenkit, tájékoztassa ismerıseit a rendezvényrıl! 

Programok 

Kastély (központi helyszín) 

18.30: köszöntı – Szekeres Józsefné alpolgármester 

A Szent Iván-éji hagyományok – Csete Gyula ismertetıje 

Tájékoztató a programokról – Henger Péter 

18.45: a Berényi Népdalkör fellépése, közben mákosguba-kóstoló a Mezıberényi Szlovákok 
Szervezete „szakácsainak” jóvoltából 

Ugyanekkor kerékpártúra indul az Ókerti pincéhez, menetidı kb. 20-25 perc 

19.00: Az Orlai színpad bemutatója Szabóné Gecse Éva vezetésével 

19.15: a Szlovák Pávakör fellépése citerakísérettel 

19.30-20.30-ig kocsitoló verseny az udvaron, jelentkezés ötfıs csapatoknak 19 órától a 
helyszínen 

19.30-tól lovas kocsikázás a városban a Berényi Lovas Barátok Egyesületének 
közremőködésével, félóránkénti indulással a kastélytól 

19.45-tıl „pincetúrák” a múzeumban 

21.00: Az Orlai színpad bemutatója Szabóné Gecse Éva vezetésével 

21.30: A Német Hagyományápoló Egyesület táncosainak bemutatója 

21.45: Kádár Ferenc (Körösladány) tárogatón játszik 

Közben – igény szerint – tárlatvezetés a győjteményben, helytörténeti totó díjakkal  

A programok alatt az udvaron büfé üzemel! 



Nyitott templomok  

A „német templom” nyitva 18.45-21.15 óráig, közben toronylátogatás 19.00-19.30-ig 

A „szlovák templom” nyitva 18.45-21.15 óráig, közben orgona játék 21.00 órakor  

A római katolikus templom nyitva 19.15-21.45 óráig, közben a Celesztina-sír megtekintése, 
és 20.00 órakor gregorián énekek meghallgatása orgonakísérettel (Tóth Bettina) 

Városháza 

Nyitva 18.30-20.00 óráig, ismertetés, vezetés 19.00-19.15-ig (Körösi Mihály) 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtára 

Hosszabbított nyitva tartás 18.00-20.00 óráig 

Patika Győjtemény  

Látogatható 19.15-20.30 óráig a Luther u. 1. sz. alatt 

Autóbuszos túra a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumhoz 

Indulás: 19.00-kor a kastélytól, tárlatvezetés a múzeumnál kb. 19.30-kor 

A múzeum nyitva: 19.00-21.00-ig  

Ókerti pince 

Nyitva 19-20 óráig. Ismertetı Ókertrıl és a pincérıl 19.30-kor (Szabados Márton) 

Kálmán-fürd ı 

Szent Iván-éji fürdızés 19.00 órától másnap hajnali két óráig. További információk a 
plakátokon! 

Szent Iván-éji túra 

Az Alföld Turista Egyesület szervezésében, indulás 22.00 órakor a Helytörténeti 
győjteménytıl (külön plakát is lesz) 

Útvonal: Helytörténeti győjtemény – Boldishát – Köröstarcsa (kikötı) – Boldishát – Piactér 

Túravezetı: Savoltné Földesi Zsuzsa 

Mezıberény, 2012. június 11. 

 

Smíriné Kokauszki Erika       Henger Péter 

igazgató         az egyesület elnöke
          


