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2017. augusztus

Kedves Olvasó!
Ismét beköszöntött a legszebb évszak, a nyár, amikor nemcsak a természet, hanem lelkünk is
virágba borul és igyekszünk kihasználni a nyár adta számtalan jobbnál jobb lehetőséget.
Mezőtúr Város Önkormányzata és a szervezők, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.,
valamint a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány, mint minden évben most is ehhez szeretnénk
hozzájárulni színes, nyári rendezvényeinkkel.
2017. augusztus 8-12. között kerül megrendezésre az arTúr Fesztivál, ahol városunk
különböző pontjain, gazdag, élőzenés, számos művészeti ágat bemutató programokkal
kedveskedünk Önnek. Ennek megkoronázása az augusztus 13-i XXVI. Túri Vásár, amely vásári
forgatagával, egész napos színpadi előadásokkal, vidámparkkal, gasztronómiai csodákkal,
kiállításokkal, sportprogramokkal, egyéb érdekes kísérőprogramokkal és tűzijátékkal várja az
érdeklődőket.
Ezúton is nagyon köszönjük támogatóink önzetlen segítségét. Köszönet illeti mindazon
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek hozzájárulását is, akik
rendezvényeik szervezésével emelik programsorozatunk színvonalát, továbbá munkájukkal
segítik annak lebonyolítását.

Természetesen nem telhet el nyár vízparti programok nélkül! Augusztus 19-én a varázslatos Lampionúsztatás kezdi a rendezvények sorát a Hortobágy-Berettyó partján, ahol az este zárásaként, a főtéren ismét fergeteges utcabálba torkollik a mulatság. Augusztus 20-án a Kossuth
Lajos téren testvértelepüléseinkről érkezett vendégeinkkel együtt ünnepeljük meg Államalapításunk
évfordulóját és a Szent László Emlékévet, miközben a Hortobágy-Berettyón reggeltől a sárkányhajó szerelmesei szállnak vízre és mérik össze erejüket a Sárkányhajó-versenyen.
Programjainkról, melyek ingyenesen látogathatók, bővebben a Mezőtúr és Vidéke nyári
számaiban, illetve a következő honlapokon tájékozódhat:
www.mezotur.hu; www.turivasar.hu, www.mkskft.hu.
Rendezvényeinkre szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves Családját!
Forgassa érdeklődéssel programajánlónkat és biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni az
Ön számára legmegfelelőbb szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.
Élményekben gazdag szép nyarat és jó pihenést kívánok!
Herczeg Zsolt
polgármester
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Augusztus 9.

18:00
Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
18:10
Kelemen Sándor fotókiállítása
Közösségi Ház
19:00
Keresztes Ildikó
Szabadság tér
21:30
arTúr kertmozi
Indul a bakterház (magyar vígjáték)
Túri Fazekas Múzeum
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Kiállítás megnyitó

Keresztes Ildikó
Magyar énekesnő, színésznő, előadóművész
egy személyben. Aki Keresztes Ildikót egyszer is hallotta már jellegzetesen egyedi
hangján, biztos lehet benne, hogy sosem felejti el. Ahol csak jár, rabul ejti a közönséget.
Jöjjön el és győződjön meg erről Ön is!

Indul a bakterház

Regös Bendegúzt anyja elszegődteti a lókupechez, de a fiú megszökik tőle. A bakterhez keveredik, ahol elvállalja a tehénpásztorkodást. A bakter
és anyja sanyargatja a fiút, aki elhatározza, hogy
megleckézteti őket. Bendegúz barátja, Koncz bácsi
jó tanácsokat ad neki arra, hogy hogyan lehet a
bakter feleségének szellemével riogatni a háziakat.
A fiú megfogadja a tanácsot...
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Augusztus 9.

Kelemen Sándor vagyok, 1981-ben születtem Mezőtúron. A fényképezéssel először 2002-ben kezdtem el foglalkozni. Ekkor autodidakta módon tanulgattam a fotózást, azonban több képem is szerepelt kiállításokon. Ezt követően jött majd 10 év kihagyás. 2012-ben beiratkoztam egy fotós alap kurzusra, majd egy haladó tanfolyamra. 2014-ben megszereztem a Nemzetközi
Fotóművész Szövetség AFIAP fotóművészi diplomáját. Képeimmel rendszeresen szerepelek hazai és külföldi kiállításokon, több díjat is nyertem.

Augusztus 10.

18:00
Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Katolikus Templom
Az idén ötvenéves jubileumát ünneplő zenekar művészeti vezetője már nyolcadik esztendeje Izaki Maszahiro japán karmester. Az együttes színvonalas művészeti munkája elismeréseként
2009-től I. kategóriás, 2012-től pedig kiemelt minősítésű hivatásos szimfonikus zenekar.

16:30
Lisztes játszó
Túri Fazekas Múzeum

17:30
Kolompos Együttes gyermekműsora
Túri Fazekas Múzeum

19:30
Creme de la Pop zenekar
Túri Fazekas Múzeum

21:30
arTúr kertmozi
A legényanya (magyar vígjáték)
Túri Fazekas Múzeum
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Lisztes játszó

Kolompos Együttes
A Kolompos együttes egy magyar népzenei együttes, akik főként gyermekeknek muzsikálnak.
Óvodákban, iskolákban, gyermektáncházakban ismertetik meg a kicsikkel a népzenét, néptáncot és
a népszokásokat interaktívan, szórakoztató elemekkel fűszerezve.

Creme de la Pop zenekar

Az eredetileg négy (plusz egy) tagból álló,
franciául egyáltalán nem beszélő zenekar 2013 tavaszán tett szent fogadalmat, hogy közös erővel
megmentsék a 90-es évek számukra legkedvesebb magyar dalait a kifakulástól és a lassú elmúlástól.
Mi sem alkalmasabb erre – gondolták –, mint egy másik veszélyeztetett zenei kinccsel való házasítás. Ez pedig a „manouche”, a 30-as évek francia swing stílusa.
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Augusztus 10.

A gyerekek a kenyérkészítés folyamatát játszhatják el az aratástól a kenyérsütésig. Kis fa kaszával és cséphadaróval „learatják”, illetve „kicsépelik” a búzát. Egy eredeti kézi malomkővel megőrlik, majd innen nagyméretű teknőkhöz viszik a
megőrölt búzát, hogy sziták segítségével lisztet nyerjenek belőle. A lisztet „bedagasztják” és a
kelesztőbe teszik. Végül „begyújtanak” a kis kemencébe, ahol „ropogósra sütik” a kenyeret.

Augusztus 11.

16:00
I. Kis Alkotók Kiállítása
Badár Emlékház
17:00
„Az ütőhangszerek színes világa”

Domoki Soma Levente - Sárvári Tamás ütőhangszeres műsora

Városi Galéria

18:30
Szilágyi Attila
Református Templomkert
20:00
Malek Andrea és a Jazzrael Zenekar
Református Templomkert
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I. Kis Alkotók Kiállítása

A Badár Emlékház és a Fazekasműhely első alka-

lommal mutatja be az ott készült gyermekalkotásokat. Derecskei Magdolna fazekas vezetésével már négy
éve folynak egyéni foglalkozások. Egyedi és kreatív alkotások jöttek így létre.

„Az ütőhangszerek színes világa”
Az ütőhangszerek csoportjába közel 5000-féle hangszer tartozik, ebből mutatunk meg néhány fontosabbat egy koncert formájában. Különböző hangszerek, különböző stílusokban fognak megszólalni, melyek tájékoztató
és szórakoztató jelleggel bírnak. A legfontosabb pedig,hogy mindenki számára egy nem mindennapi műsorral kedveskedjünk.

Malek Andrea és a Jazzrael zenekar
Magyarország egyedülálló világzenei formációja 2006-ban alakult Jáger Bandi vezetésével. Közismert szefárd, Izraeli népdalok újraértelmezése, tradicionális zenei folklór különleges interpretálása a jazz érintésével.
Az együttest országosan elismert jazz zenészek alkotják, a dalok instrumentális és énekes formában hallhatók.
A zenekar egy híd szerepét kívánja betölteni kelet és nyugat között, egyesíteni a népek zenéjét, kultúráját.
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Augusztus 11.

Ezen alkalommal a megnyitón mindenki – akinek kedve van – kipróbálhatja az agyagozást.

Augusztus 11. - Fesztivál színpad

17:30 EKG Band
19:00 Magma
21:00 BIKINI

‘80-’90-es party
Dj. Karesszal
fesztiválsátor
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BIKINI
A Bikini ikonikus magyar rockzenekar,
amely 1982-ben állt először színpadra- az
ismertebb, rengeteg slágert magáénak
tudható felállás frontembere D. Nagy
Lajos, míg a kezdeti évek felállásának
frontembere Nagy Feró volt. A zenekar
2012-ben ünnepelte megalakulásának
harmincadik évfordulóját.
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Augusztus 11. - Fesztivál színpad

Kiemelt média partnerünk:

Augusztus 12.

17:00
Bűvész Show
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

18:00
Népi játszóház
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

19:30
Glasso - Éneklő poharak
Városi Galéria

17:00
Vivace Kamarakórus
Városi Galéria
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Glasso

Vivace Kamarakórus
A Vivace Kamarakórus Mezőtúr egyetlen minősített amatőr felnőttkórusa. A kórus ez
évben ünnepli fennállásának 10 éves jubileumát. Az arTúr Fesztiválon az önálló hangversenyük már több éve üde színfoltként jelenik meg a fesztivál palettáján, elvarázsolva a teltházas közönséget. A kamarakórus vezetője: Csiderné Csizi Magdolna karnagy
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Augusztus 12.

A Glasso – az éneklő poharak produkció több, mint 5 éves múltra tekint vissza. Számos média, fesztivál és külföldi szereplés
kiemelkedő programjaként szerepel.
Az éneklő poharak produkcióban a hagyományos hangszerek
helyett, gondosan kiválogatott üvegpoharak játsszák a
főszerepet. Víztiszta zene, hiszen a poharak meghatározott
mennyiségű folyadékkal vannak hangolva.

Augusztus 12. - Fesztivál színpad

18:00

Ámokfutók
18:35

1993 tavasza egy hihetetlen story

Betty Love

kezdete... Tombol a techno-láz. Az európai listák élén a 2 Unlimited. Merész
kihívás... Méltó cél, ledönteni a hazai
bulik első számú kedvencét a trónról...
KOZSO nem ismer
lehetetlent! Fanatikus
zenész, őrült alkotó,
nyughatatlan zseni –
és

győztes

Betty Love énekesnő, az egykori Soho

alkat!

Party tagja. Legismertebb slágerei az első

Szerencse csillaga a

albumának címadó dala a Repülj tovább és

legnagyobb

az Olyan mint a méz. 2001-ben DJ BoBo-val

sikerek

felé vezérelte!

közösen adta elő a Way To Your Heart / Mi
az a szó című dalt a Petőfi Csarnokban.
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21:00 Sub Bass
Monster nagykoncert

Groovehouse

A Groovehouse magyar pop rock

Gyulafirátót, Nincs nő, nincs sírás

együttes, célcsoportjuk tinédzserektől

vagy éppen a 4 ütem, ezek azok a dalok

az

terjed.

amik híressé tették Sub Bass Monstert.

Legsikeresebb daluk a Hajnal volt, mely

idősebb

korosztályig

Karrierje 1997-ben, a Fila Rap Jam

megjelenésével minden korábbi rádiós

nevű versenyen indult, ahol 3. helyen

játszási rekordot megdöntött. Nevükhöz

végzett. Karrierje azóta is töretlen.

fűződnek a következő nagy slágerek is:

Retro Disco
Dj. Henrik
fesztiválsátor

Hol vagy nagy szerelem, Ha újra látom,
Ébredj mellettem, Szívvel-lélekkel, Tűz
és víz, Legyen ez egy őrült vágy.
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Augusztus 12. - Fesztivál színpad

19:10

Augusztus 13. - Túri Vásár

9:30 Mazsorett felvonulás
10:40
11:30

“Leg a láb” néptáncbemutató

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita nóta és operett műsora
12:40

13:20
		
		

Dalma Dance Club táncbemutató
Polgármesteri köszöntő,
házassági évfordulósok köszöntése,
főzőverseny eredményhirdetés

14:00 Kovácsovics Fruzsina gyermekelőadása
15:05 Torres Dani
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A Magyar Honvédség Bocskai István lövészdandár kíséretével a Dalma Dance Club mazsorettesei felvonulásával nyitjuk meg a XXVI. Túri Vásárt. A felvonulást a sétáló utcából a vásáron a fesztivál térig kísérhetik.

Látványos galamb feleresztés
2017. augusztus 13. Túri Vásár 13.20

R-13 Postagalamb Sportegyesület

Kovácsovics Fruzsina
A koncerteken egy derűs, ismeretterjesztéssel átszőtt, interaktív utazásra hívja a gyerekeket és a gyereklelkű felnőtteket — “rákapcsolódni” az apró örömforrásokra, jól érezni magunkat ...

Torres Dani
Ecuadori-magyar énekes, aki 1988-ban költözött Magyarországra édesanyjával. Az ország egyik tehetségkutatójának, a Megasztárnak a második szériájában lett ismert énekes, ahol negyedik helyezést ért el. Dani 2009 áprilisában a Song of the Year nevű, nemzetközi dalszerző versenyen rock kategóriában második helyezést ért el Drivin’
című dalával. Tavasszal megjelent harmadik nagylemeze, A CHANGE.
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Augusztus 13. - Túri Vásár

Mazsorett felvonulás

Augusztus 13. - Túri Vásár

15:40
16:25

Kökény Attila

Mr. Rick - Retro
17:10

18:00

Brazil Samba Show
19:00

20:00

Unique

Capoiera bemutató

CHARLIE és a Charlie Band nagykoncert
21:45		

TŰZIJÁTÉK
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Kökény Attila

is megjelent „Szabad a Szívem” címmel. Az igazi ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki,
amibe gyermekei nevezték be. A Megasztár 5 fináléjában Tolvai Renáta mellett küzdött az év
hangja címért. A Megasztárt nem nyerte meg, de 2010 legjobb férfi hangja lett.

Mr. Rick - Retro
A mezőtúri születésű Rácz Erik vezetésével 1992-ben alakult meg az Erik a Viking nevezetű együttes, amely
1996-ban feloszlott. Ezután Erik pályafutása Mr. Rick néven haladt tovább, olyan nagy sikerű és fülbemászó dallamokkal, mint a Zárjon be a gyár vagy a Szállj csak szállj! című sláger.

Unique
A Unique egy magyar, három tagból álló elektronikus popzenei formáció, amely 1999-ben kezdte meg
működését és a mai napig aktívak. A zenekar 1995 őszén alakult. Pályafutásuk alatt rengeteg sláger vált
a hallgatók kedvenceivé: Mi van a nevedben?, Csillagtenger, Ugye mindig itt leszel?, Angyal.
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Augusztus 13. - Túri Vásár

2000-ben kezdett el énekelni. Hajókon, éjszakai bárokban zenélt évekig. Dalait ő maga írja.
Nyári Kálmán zenésszel saját együttesük is volt „FAIN” névvel, az együttesnek egy videoklipje

Augusztus 13. - Túri Vásár

Charlie és a Charlie Band
Horváth Károly, ismertebb nevén Charlie, Liszt-díjas magyar
énekes, könnyűzenész, a rock, jazz, blues, funky jellegzetes
rekedt hangú előadóművésze. Eredetileg balett táncosnak
készült, később még színészként is feltűnt, és színházban is
szerepelt. Székesfehérvári gimnazista évei során alapította
első rockegyüttesét.

Vásári forgatag (augusztus 13.)
Betyártanoda: Fegyverkiállítás, történeti és történelmi előadással arról, hogy is volt 170 évvel
ezelőtt. A betyárok által forgatott fokosokat, legénybotokat, karikásokat láthatnak az érdeklődők,
amelyeket testközelből is megszemlélhetnek már reggel 8-tól ...
Hagyományörző kelevézek: Korhű jelmezekben szólaltatják meg a rég feledésbe merülő hangszereket, amelyeket az érdeklődők is kipróbálhatnak. Lesz: tekerőlant, magyar duda, koboz, csimpoly,
ütőgardony, stb.
Dynamite Dudes az utcán: Idén először a Túri Vásár forgatagában találkozhatnak a zenészekkel,
így a délutáni órákban is élvezetes lesz végigjárni a Szolnoki úti vásári kavalkádot.
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A Túri Vásár napján megannyi programunk mellett délelőtt 10 órától délután 18 óráig INGYENES
városnéző kisvonat várja az érdeklődőket. A kisvonat Mezőtúr nevezetességeit veszi sorra, emellett
pedig nagy öröm a kisgyermekek számára, akik önfeledten élvezhetik a vonatozást.

Mesterségek Tere
2017. augusztus 13. Túri Vásár
A hagyományok megőrzése jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket,
tárgyalkotó mesterembereket.
Jelen lesznek a gyékényfonás, fajáték készítés, szalmafonás, gyertyamártás, papírmártás,
fazekasság és szőnyegszövés képviselői.
Az alkotók nemcsak bemutatják tudásukat, hanem lehetőséget biztosítanak mesterségük
kipróbálására is. A Mesterségek Tere 10.00 órától nyitja kapuit a fesztivál téren és 17.00
óráig várja a kicsiket és nagyokat.
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Augusztus 13. - Túri Vásár

Városnéző kisvonat

Kapcsolódó programok

A rendezvényhez kapcsolódó művészeti programok, kiállítások:
Badár Emlékház és Műhely – állandó kiállítás – helyszín: Sugár út 16.
Draskovits Kerámiagyűjtemény – állandó kiállítás – helyszín: Petőfi út 5.
Alföldi Téglárium - állandó kiállítás – helyszín: Petőfi út 5.
NaN-Art Rajztanoda és Grafikai Műhely VII. Képzőművészeti Mesterkurzusának
zárókiállítása - helyszín: Városi Galéria. A kiállítás augusztus 13-ig látogatható.
Augusztus 9. Kelemen Sándor fotós egyéni kiállítása - helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 10. - Nyílt nap a Takács tanyán - 14-19 óráig bronzöntés
Augusztus 12. 9-12 óráig Kun Zsigmond néprajzi gyűjtemény – helyszín: Karcagi SZC
Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – bejelentkezés szükséges:
06/20 458-0387
Augusztus 19. 18 óra - Dalvarázs Hangverseny - helyszín: Városi Színházterem
Augusztus 20. A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása – helyszín: Városi Galéria
A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:
Augusztus 12. XVI. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti-tó
Augusztus 20. Berettyó Kupa 2017 - Sárkányhajó verseny – helyszín: Hortobágy Berettyó főcsatorna
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A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok:

Toronylátogatás
A Városháza épületének tornyából csodálatos panoráma nyílik városunkra. Ahogyan a nap sugarai pajkosan táncolnak épületeink tornyain, igazi csemegét nyújtanak a fotósoknak és a szemlélődőknek egyaránt.
A látvány tovább fokozódik a lampionúsztatáskor, az esti sötétséget megtörve a színes lampionok gyertyafénye beragyogja a Berettyó főcsatorna vizét. Fentről látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben élünk. A rendezvény támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata. Info:www.mezotur.hu
Augusztus 13. (vasárnap) Túri Vásár

13:00 - 17:00 óráig

Augusztus 19. (szombat) Lampionúsztatás és Utcabál

13:00 - 19:30 óráig

Augusztus 20. (vasárnap) Szent István Napi Ünnepség, Sárkányhajó verseny 10:00 - 17:00 óráig
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Kapcsolódó programok

Augusztus 12. NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 13. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcsarnok (Szolnoki út 15.)
Augusztus 13. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 20. Szent István napi ünnepség

Lampionúsztatás és Utcabál
Időpont: 2017.augusztus 19. 10.00-24.00

Augusztus 19.

Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő, valamint a Kossuth Lajos tér
A hagyományokhoz hűen, az Államalapítás Ünnepét megelőző napon kerül sor a Lampionúsztatás és Utcabál
elnevezésű rendezvény megszervezésére. Napközben lehetőség nyílik a vízi sporteszközök (kajak, kenu, vízibicikli) bérlésére, lovaglásra, csillámtetoválás készíttetésére. Délután a mezőberényi Napsugár bábcsoport
előadását nézhetik meg a rendezvényre látogató gyermekek és felnőttek. Ezután a Dalma Dance Club tánccsoportja lép fel a napfényes tengerparti hangulatot idéző homokos vízparton. 16 órától óvónők segítségével,
kézműves foglalkozás keretében, elkészítheti mindenki a saját lampionját. Rendhagyó módon már délután
érdemes lesz a Főtérre látogatni, mert a Kávészünet zenekar koncertjét láthatják. Sötétedéskor kezdetét
veszi a lampionúsztatás, melyet az idei évben tűzijátékkal zárunk. Az utcabált megnyitja Bebe, ez egykori Back
II Black zenekar frontembere, ami után éjfélig tartó táncolás veszi kezdetét a hódmezővásárhelyi
Pop Filter zenekar közreműködésével.
Ezzel a programsorozat még nem ér véget, hiszen a nyár méltó zárásaként
másnap vízre szállnak a sárkányhajó szerelmesei és kezdetét veszi a:
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BERETTYÓ KUPA 2017 – SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY
Időpont: 2017.augusztus 20. 8.00-16.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő
női, férfi és vegyes legénység.
Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a barátokkal való együttlétet akkor
bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillanatokkal gazdagabban fognak haza térni.
Mindkét eseménnyel kapcsolatos további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364,
www.mezotur.hu
Szeretetettel várjuk Önöket!
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány és
Mezőtúr Város Önkormányzata
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Augusztus 20.

Reggel 8 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csapatok jelentkezését három kategóriában:

Augusztus 20.

		

Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából
2017. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:

11:00
“A víz”
A 2017. évi Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása
Városi Galéria
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14:00
Városi Ünnepség
aratófelvonulás,
ökumenikus kenyérszentelés,
testvértelepülések műsora
Kossuth tér

„A víz”

A 2017. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása

lettek. „A víz” – az idei év tematikájának címe. „Homo et Natura – Ember és Természet” – az alkotótelep ars poetica-ja. A kettő együtt a Holt-Körösök partján találkozik, az Alkotótelep helyszínéül szolgáló Takács-tanyán, s ezek határozzák meg a 2017. augusztus 20. és szeptember 20. közötti időszakban,
a mezőtúri Városi Galériában megrendezésre kerülő zárókiállítás koncepcióját is.

Kikötő Büfé nyitvatartási ideje:
péntek: 15:00-22:00

szombat: 10:00-22:00
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(az időjárás függvényében)
vasárnap: 10:00-22:00

Augusztus 20.

A zárókiállítás egyrészt lezárja az Alkotótelep egyhónapos tevékenységét, másrészt képet ad arról,
mi minden foglalkoztatta idén az ideérkező képzőművészek lelkét, melynek nyomán alkotásaik megszü-

Túri Fazekas Múzeum

Kapcsolódó programok

(Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
A híres túri korsósmesterség legfontosabb tárgyi emlékeit, dokumentumait, a kerámiakészítés menetét mutatja be a múzeum tárlókban, tablókon és filmfelvételeken. Időszaki kiállításunkon a budapesti Rónai Ágnes fazekas munkái láthatók. Az alkotó 2015-ben az országos
Badár Balázs Fazekas Pályázat nagydíját nyerte el.
Nyitva: Hétfő kivételével naponta
10-12; 14-17 óra között.
A Túri Vásár napján 10-17 óra között folyamatosan.
Belépőjegyek: Teljes árú: 400 ft.
Kedvezményes: 250 ft.
Megtekinthető kiállítások:
A mezőtúri fazekasság évszázadai
(állandó kiállítás)
Válogatás Dr. Füstös Jenő kerámiagyűjteményéből
(állandó kiállítás)
Rónai Ágnes fazekas, népi iparművész
				
önálló kiállítása (időszaki kiállítás)
A programokról, kiállításokról bővebb információ: www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum
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Draskovits Kerámiagyűjtemény
(Petőfi út 5.)

Nyitva:
Keddtől szombatig naponta 10-12; 14-17 óra között.
A Túri Vásár napján 10-17 óra között folyamatosan.
Belépőjegyek:
Teljes árú: 300 ft. Kedvezményes: 250 ft.
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Kapcsolódó programok

A Draskovits Dénes és felesége által összegyűjtött több száz kerámiából rendezett állandó
kiállítás a mezőtúri Badár család mellett a kunszentmártoni Bozsik fazekasműhely munkásságát is igazi ritkaságokkal mutatja be. A népi kerámiaművesség egykori fontos központjai is képviselve vannak a tárlókban a mórágyi tálaktól
a székelyföldi bokályokig.

Támogatóink:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal, Mezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, 3A Takarékszövetkezet, Agrohíd
Ipari Kft., Aivarex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Artika Stúdió Kft., BBB-Glas Kft., Borzi Kft.,
Dr. Vizdákné és Társa Bt., Ferrocor Kft., FF Fémfeldolgozó Zrt., Hermann Mezőtúr Kft., HÓD-2000
Kft., Ledfak Kft., Medios Hungary Kft., Mentész Zrt., OTP Bank Nyrt., Procent Kft., Rafi Hungária
Kft., Taköv-Transz Hungária Kft., Trido 2005 Kft., Túrszol Kft., Városháza Gyógyszertár Bt., VARTSpeciál Kft., Tiszamenti Regionális Vízművek Kft., Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft., East Fest,
Nagy Lallie, Újvárosi Hagyományőrzők Klubja, DP Grafik Kft., Naho-Tex Kft. Mezőtúri Városi
Televízió, Pont Rádió, Pont Televízió, Körös Televízió, Irány Mezőtúr, Csaba Rádió, Rádió
Törökszentmiklós, Viharsarkihírek, Amadeus Rádió, artNews.hu, Új Néplap, Alföld Televízió, Szoljon.
hu, Szarvas és Vidéke, Hajdupress, Szolnoki Napló, Túrkeve Televízió, Túrkeve Újság, T1Tv, Rádio
Sun, Cultura Magazin, Fesztiválportál, Karcag és környéke, Szarvasi Hét, Lokalista.hu

Támogatóink segítségét ezúton is köszönjük!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra:
www.muveszetinapok.hu, www.turivasar.hu, www.mkskft.hu,
www.mezotur.hu
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