Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy év, újra a nyáré és ezzel együtt a szabadtéri programoké a főszerep.
Örömmel mondhatom el, hogy ezekből Mezőtúron sem lesz hiány. Ebben az évben is
igyekeztünk 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. 2014. augusztus 6-9. között szervezi meg legnagyobb és legrangosabb
rendezvényét az arTúr Fesztivált, ahol városunk különböző pontjain, több helyszín ad
otthont a gazdag és színvonalas élőzenés, számos művészeti ágat bemutató
programoknak. Ennek megkoronázásaként, augusztus 10-én kerül megrendezésre a
XXIII. Túri Vásár, amely színes, vásári forgatagával, egész napos színpadi
előadásokkal, vidám parkkal, 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 még nem érnek véget! Augusztus 19-én az immáron hagyományként megrendezett varázslatos Lampionúsztatással, utcabállal és meglepetés programokkal várjuk Önt és kedves hozzátartozóit a Hortobágy- Berettyó partján. Augusztus 20-án a Szent István Napi ünnepség keretében Aratófelvonulás,
illetve Országos Citera és Néptáncgála kerül megrendezésre, a Berettyó partján pedig a nagy sikernek örvendő,
vízi sportokat népszerűsítő Vízparti Fieszta után, a sárkányhajó szerelmesei szállhatnak újra vízre.
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!

Herczeg Zsolt
polgármester
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Augusztus 6.

Programok
17:00
Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
17:15
Kara Milán - “Nézőpontok” c. fotókiállítása
Közösségi Ház
21:00
arTúr kertmozi:
Csinibaba
Folk udvar
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Kara Milán - “Nézőpontok”

Csinibaba
színes, magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997
1962. augusztus 28. Ezen a szombat reggelen is ellátja Simon
bá’ (Gálvölgyi János) hírekkel, tanácsokkal és zenével a háztömbrádión keresztül a rábízott állampolgárokat. Közben a
KISZ meghírdeti a Ki-mit-tud-ot, amelynek győztesei kimehetnek a Helsinki VIT-re, ami a vasfüggönyön túl van. Maga az édes
élet. Sok-sok bonyodalom, még több sláger, ármány, szerelem és
mulatság után kiderül, hogy a véletlent sem bízzák a véletlenre,
és senki sem abba a révbe érkezik, mint amibe beevezett.
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Augusztus 6.

A kiállítás négy különböző témában foglalja össze válogatott képek segítségével a hobbi
fotós főbb érdeklődési köreit. A fotók azért lettek így egymás mellé állítva, hogy mind a művészibb beállítású, szakmaspecifikusabb látogató és a laikus vendég is találhasson számára kedves
vagy csak egyszerűen „szép” képet. A négy téma felölel több extrém sportot, bizonyos „rétegzene” koncertjeit, divat-és portréképeket, pillanatképeket. Csoportonként 10-10 kép hivatott megmutatni az adott téma jellegzetességeit, pillanatait, az abban szereplő embert.

Augusztus 7. - Folk udvar

Programok
16:30
Ringató foglalkozás
16:00
“Hetedhét birodalom” - mese kalandpark
18:30
Kolompos koncert táncházzal
21:00
arTúr kertmozi
Macskafogó
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“Hetedhét birodalom”

Kolompos Zenekar
Nevüket egy népi hangszertől – hangkeltő eszköztől - kölcsönözték, s mint kolomposok
- hangadók arra törekednek, hogy zeneiségünkben túllépjék a népzenei előadásmód határait.
Céljuk mindig a szórakoztatás, az élményadás. Műsoraik alapját az élőzene varázsa adja.
Mesejátékaikat is a gyerekekkel együtt adják elő, velük együtt szerepelnek, énekelnek, és
a Kolompos együttes reményei szerint - velük együtt alakítják egy kicsinykét a jövőt…

Macskafogó

Színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és
az egértársadalom felszámolására törekednek. De az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkos
szolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz.
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Augusztus 7. - Folk Udvar

A mese játszóparkban 4
helyszínt alakítunk ki, amelyeken sajátos feladatok, egyedi térjátékok, ügyességi játékok, valamint furfangos fejtörők várják a gyermekeket. Az állomásokon jelmezes animátorok felügyelnek, illetve irányítják a játékot. Az önfeledt szórakozás garantált.

Augusztus 8.

Programok
17:30
Lévai Mária - hárfaművésznő
Katolikus Templom

19:00
Szeredás Zenekar
és táncház
Folk Udvar
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Lévai Mária

Szeredás Zenekar
A debreceni Szeredás Együttes 1993-ban alakult, tagjai a magyar néphagyományok
iránt
elkötelezett
népzenészek,
néprajzkutatók,
előadóművészek.
A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése néphagyományaink kutatása, óvása, valamint feldolgozása és bemutatása annak érdekében, hogy a ma embere is átélhesse
ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmeiségét és jelentéstartalmát.
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Augusztus 8.

Lévai Mária hárfaművésznő 1999-ben szerzett diplomát a Liszt
Ferenc Zeneakadémián. Tizenöt éves kora óta rendszeresen koncertezik.
Széles repertoárjában sokféle korból és stílusból válogat. A
reneszánsz muzsikától, Bach, Handel és más barokk szerzők művein
át, a romantikus és kortárs hárfamuzsikáig több száz darabot játszik
rendszeresen.

Augusztus 8. - Református Templomkert

Programok
18:30
Re*Flex Band
Református Templomkert

20:00
Lay Down
Református Templomkert
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A RE*FLEX BAND 2009-ben alakult mezőtúri, békéscsabai és csorvási zenészekből.
Egyedi zenekari felállásuk magával hozta az egyedi stílust is. A Flex-Band, Young-Band és
Concert Band hangszerelésű zenéjükkel új megvilágításba hozták az eddig jól ismert
fúvószenét. Napjaink pop, rock, latin és filmzenei átirataival külföldi és belföldi fesztiválokon
is felcsigázza a közönséget ez az újfajta hangzás. Nem titkolt céljuk, hogy jól érezze magát
mindenki, s hogy a fúvós, mint hangszer: népszerű legyen. Számaik a 60-as évektől napjainkig
ívelnek, de szívesen kísérleteznek más műfajokkal is.

Lay Down
A zenekar repertoárjában klasszikus jazz standard-ek
és népszerű popzenei dallamok csendülnek fel szokatlan
hangszerelésben. A dalok több zenei irányzatot átölelve
kelnek életre, jazz-latin, smooth jazz, swing, mainstream
stílusokat megjelenítve, egyedi módon, a zenekar tagjainak benső és zenei világát tükrözve.
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Augusztus 8. - Református Templomkert

Re*Flex Band

“Fúvószene Újratöltve”

Augusztus 8. - Fesztivál színpad

Programok
17:00 Memento
18:10 Doors Tribute Band
19:20 Magma

21:00

KUKO 55 Jubileumi POKOLGÉP koncert
23:00 Fenomén
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Pokolgép
A Pokolgép az 1980-as évek elején alakult magyar heavy metal együttes. Nevükhöz köthető az
első magyar heavy metal album. Kukovecz Gábor
gitáros és Paksi Endre basszusgitáros által alapított zenekar Kalapács József énekessel az
évtized második felében a legnépszerűbb heavy metal együttes volt Magyarországon.
Kalapács József 1990-ben történt kiválása után Kukovecz és Rudán körül újjászerveződött
zenekar 1999-ben tért vissza. Az újra megerősödő hazai heavy metal színtéren a Pokolgép is
megtalálta a helyét. Azóta is rendszeresen készítenek új albumokat, és sikerrel koncerteznek
itthon, valamint az országhatáron túl.
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Augusztus 8. - Fesztivál színpad

Immár hagyományosnak mondható, hogy az arTúr Fesztivál pénteki napja a rock zene
napja. Helyi és vidéki zenekaroknak biztosítunk fellépési lehetőséget ezen a napon, akik
színvonalas zenéjükkel kalauzolnak el bennünket a rock és az underground világába. A nap
folyamán saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt hallhatunk.

Augusztus 9.

Programok
17:00
Magic Show
Folk udvar

19:00
Városi Galéria
Vivace Kamarakórus
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Magic Show

Vivace Kamarakórus
Szeretettel köszöntjük az arTúr Fesztivál műsorfüzetének hasábjain keresztül a
fesztivállátogatókat.
Immáron 3. alkalommal találkozhatunk a fesztivál keretein belül, önálló koncert formájában.
Néhány szó a kórusról: 2007-ben alakultunk, a korábban ének-zene tagozatos diákokból, akik
továbbra is adózni akartak a kóruséneklésnek. Ez év szeptemberében egy nemzetközi
versenyen veszünk részt Nagybányán, képviselve országunkat, szűkebb hazánkat, Mezőtúrt.
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Augusztus 9.

2000-óta a Túri Vásár kísérő programja a szombat délutáni Magic Show.
Idén megyénk két nemzetközileg ismert és elismert mágusa: Ghyczy Tamás és Herbály
András kalauzolja a nagyérdemű közönséget a csodák birodalmába. A tisztelt publikum láthat
színpadi manipulációt, késhegyre menő mentál mutatványt, vidám, interaktív társasági
trükköket, agytekervényeket nem kímélő memotechnikát, s aki igazán szemfüles, akár még
azt is ellesheti, hogyan lehet pénzt varázsolni...

Augusztus 9. - Fesztivál színpad

Programok
16:00
Novák Gergő “Cuban Dance” akusztikus gitárkoncertje
17:00
Ikaros
18:00
Scattered Light
20:00
Tóth Gabi nagy koncert
22:20
Pákai Petra és Bandája
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Tóth Gabi 2004 őszén indult a Megasztár második szériájában,
ahol a harmadik helyezést szerezte meg, ezáltal elnyerte a „2005
legjobb női hangja” címet.
2010-ben a magyar X-Faktor egyik sztárfellépője, illetve a Való
Világ 5 főcímdalának az énekesnője volt. 2013-ban az X-Faktor
egyetlen egy női mentora Geszti Péter, Szikora Róbert és Alföldi
Róbert mellett.

Pákai Petra Band
Pákai Petra a Kőbányai Könnyűzenei Stúdióban végzett énekszakon. 22 éves kora óta
aktívan koncertezik szerte az országban és külföldön is.
Jazz, blues, pop stílus mellett a ska is szerepet játszott az életében. 2012-ben a Voice
Hungary tévés vetélkedőben ismerhette meg az ország. Blues zenekara mellett saját
formációval is fellép, zenésztársaival populáris, ismert dalokkal szórakoztatják a közönséget legyen az fesztivál, rendezvény vagy esküvő.
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Augusztus 9.- Fesztivál színpad

Tóth Gabi

Augusztus 10. - Túri Vásár

Programok
9:00 Polgármesterek köszöntője
9:30 Apacuka Zenekar
10:40 “Leg a láb” táncbemutató
11:30 Nótaműsor
12:40 Dalma Dance Club
13:30 Főzőverseny eredményhirdetése
14:00 Küzdősport bemutató
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Az Apacuka a gyermekeknek szóló zenekarok legújabb generációja, tagsága hazai
undergroundnak számító együttesekből állt össze.
Interaktív, játékos, táncos koncertjeinken változatos stílusú, kizárólag élőben előadott
dalok hallhatóak, amelyek többek között megtalálhatóak a Színes világ című nagylemezen. A
színesen hangszerelt dallamokban különféle zenei irányzatok is megjelennek, a rocktól a
világzenén át a reggae-ig. A zenekar üde színfolt a magyar gyermekzenei palettán. Pálfi Kriszta
énekesnő versei, varázslatos hangja és személyisége kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl.
A dalok mondanivalója, az egyedi stílus és a magávalragadó színpadi produkció teszi különlegessé és emlékezetessé az együttest.

Animal Cannibals
Az idén 25 éves Animal Cannibals újra Mezőtúron! A banda az egyik legnagyobb hatású magyar
rap/hip-hop csapat, a stílus egyik magyarországi előfutáraiként is szokták őket nevezni. Alapvetően
a könnyedebb formákat preferálják, így a viccesebb, de mégis mondanivalóval bíró szövegeik
szélesebb közönséghez is el tudnak jutni. A kannibálok népszerűsége máig töretlen.
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Augusztus 10. - Túri Vásár

Apacuka Zenekar

Augusztus 10. - Túri Vásár

Programok
14:20 Három Anikó és hastáncosai
14:50 Animal Cannibals
15:30 Nótár Mary
17:15 Best Of Zenekar
19:00 Fresco Bello zászlóforgatók
20:00 Neoton Sztárjai
21:45 Tűzijáték
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Karrierje 2002-ben indult miután 2001-ben, egy tehetségkutatón felfedezték. Nevével igazán
a Roma sztárparádé 2. című Bódi Guszti által felfedezett roma előadókkal közösen készített
lemez megjelenése után találkozhattunk. Jó a stílusom című legutóbbi lemezén mindenki megtalálhatja az igazi Nótár Marys roma pop zenéket.

Best Of Zenekar

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.

Neoton Sztárjai
A legendás magyar popcsapat karrierje több mint negyven éve indult. Az együttes alapító
tagja Pásztor László, 1965-ben még maga sem gondolta, hogy az egyetemen összeverbuvált
beatzenekarból Magyarország egyik legsikeresebb popbandája lesz. A zenekar olyan örökzöldekkel
ajándékozta meg a közönséget, mint a Szép nyári nap, a Santa Maria vagy a Don Quijote. Bár
1990-ben a zenekar feloszlott, fellépéseikkel azóta is jelen vannak a magyar könnyűzenei élet
palettáján Neoton Sztárjai néven.

19

Augusztus 10. - Túri Vásár

Nótár Mary

Kapcsolódó programok

A rendezvényhez kapcsolódó művészeti programok, kiállítások:
Badár Emlékház és Műhely – állandó kiállítás – Helyszín: Sugár út 16.
Alföldi Téglárium - állandó kiállítás – helyszín: Petőfi út 5.
Augusztus 01. Erdei Mihály fotós egyéni kiállítása – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 6. Kara Milán fotós egyéni kiállítása - helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 9. Kun Zsigmond néprajzi gyűjtemény - helyszín:Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Augusztus 9. Szatócsmúzeum - helyszín:Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Augusztus 15. 19 óra - Dalvarázs Hangverseny - Városi Galéria
Augusztus 20. XVII. Országos Citera és Néptánc Gála

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:
Augusztus 9. XII. Túri Kupa utcai futóverseny – helyszín: belváros
Augusztus 9. XIII. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti tó
Augusztus 20. „Alföldi Sárkányok Harca” 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 augusztus 10-én a Túri Vásár idején. A látvány tovább fokozódik
augusztus 19-én a lampionos úsztatáskor. 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
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Kapcsolódó programok

Augusztus 9. NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 10. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcsarnok (Szolnoki út 15.)
Augusztus 10. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal a Kunszövetség
gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 10. 13-16 óra toronylátogatás a Városházán
Augusztus 9-10. X. Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Találkozója
Augusztus 19. 19:00 - 21:30 óra toronylátogatás a Városházán
Augusztus 20. Szent István napi ünnepség

Kapcsolódó programok

Dalvarázs Hangverseny
2014. augusztus 15-én (pénteken) 19.00 órai kezdettel kerül sor a Dalvarázs Társulat nyári
hangversenyére a Városi Galériában. A műsorban felcsendülnek népszerű operaáriák, musical
részletek, operettek, filmdalok, és sanzonok.
Ének: Kozák Júlia, Bíró-Sipos Karina, Nagy Dóra, Vincze Zsuzsa, Búsi Janka, Varga Böbe, Nagy
Éva, Papp Nikolett, Búsi Ferenc, Petróczky Csaba, Sülyi Károly, Altsach Gergely, Szilágyi
Sándor I, Szilágyi Sándor II, Id. Szilágyi Sándor, Major Attila, Herbály Katalin
Balett: Garai Maja
Kísér:
Hegedű: Molnár Andrea, Papp Nikolett, Kuttenberg
Anikó, Skultéti Éva, Korom Kata
Fuvola: Székely Orsi; Klarinét: Kálnai Kata; Cselló:
Guba Béláné Erzsike , Veress Ágnes
Harmónika: Soós Kálmán; Bőgő: Némethi Ákos Zongora:
Berczeli Endre

22

Túri Fazekas Múzeum

(Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig
10-12; 14-17 óra között,
illetve a Túri Vásár napján
10-17 óráig folyamatosan.
Belépőjegyek: 400 Ft és 250 Ft.
Kiállításainkról, programjainkról a múzeum
Facebook oldalán találnak bővebb bemutatást.
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Kapcsolódó programok

A mezőtúri múzeum őrzi hazánk egyik legnagyobb népi cserépedény gyűjteményét. Állandó
kiállításában a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Listáján és a Magyar Értéktárban is
szereplő helyi fazekas kultúra története, legjellemzőbb kerámiái és dokumentumai tekinthetők meg.

Augusztus 19-20.

Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából
2014. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:
13:30
Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep
kiállítása
Városi Galéria

16:00
XVII. Országos Citera
és Néptánc Gála
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15:00
Városi Ünnepség
aratófelvonulás, ökumenikus
kenyérszentelés

Varázslatos lampionúsztatás

Bővebb információk: www.mezotur.hu
Tel.: Korcsok Anita 06/20/220-3686
és Szűcs Dániel 06/20/558-8364
Mindenkit szeretettel vár a szervező:
Mezőtúr Város Önkormányzata
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Augusztus 19-20.

Idén 4. alkalommal rendezzük meg a szívmelengető, káprázatos látványt nyújtó lampionúsztatást 2014. augusztus 19-én este a Hortobágy-Berettyó partján.
A minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújtó rendezvényen évről évre többen
vesznek részt, így az idei évben is színes programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Délután a
vízi sport szerelmeseié a főszerep, a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét lehetőség lesz
vízi sporteszközök kölcsönzésére. A gyermekek számára kézműves foglalkozással, bohóc, bűvész
műsorral kedveskedünk és óvónők segítségével saját lampionjaikat is elkészíthetik. Újdonságként
lampion szépségversenyt hirdettünk, amelyre a beküldési határidő augusztus 3.
A csodás úsztatást követően fellép Kasza Tibi, majd utcabál veszi kezdetét a Kossuth téren
a Project 4.1 zenekarral!

Augusztus 19-20.

Evezz Te is velünk!
2014. augusztus 20-án ismételten megrendezésre kerül a közel egy évtizedes múltra
visszatekintő Alföldi Sárkányok Harca sárkányhajó verseny. Egy hajóban minimum 16, maximum 20 fő versenyezhet. A rendezvény 9 órakor kezdődik közös, vidám bemelegítéssel és a
hajós esküvel, ami egy napra mindenkit igazi hajóssá tesz. A versenyben amatőr és profi csapatok vesznek részt és több futamban mérik össze tudásukat. Ha élvezni akarod a vízen
suhanás élményét, az evezés örömét, a barátokkal való együttlétet akkor bátran gyere
versenyezni a Hortobágy-Berettyó partjára.
További információk:
Web: www.facebook.com/turi.sarkanyok;
www.alfoldkozepe.hu; www.mezotur.hu
Tel.: Csernyán Péter: 06/20/424-9932,
Metzker Krisztina 06/70/334-6820,
Szűcs Dániel 06/20/558-8364
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Túri Sárkányok, Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
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Támogatóink nevét és logóját kiadványunkban feltüntettük.
Segítségüket ezúton is köszönjük!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra:
www.muveszetinapok.hu, www.turivasar.hu, www.mkskft.hu,
www.mezotur.hu
Mezőtúr és Vidéke különkiadás
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Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN
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Viharsarki Hírek, Új Néplap, szoljon.hu, Csaba Rádió, Szolnoki Napló, Túrkeve
Televízió, Túrkeve Újság, Aktív Rádió, Alföld Televízió, hajdupress.hu, Szarvas és
Vidéke
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Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Helyszínek:
1: Fesztiválszínpad (Víztorony alatt)
2: Közösségi Ház
3: Folk udvar - Túri Fazekas Múzeum

4: Art Színtér - Városi Galéria
5: Katolikus Templom
6: Református Templomkert
A borítót fényképezte: Soltész Tamás

