Különkiadás
2016. augusztus 9-14.
25.

Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy év, újra a nyáré és ezzel együtt a szabadtéri programoké a
főszerep. Örömmel mondhatom el, hogy ezekből az idei évben sem lesz Mezőtúron
hiány. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva igyekeztünk most is színes, minden
korosztályt érintő programokkal kedveskedni a helyi lakosság, illetve a hozzánk
látogató magyarországi és külföldi vendégeink számára.
Mezőtúr Város Önkormányzata és a főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. 2016. augusztus 9-13. között szervezi meg legnagyobb és legrangosabb
rendezvényét az arTúr Fesztivált, ahol városunk különböző pontjain, több helyszín ad
otthont a gazdag, élőzenés, számos művészeti ágat bemutató programoknak. Ennek
megkoronázásaként, augusztus 14-én kerül megrendezésre a XXV. Túri Vásár, amely
színes, 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.

A Túri Vásárral a nyári rendezvények azonban még nem érnek véget! Augusztus 19-én a
Dalvarázs Együttes szórakoztatja majd a zenekedvelőket a színházteremben. Augusztus
20-án a Kossuth Lajos téren megrendezésre kerülő Szent István Napi Ünnepségre várjuk
Önöket. Az Államalapítás ünnepét az idei évben a Hortobágy – Berettyó partján a varázslatos Lampionúsztatással és az azt követő utcabállal igyekszünk még szebbé tenni.
Testvértelepüléseinkről érkező barátainkat is ezekre az eseményekre hívtuk meg.
Augusztus 21-én pedig a sárkányhajó szerelmesei szállhatnak újra vízre és mérhetik össze
erejüket a Berettyó Kupa 2016 Sárkányhajó versenyen.
Programjainkról 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 Önöknek!
Herczeg Zsolt
polgármester
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Programok
Augusztus 9.

17:00
Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
17:10
Kiss Andrea és Nagy Ferenc fotókiállítása
Közösségi Ház
18:00
Die Spatzen
Szabadság tér

19:30
A Nyughatatlan
Szabadság tér

21:30
arTúr kertmozi
Swing (magyar vígjáték)
Túri Fazekas Múzeum
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Kiállítás megnyitó

Die Spatzen

A Nyughatatlan

2010-ben alakult a Nyughatatlan. A nevet a
Johnny Cash életéről készült film ihlette, az
50-es évek stílusában adják elő saját szerzeményeiket, és Johnny Cash ismert dalait. A
zenéjükben keverednek az autentikus
rockabilly elemek, a saját zenei világukkal,
amit a zenekar Alter Country-nak hív.

A fiúk még általános iskolás kamasz éveiket
járták, mikor a zene hatalma alá kerítette
őket. A „zene”, mely alkalmas barátságok születésére, alkotásra, mulatásra; legyen bármilyen műfajról is szó. Ők a sváb kultúra zenéjét
választották, mely körülölelte őket.

3

Augusztus 9.

Kiss Andrea földrajz- rajz szakos tanár, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
a tagja 1991 –től. 1998-ban a Tiszakürti tűzzománc majd 1998-ban a weidai alkotótáborokban
vett részt. 2010-től látja el a TELEKIART vezetését. Kiállításai: Szeged, Vác, Budapest,
Weida, Mezőtúr. 2007-ben önálló fotó-kiállítása nyílt városunkban.
Nagy Ferenc matematika- rajz szakos tanár. A MROE tagja 1991 –től. „IMPRO” fotóklub alapító tagja. 1998-ban Weidában alkotótáborban, 2015-ben alkotói programban vett részt
Törökbecsén. Kiállításai: Szeged, Vác, Budapest, Weida, Mezőtúr. 1998-ban önálló fotókiállítással mutatkozott be. 2003-ban az Amatőr Képzőművész Tábort vezette.

Augusztus 10.

Programok
18:00
Csider István - Rendrakás
könyvbemutató
Közösségi Ház
19:30
Slam Poetry
Szabadság tér

20:30
Words Are Melodies
Szabadság tér

18:30
Nosztalgia kabaré - pódium előadás
Túri Fazekas Múzeum

21:30
arTúr kertmozi
Gondolj Rám (magyar játékfilm)
Túri Fazekas Múzeum
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Slam Poetry

Words Are Melodies
A Words Are Melodies formáció 2013 szeptemberében állt először színpadra azzal a feltett
szándékkal, hogy a mára hazánkban is igen népszerű slam poetry műfajt még több emberhez juttassa el azáltal, hogy ismert slammerek szövegeit használja fel dalszövegként. Mivel minden slammer
és slam szöveg egyedi, a WaM dalai is nagyon sokszínűek, zenéjében keveredik a modern jazz, egy
kis pop és a spoken word.
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Augusztus 10.

Nem stand up, nem költészet, nem színház, nem publicisztika – hanem mindez együtt: ez
a slam poetry. Az arányok természetesen váltakoznak, hiszen minden slammer a saját szövegével áll színpadra, s ahány előadó, annyiféle beszéd- és kifejezésmód. A hazánkban mindössze tíz éves múltra visszatekintő, de egyre nagyobb közönséget meghódító, egyre többek
által művelt gyűjtőműfaj országosan is elismert képviselői most Mezőtúron is megmutatják,
mire képesek. Fellép: Basch Péter, Csider István Zoltán, Kemény Zsófi és Pion István.

Augusztus 11.

Programok
17:00
Nagy János - orgonaművész
Katolikus Templom

17:00
Pekingi Főnixek Művészeti Előadó Csoport
Túri Fazekas Múzeum

17:00
Mosolyudvar népi játszóház
Túri Fazekas Múzeum
19:30
Fourtissimo zenekar - gyermek interaktív koncert
Túri Fazekas Múzeum
20:30
Fourtissimo zenekar koncertje
Túri Fazekas Múzeum
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Nagy János

Nagy János 1940-ben született Szegváron. Címzetes igazgató.

1977-ben megalapította és vezeti a Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskart. A hazai fellépések mellett koncertezett Németországban, Szlovákiában, Szerbiában, az USA-ban San Franciscoban és Renoban.

Pekingi Főnix Művészeti Előadó Csoport
A hobbi szinten táncoló és éneklő ifjúsági és felnőtt növendékek több alkalommal részesültek rendkvíüli
elísmerésben a társadalom valamennyi szegmenséből érkező közönségtől Pekingben.
A társulat három műsor számmal készül, egy zenés táncos előadáson keresztül a közönség megismerheti a Han
dinasztia kori Mulan történetét, valamint egy pekingi opera részletet hallhatnak két ifjú növendék előadásában,
végül a „Yi” kínai kissebbségi népcsoport hagyományos táncával az „Ünnepi fáklyával” zárják műsorukat.

Fourtissimo
Hazánk egyik legnépszerűbb és legtöbbet koncertező jazzrock formációja szinte berobbant a magyar
jazz-életbe. A Fourtissimo Jazz Orchestra alapítói a Príma-díjas Kuna testvérek, Valéria, Márton, Gyula és
Bence. Erre a napra gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt egy-egy nagyszerű koncerttel készülnek.
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Augusztus 11.

Előadóművészi tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Augusztus 12.

Programok
18:30
Musicalek - Líria Társulat (Mezőtúr)
Református Templomkert

20:00
Dívák éjszakája
- Moulin Rouge műsor Református Templomkert
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Líria Társulat
A 2015-ben nagy sikerrel debütált társulat idén is színpadra lép a Református Templomkertben.
A Líria Társulat előadásában ismét magyar illetve külföldi előadók ismert dalait hallhatjuk.

és Fésűs Nelly műsora

A három színésznő a pesti Moulin Rougeban dolgozott először együtt. Itt született
meg egy olyan show-műsor ötlete, amely
magában hordozza a múlt század párizsi
életének budoár hangulatát a 1930-as évek
Amerikájának glamour korszakát és napjaink retro-disco divatját.
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Augusztus 12.

Dívák éjszakája – Ladinek Judit, Détár Enikő

Augusztus 12. - Fesztivál színpad

Programok
17:00 Memento
18:00 EKG Band
19:00 Magma
A Vacsora Zsuzsival szegedi alternatív rock zenekar, amelyre

20:00 Vacsora Zsuzsival

a 90-es évek külföldi és hazai alter-rockjának nagy pillanatai egyaránt
hatottak. A Szarvasi Dobbantó Tehetségkutató 2016-os évadának
második helyezettjei.

22:00

00:15 Jump Rock Band
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2008-ban, a legendás P.Mobil együttes tagjaiból alakult
zenekar. Alapító: Zeffer András. További alapító tagok: Tunyogi
Péter, Vikidál Gyula, Rudán Joe, Kékesi László.
Jelenlegi tagok: Molnár Péter, Zeffer András, Donászy
Tibor, Kékesi László, Kozma Tamás, Kispál Balázs.
Szövegíró: Horváth Attila
2011-ben elnyerték a zenei élet legrangosabbnak számító elismerését, a Fonogram díjat.

Jump Rock Band
A zenekar repertoárja legfőképp MAGYAR retro és rock slágerekből áll Máté Pétertől a
Bikinin át a Tankcsapdáig. Épp ezért állja meg a zenekar a helyét bármilyen rendezvényen,
ahol fontos a jó hangulat és a zene.
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Augusztus 12. - Fesztivál színpad

MobilMánia

Augusztus 13.

Programok
17:00
Bűvész Show
Kézműves Ház

18:00
Bóbita Zenekar
Kézműves Ház

A Bóbita Zenekar 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy vidám, játékos műsorával aktív programot kínáljon az óvodák és iskolák gyerekközönségének. A kezdeti sikerek hamar megszülték a
saját dalokból álló műsort, melynek középpontjában a közös játékok, táncok, zenélések állnak.

17:00
Vivace Kamarakórus
Városi Galéria

19:30
Orosz Zoltán - harmonikaművész
Városi Galéria
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Orosz Zoltán harmónikaművész
Orosz Zoltán harmonikaművész a kortárs zenészek
egyik legsokoldalúbb és legkiválóbb képviselője. Zenei
érdeklődése rendkívül összetett, a klasszikus zenétől a
népzenék világán át a jazzig megannyi stílusban otthonosan
mozog, így koncertjein a legkülönbözőbb zenei stílusokat
élvezheti a közönség.
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Augusztus 13.

Mezőtúr közösségi színtereinek száma újabb épülettel bővült az elmúlt év folyamán. A kulturális élet egyik új helyszíne az új építésű Hagyományőrző Civil Közösségi Szolgáltatóház, amely
civil szervezeteknek, magánszemélyeknek térítésmentesen biztosít helyet arra, hogy a város
hagyományos kézműves mesterségeit bemutassák, azokat a látogatók ingyen ki is próbálhassák.
A mesterségek bemutatásán kívül a népzene, irodalom valamint gyermekprogramok is várják
majd a látogatókat. A programfüzetben Kézműves Házként szerepel az épület, melynek címe:
(Mezőtúr, Petőfi út 56.).

Augusztus 13. - Fesztivál színpad

Programok
18:00
Belau
19:15
Dynamite Dudes

A Belau révén egy újabb izgalmas színfolttal bővül a hazai zenei paletta. Kedves
Péter egyszemélyes projektjének létreho-

Dynamite Dudes - a zenéjében

zását eddigi utazásai, kalandjai inspirál-

modern, de tradicionális elemeket is

ták, ötlete egy tengerparti horvát faluban

felvonultató Brutal-bluegrass trió

pattant ki a fejéből.

2015-ben alakult a forró nyári nap-

A zenei projekt világában az elvágyódó

fordulón, és azóta nagy népszerű-

és örökké reményteli hangulat találkozik

ségre tettek szert itthon és kül-

az aktuális elektronikus zenei alapokkal. A

földön

Belau a lassú ütemeknek és a napsütötte

country-rockabilly alakulat a korai

életérzésnek köszönhetően zenéjét a

bluest ötvözi modern dalokkal.

„sundowntempo” stílusjelzővel címkézi.
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egyaránt.

A

háromtagú

21:00
Best Of Zenekar

23:00
Something Nice

Nemcsak a Danubius Karaván
visszatérő együttese a Best Of Zenekar,
hanem a jelentősebb hazai fesztiválokon
és zenei rendezvényeken is feltűnnek. A
Danubius munkatársaiból álló formáció a
különösen jó hangulat és az „örömzenélés”
miatt országszerte népszerű.

Remek zenészek, tökéletes repertoár,
a legtehetségesebb énekesek, energikusság
és a közönségük iránt érzett végtelen szeretet és elkötelezettség azok, amik verhetetlenné teszik őket. Olyan élő zenét játszanak,
amire mindenki tud táncolni és énekelni velük.
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Augusztus 13.- Fesztivál színpad

Programok

Augusztus 14. - Túri Vásár

Programok
09:40

Szarvasi Harmonikások
10:25

10:40

“Leg a láb” néptáncbemutató

Dalma Dance Club bemutató
11:30 Farkas Rozika és zenekara - Jó ebédhez szól a nóta

12:40

Anikó Hastánc Stúdió
13:20
		
		

14:00

Polgármesteri köszöntő,
házassági évfordulósok köszöntése,
főzés eredményhirdetés

Kukori és Kotkoda gyermekelőadás
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Szarvasi Harmónikások

Látványos galamb feleresztés
2016. augusztus 14. Túri Vásár 13.20

R-13 Postagalamb Sportegyesület

Kukori és Kotkoda gyermekelőadás
A Magyar Televízió aranykorának egyik legbájosabb mesesorozata volt
Kukori és Kotkoda története. A házimunkát mindig megúszni akaró Kukori és
vele perlekedő felesége Kotkoda állandó konfliktusa nagyon sok mosolyt
csalt az akkoriban tévé előtt ülő gyermekek arcára. A színpadi zenésjáték
változat is erre törekszik, színvonalas zenével, látványos díszlettel, jelmezekkel és persze sok-sok kacagással kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
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Augusztus 14. - Túri Vásár

A szarvasi harmonikaegyüttest a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola továbbképzős
növendékei és már végzett tanulói alkotják. Hat éve alakult a csoport, azóta több országos és nemzetközi versenyen nyertek díjat.
Műsorukban tangók, keringők, magyar zenék, könnyűzenék hallhatók.

Augusztus 14. - Túri Vásár

Programok
15:15
16:00

Csordás Ákos
Csonka András

16:40
17:20

Kovács Kati

James Bond Tánc Show
18:00

19:00

Nyugat Afrikai Tánc Show
20:00

21:45		

Desperado

ZOLTÁN ERIKA nagykoncert
TŰZIJÁTÉK
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Kovács Kati Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész,
énekesnő, dalszövegíró, színésznő. A magyar könnyűzenei élet kiemelkedő,
mára már legendás egyéniségének számít.

Desperado
Az 1998-ban alakult zenekar 2016-ban egy komoly mérföldkőhöz
érkezett. Exkluzív szerződést kötöttek a MOL-lal, hazánk legnagyobb
benzinkút hálózatának menedzsmentjével, így lehetővé vált egy igazán
szép, összefoglaló életmű CD forgalomba hozatala az egész ország
területén. Régi álma volt ez Bettinek, Zsoltinak és Zoynak, hogy legnépszerűbb dalaikat egy CD-n prezentálhassák rajongóik felé.
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Augusztus 14. - Túri Vásár

Kovács Kati

Augusztus 14. - Túri Vásár

Afrikai tánc és dobshow

Szenegáli és guineai népcsoportok
táncának bemutatása eredeti hangszerekkel, autentikus kosztümöknek, akrobatikával és
mágikus tüzes tánccal. Vezető művész: Abdoul Camara, a Ballet Sory Társulat vezetője.

Zoltán Erika élő nagykoncert
1984-ben a Balatonnál találkozott Pásztor Lászlóval a Neoton
Família együttes tagjával, aki elindította a zenei pályán. 1986-ban részt
vett a siófoki Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat nyert a
Szerelemre születtem című számával, ami meghozta számára a várva
várt sikert. A következő évben megjelent első nagylemeze a Szerelemre
születtem. A népszerű énekesnő több mint 1 500 000 eladott hanghordozóval büszkélkedhet.

Városnéző kisvonat
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.
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Mesterségek Tere

Csocsó Verseny a Túri Vásár alatt
Csocsóversenyt hirdet a Pinki Horgászbolt a Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft, a Szamóca Bisztró, valamint a Loksi and Dió támogatásával a
Túri Vásár napjára, 2016. augusztus 14-ére.
Gyülekező: 13:30 óra. Verseny kezdete: 14 óra.
Nevezés a helyszínen (a fesztivál tér bejáratánál), nevezési díj nincs.
További infó: Veres Imre (06/20 915-9700)
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Augusztus 14. - Túri Vásár

2016. augusztus 14. Túri Vásár
Az újkori Túri Vásárok sorában az idei a 25. 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 az Erzsébet-ligetben, és
17.00 óráig várja a kicsiket és nagyokat.

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 VI. Képzőművészeti Mesterkurzusának zárókiállítása
- helyszín: Városi Galéria. A kiállítás augusztus 14-ig látogatható.
Augusztus 9. Kiss Andrea és Nagy Ferenc közös fotókiállítása - helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 10. - Nyílt nap a Takács tanyán - 16-19 óráig bronzöntés
Augusztus 13. 9-12 óráig Kun Zsigmond néprajzi gyűjtemény – helyszín: Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – bejelentkezés szükséges: 06/20 458-0387
Augusztus 13. 9-12 óráig Szatócsmúzeum – helyszín: Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma – bejelentkezés szükséges: 06/20 458-0387
Augusztus 19. Dalvarázs Hangverseny - helyszín: Városi Színházterem (Petőfi út. 5.)
Augusztus 20. „Homo et Natura” - A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 35. éves Jubileumi kiállítása – helyszín: Városi Galéria

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:
Augusztus 13. XV. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Túrtői holtág - versenypálya
Augusztus 14. 17:30 Motoros Akrobata bemutató - helyszín: Alkotmány út
Augusztus 21. „Alföldi Sárkányok Harca” Sárkányhajó verseny – helyszín: Hortobágy Beret�tyó 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 14. (vasárnap) Túri Vásár
13:00 - 17:00 óráig (bejárat a Főporta felől)
Augusztus 20. (szombat) Szent István Napi Ünnepség, Lampionúsztatás és Utcabál
13:00 - 19:30 óráig (bejárat 13-16 óráig főporta felől, 16:00 – 19:30 óráig a déli porta felől)
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Kapcsolódó programok

Augusztus 13. NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 14. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcentrum (Szolnoki út 15.)
Augusztus 14. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 13. XII. Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Találkozója
Augusztus 14. 15.30 óra Mezőtúri Kutyakiképző Iskola bemutatója – helyszín: Erzsébet liget
Augusztus 20. Szent István Napi Ünnepség - helyszín: Kossuth tér

Augusztus 20.

		

Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából
2016. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:

11:00
“Homo et Natura” A 35 éves Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep jubileumi kiállítása
Városi Galéria
20:00
Lampionúsztatás
Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő
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14:00
Városi Ünnepség
aratófelvonulás,
ökumenikus kenyérszentelés,
testvértelepülések műsora
Kossuth tér

„Homo et Natura” -

A 35 éves Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep jubileumi kiállítása

Keil Ernő Közhasznú Fesztivál Zenekar koncertje
Az 1926-ban alakult, budapesti székhelyű zenekar a hazai fúvószenekari élet egyik meghatározó szereplője. Kiemelt aranydiplomás fúvószenekarként a Magyar Rádió állandó résztvevői. Mezőtúr közönségét
túlnyomórészt magyar, illetve nemzetközi slágerekből összeállított programmal szórakoztatják, melyben
minden korosztály megtalálhatja kedvencét. Karmester: Kovács Tibor.
Helyszín: Belvárosi Református Templom		
Időpont: 2016. augusztus 21. (vasárnap) 14.00 óra
Belépődíj: 2.000 Ft/fő
További információ: Agócs Krisztina 06/70 428-9249, takacstanya@gmail.com
Jegyek elővételben kaphatók a Közösségi Házban (Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
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Augusztus 20.

A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 2016-ban ünnepli alapításának 35 éves évfordulóját. Az idei év
egyik legfontosabb eseménye az augusztus 20-án megnyíló jubileumi kiállítás, mellyel szülővárosának, Mezőtúrnak mutatkozik be a képzőművészet e kicsiny, ám megbecsült alföldi bázisa.
A Városi Galéria földszintjén kapnak helyet az idén elkészülő vadonatúj festészeti-grafikai, illetve
bronzmunkák, valamint a most elinduló, „Bronz és üveg találkozása” című projekt során születő alkotások.
Mindeközben a Galéria emeletén látható lesz a teljes 35 éves munkásságot felölelő, tartalmi módon bemutatkozó közgyűjtemény anyaga megújult formában.
A rendezők elgondolása alapján az Alkotótelepnek 1981. óta otthont adó Takács tanya fotókkal, hangulatelemekkel való bemutatása teszi teljessé a ”Homo et Natura – Ember és Természet” ars poetica szellemiségében működő, igazán dinamikus jubileumi kiállítást.

Lampionúsztatás és Utcabál
Időpont: 2016. augusztus 20. (szombat) 9:00-24:00

Augusztus 20.

Helyszíne: Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő, Kossuth Lajos tér
Örömmel mondhatjuk el, hogy az idei évben immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a Lampionúsztatás és
Utcabál. Azért, hogy az Államalapítás Ünnepét még emlékezetesebbé tegyük, a városi ünnepséget követően, idén
először augusztus 20-ára szervezzük ezt a csodálatos eseményt. Minden kedves érdeklődőt várunk a Hortobágy
– Berettyó főcsatorna partján kialakított tengerparti hangulatot idéző kikötőbe, ahol az egész nap folyamán
lehetőség nyílik vízi sporteszközök bérlésére. 16 órától a gyermekek óvónők segítségével készíthetik el lampionjaikat. A nagy sikerre való tekintettel most is meghirdettük a Lampion szépségversenyt négy korosztályban:
óvodás, általános iskola alsó tagozatos, általános iskola felső tagozatos és középiskolás kategóriákban. Az elkészült
lampionok fotóit az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük eljuttatni 2016. augusztus 12-ig.
Személyesen: Városi Oktatási Centrum (volt főiskola), Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)
E-mail: aharto@mezotur.hu
A verseny eredményhirdetésére a Lampionúsztatást megelőzően, várhatóan 19 órakor kerül majd sor.
Sötétedéskor elkezdődik a lampionok úsztatása, csodás fénybe borítva ezzel a Hortobágy-Berettyó vizét. Az
úsztatást követően a Kossuth téren (Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszon) utcabáli hangulatban élvezhetik
kedves vendégeink az ABBA Szlovákia emlékzenekar élő nagykoncertjét.
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Berettyó Kupa 2016 – Sárkányhajó verseny
Időpont: 2016.augusztus 21. (vasárnap) 8:00-16:00
Helyszín: Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő

Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a barátokkal való együttlétet akkor
bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillanatokkal gazdagabban fognak hazatérni.
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 21.

Reggel 8 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csapatok jelentkezését három kategóriában: női,
férfi és vegyes legénység.

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. Az időszaki kiállításon Bangó Alíz népi iparművész, néprajzkutató a hucul népi cserépedények alapján készült
használati tárgyai, dísztárgyai és kályhája láthatók.
Nyitva: Hétfő kivételével naponta 10-12;
14-17 óra között.
A Túri Vásár napján 10-17 óra között folyamatosan.
Belépők: Teljes árú: 400 ft.
Kedvezményes: 250 ft.
Megtekinthető kiállítások:
A mezőtúri fazekasság évszázadai
(állandó kiállítás)
Válogatás Dr. Füstös Jenő kerámiagyűjteményéből
(állandó kiállítás)
„Elfelejtett ősök árnyai” – Bangó Alíz 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:
Hétfő kivételével naponta 10-12; 14-17 óra között.
A Túri Vásár napján 10-17 óra között
folyamatosan.
Belépők: 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, valamint a
többi nagy alföldi fazekasközpont kerámiaművességének emlékeit is megtekinthetik az érdeklődők.

Kapcsolodó programok

Menetrend szerinti sétahajó járat Mezőtúron
Beszállás:
Mezőtúr, Hajókikötő, Hortobágy-Berettyó, 6,825 fkm, jobb part.
A menetrend szerinti sétahajó járat létszámtól függetlenül indul, minden pénteken (18
órától), szombaton (16 órától; túljelentkezés esetén újraindul) és ünnepnapokon, valamint
megrendelésre is.
Jegyárak (Mezőtúr): 1,5 óra menetidő
• Felnőtt jegy: 1500 Ft/fő
• Gyermek jegy: 1000 Ft/fő (14 éves korig)
• 3 éves korig az utazás ingyenes!
Bővebb információ:+36 (70) 4428939 vagy +36 (70) 3236389; www.koroshajo.hu

Kikötő Büfé nyitvatartási ideje:
Hétfő - Kedd: ZÁRVA			
Szerda: 15:00 - 20:00			
Csütörtök: ZÁRVA

Péntek - Szombat: 14:00 - 23:00
Vasárnap: 14:00 - 20:00
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra:
www.muveszetinapok.hu, www.turivasar.hu, www.mkskft.hu,
www.mezotur.hu

Kiemelt média partnerünk:
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Támogatóink:

Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN
Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Mezőtúr
Városi Polgárőr Egyesület, Hermann Mezőtúr Kft., TÚRPIG KFT., OTP Bank Nyrt.,
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Mongol-Agrár Zrt., Városháza Gyógyszertár Bt.,
LEDFAK Kft., ART Építészet Kft., Mentész Zrt., TRIDO 2005 Kft., Dr. Vizdákné és
Társa Bt., Ferrocor Kft., HÓD 2000 Kft., Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.,
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, East Fest, Újvárosi Hagyományőrzők
Klubja, DP Grafik Kft., Nagy Lallie, Mezőtúri Városi Televízió, Pont Televízió, Pont
Rádió, Új Néplap, Csaba Rádió, Viharsarki hírek, szoljon.hu, Körös Televízió, Rádió Sun,
Szolnoki Napló, Túrkeve Televízió, Túrkeve Újság, Szarvas és Vidéke, Szentes Tv,
Rádió Törökszentmiklós, Aktív Rádió, artnews.hu, Alföld Televízió, hajdupress.hu,
Törökszentmiklósi Térségi Televízió

Támogatóink segítségét ezúton is köszönjük!
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Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Elnökségének javaslata alapján, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával
készült.”
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