
Advent 2017
m e z ő t ú r  é s  v i d é k e

Karácsonyváró vasárnap
Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2017. november 26. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/56 350 075
Az adventet megelőző vasárnap is már a karácsonyvárás jegyé-
ben telik. Ez alkalommal a Közösségi Ház nagytermébe invitál-
juk Önöket. A Mezőtúron már ismert Líria Társulattal készül-
hetünk az adventre.
Az utóbbi időben a tagok számos környező településen mutatták 
meg tehetségüket, nekünk az ünnepek alatt a meghittséget hoz-
zák el. A fellépő énekesek: Kiss Viktória, Lajter Dorina, Papp 
Veronika, Varga Erzsébet, Geszti Viktor és Pete Gergely. Gitá-
ron közreműködik: Cseh Zsolt.
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városháza díszterme
Program időpontja: 2017. december 03. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350 075
Az adventi programsorozat mezőtúri hagyományaihoz híven az 
első gyertyagyújtás helyszíne idén is a Városháza díszterme. Az 
ökumenikus koszorúszentelést követően Herczeg Zsolt polgár-
mester gyújtja meg az első gyertyát.
Ezt követően Bodorikné Aszódi Ágnes a Mezőtúri Református 
Kollégium intézményegységvezető-helyettese mondja el adven-
ti gondolatait.
A műsort a Mezőtúri Református Kollégium gyermekkó-

rusa adja, vezényel: 
Marczi Ernő kántor-
karnagy. 

Szervező:
Mezőtúr Város
Önkormányzata,
Mezőtúri
Közművelődési és 
Sport KN Kft.

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2017. december 10. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta  06/56 350 075
Advent második vasárnapján a Közösségi Házba hívjuk kedves 
vendégeinket. A kiemelkedő munkájáért Polgármesteri Elisme-
rő Oklevélben részesített Biró László népzenetanár, citeramű-
vész osztja meg velünk gondolatait, majd Batta Attila Viktor al-
polgármester meggyújtja a második gyertyát a városi koszorún. 
Az est hátralevő részében a Dalvarázs Együttes hangverseny-
ét hallhatjuk.
A Dalvarázs Együttes szeretettel várja a tisztelt érdeklődő közön-
séget karácsonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és 
korokon átívelő. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólisták 
között elismert énekesek és ifjú tehetségek állnak színpadra. 

Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

III. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Katolikus Templom
Program időpontja: 2017. december 17. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Kelemen Márton  06/56 350 075
A karácsonyvárás harmadik vasárnapján a Katolikus Templom-
ba várjuk Önöket. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját dr. 
Farkasinszki Fanni aljegyző gyújtja meg, majd Felkai István 
„Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj 2017. évi kitüntetettjének ad-
venti gondolatait hallgatjuk meg. A program folytatásaként Orosz 
Zoltán adventi harmonika előadása növeli az ünnepi hangulatot. 

“Dallam és Szenvedély” 
 Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje

Orosz Zoltán harmonikaművész a kortárs zenészek egyik legsok-
oldalúbb és legkiválóbb képviselője. Zenei érdeklődése rendkí-
vül összetett, a klasszikus 
zenétől a népzenék világán 
át a jazzig megannyi stí-
lusban otthonosan mozog, 
így koncertjein a legkülön-
bözőbb zenei stílusokat él-
vezheti a közönség.
Szervező: Mezőtúri Köz-
művelődési és Sport KN 
Kft.

Tisztelt Mezőtúriak!
Az Advent talán az év legszebb, legmeghittebb időszaka minden ember életében. Ilyenkor a szeretet varázsa hatja át lelkünket. Fel-
értékelődnek az ünnepi percek, izgalommal várjuk a Szentestét és gyermeki kíváncsisággal bontjuk az ajándékainkat. Amikor elér-
kezik az ünnep, a világ megpihen, csitul a hangzavar, kigyúlnak a fények. A varázslatos családi pillanatok mellett a következő prog-
ramokra invitáljuk Önöket. Jöjjenek el a rendezvényeinkre, töltsük együtt az ünnepi perceket!

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. munkatársai nevében kívánunk Önöknek 
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

Tisztelettel:
Herczeg Zsolt polgármester, Batta Attila Viktor alpolgármester, dr. Enyedi Mihály jegyző, dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, 

Bordács László ügyvezető



Kézműves portékák vására
Progam helyszíne: Túri Fazekas Múzeum
Program időpontja: 2017. december 3. 10-17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Pusztai Zsolt (06/70 770-2322)
A Mezőtúrról és más településekről érkező mesteremberek mi-
nőségi portékáikat kínálják Mikulásra, karácsonyra.
Szervező: Túri Fazekas Múzeum

Mikulás napi előadás
Fábián Éva ünnepi műsora gyerekeknek

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum, Sportcsarnok, 
Petőfi tér 1.
Program időpontja: 2017. december 5. (kedd) 10 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta (06/56 350-075)

Fábián Éva, a Neoton Família alapító 
tagja 1990. óta készít lemezeket gyere-
keknek. Előadásai interaktívak, gyere-
kek bevonásával történnek. Több  elő-
adói és újságírói díj tulajdonosa.
Az előadás a hagyományokhoz híven a 
Közösségi Ház és a Mikulás ajándéka a 
mezőtúri gyermekeknek. A belépés in-
gyenes, előre regisztrálni szükséges!
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft.

Gyermek és Ifjúsági Citerazene-
karok 19. Túri Találkozója

Program helyszíne:  Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola aulája
(Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 84.)
Program időpontja:
2017. december 9. 15 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség:
Csider István titkár 06/20 912-8001
Hagyományainkhoz híven ez évben is 
megrendezzük fiatal citerások részére a 
találkozót, melyen idén is lehetőség van 
térségi és országos minősítést kérni.

Rendezvényeinkre a belépés díjtalan, sze-
retettel várunk minden érdeklődőt!

Kézműves Karácsonyi Vásár

Program helyszíne: Kézműves Ház
(Mezőtúr, Petőfi út 56.)
Program időpontjai:
2017. december 10. vasárnap 9.00-16.00
2017. december 17. vasárnap 9.00-16.00
Kapcsolattartó, elérhetőség: 
Madarászné Marosi Edina
06-20/487-8915
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szak-
kör az előző évhez hasonlóan immár má-
sodik alkalommal rendezi meg Kézmű-
ves Karácsonyi Vásárát. A helyi kézmű-
vességet kívánják megismertetni a lakos-
ság körében. A tavalyi hagyományhoz hí-
ven, idén is szívesen látják a látogatókat 
egy kis enni-innivalóval. A vásárt ingye-
nes kézműveskedéssel színesítik, amelyet 
a helyi kézművesek és a Díszítőművésze-
ti Szakkör tagjai segítségével valósítanak 
meg.
Szervező: Mezőtúri Népi Díszítőművé-
szeti Szakkör

Vivace Kamarakórus
10 éves jubileumi hangversenye
Program helyszíne:Katolikus Templom
A program időpontja:
2017. december 16. 17 óra
Kapcsolattartó: Csiderné Csizi Magdolna

A Vivace Kamarakórus Mezőtúr egyetlen 
minősített amatőr felnőttkórusa. 2015-ben 
és 2017-ben is részt vettek a Keszthelyi 
Dalünnepen, ahol mindkét esetben orszá-
gos minősítést kértek. Munkájukat, elő-
adásukat arany minősítéssel jutalmazták. 
2010 óta minden évben részt vesznek ad-
venti hangversennyel a város által szerve-
zett adventi programsorozatban. Ez évben 
ünnepelik fennállásuk 10. éves jubileu-
mát. Az arTúr Fesztiválon az önálló hang-
versenyük már több éve üde színfoltja a 
fesztivál palettájának, elvarázsolva a telt-
házas közönséget. A kamarakórus vezető-
je: Csiderné Csizi Magdolna karnagy

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ www.mkskft.hu, www.mezotur.hu


