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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. 2015. augusztus 4-8. 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 9-én kerül megrendezésre a 
XXIV. 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 még nem érnek véget! Augusztus 19-én az immáron 
hagyományként megrendezett varázslatos Lampionúsztatással, utcabállal és meglepetés progra-
mokkal várjuk Önt és kedves hozzátartozóit a Hortobágy- Berettyó partján. Augusztus 20-án a 
Szent István Napi ünnepség keretében új helyszínen, a Kossuth téren az Aratófelvonulás, illet-
ve a Dalvarázs Együttes hangversenye kerül megrendezésre és az idén először 
Testvértelepüléseinkről érkező barátainkat is ezekre az eseményekre hívtuk meg. 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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17:00

Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
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18:00
Thurzó Zoltán zongorahangversenye

Közösségi Ház

21:30
arTúr kertmozi

Tüskevár
Túri Fazekas Múzeum

17:10
Nagyné Kollár Mária kerámiakészítő

és családja közös kiállítása
Közösségi Ház

20:00
Kalungu ütőegyüttes

Szabadság tér



A zenekar céljai, egyrészt a közösségi élmény, másrészről a művészeti alkotás. Ez a két dolog 
azonban egymásra hat, egymás nélkül nem létezhet a zenekarban. A közösségi alkotáson keresztül 
jutunk el az emelkedett zenéhez, amely végül visszahat teremtő közösségére, a zene által leszünk 
zenekar, együttes. Emellett természetesen célunk az ütőhangszeres zene népszerűsítése, vala-
mint ismerkedés a magyar és más népek kultúrájával, elsősorban a zenén keresztül. Egy új cél az 
együttesben az, hogy megpróbáljuk XXI. századi fejjel átértelmezni az ősi népek zenéjét. Egy új 

közösségi zenét alkotni, akár a stílusok és a korok ötvözésével is.

KALUNGU Ütőegyüttes

Nagy Árpádné Kollár Mária kerámiakészítő. Mezőtúron él és dolgozik. Mezőtúrra jellemző 
motívumokkal díszített dísz-és használati tárgyakat készít. Törekszik a mezőtúri jelleg, stílus 
megőrzésére, de mellette olyan tárgyakat hoz létre, amelyek mindennapi életünk, hasznos kiegé-
szítői. Férje Nagy Árpád. Korábban munkája mellett hobbiként tájkép festészettel foglalko-
zott, majd megszeretve a kerámiakészítést a vállalkozásukban segít az alkotásban. Önálló kol-
lekcióként elsősorban figurális jellegű és „izniki „ mintás falitányérokat, pálinkáskulacsokat 
készít. Fiuk Nagy Gergő Árpád  Budapesten él családjával.  A mindennapi munkája mellett hob-

biként fotózással foglakozik. Elsősorban természeti fotókat, életképeket készít. 

Kiállítás megnyitó

A
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21:30
arTúr kertmozi

Szerelemre hangszerelve
Túri Fazekas Múzeum

4

19:30
Acoustic World

Túri Fazekas Múzeum
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színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 104 perc, 2013. 
Greta (Keira Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, és közös szerzői a 

daloknak, melyekkel a férfi fellép. Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba 
költöznek, csakhogy a frissen szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll és szakít Gretával. A vesz-
teségtől még kóválygó lány sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), a levitézlett exlemez 
kiadó vezető egyik este meghallja énekelni egy kis East Village-i színpadon és azonnal felismeri Greta 

nyers, átütő tehetségét. 

Szerelemre hangszerelve

Az Acoustic World zenekar két lelkes ember zene iránti rajongásából nőtte ki magát. 
Bányai László és Weigert Zoltán egy gitárduót alakított 2009-ben. Később csatlakozott 

hozzájuk Varga Ákos, aki az ütős szekciót képviseli. Számos rendezvényen felléptek, zenél-
tek baráti társaságoknak, munkahelyi partikon, családi rendezvényeken, utcazenész feszti-
válokon. Aztán a trió elkezdett bővülni és 2011-ben már öttagú lett a zenekar. Repertoárjuk 
igen széles spektrumban mozog: a legújabb slágerektől, egészen a rég elfeledett ínyencsé-
gekig terjed. Egy velük töltött este kellemes szórakozást ígér mindazok számára, akik igé-
nyes, „hallgatós” zenére vágynak kikapcsolódni, és belefeledkezni kicsit a muzsikába.

Acoustic World
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17:00
Kenderkóc Népi Játszóház

Túri Fazekas Múzeum

18:00
Kaláka Együttes

Túri Fazekas Múzeum

6

20:30
Cimbaliband

Túri Fazekas Múzeum
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A Kaláka együttes 1969-ben alakult Budapesten. Verseket énekelnek és népzenét ját-
szanak saját feldolgozásban. Muzsikájuk sokszínű és a versekből következően sok stílusú. 
Az egyéni hangzást a négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja.

A Kaláka-koncerteken a gyerekek nem csak hallgatói, hanem résztvevői is az előadásnak. 
Mivel a muzsikusok mind a Kodály Zoltán koncepciója szerint tanító, híres Lórántffy zenei 

általános iskolába jártak, e zenei nevelés igazolói és tudatos használói.

Kaláka Együttes

“A népzene tehát a természet tüneménye” - mondta Bartók. S ez az állítás  a mai világban 
is megállja a helyét, vallják a Cimbaliband tagjai. Zenéjükben a modern kelet-európai 
életérzés keveredik a népzenével, viszont mindez természetes formában történik, mert ők 
egy igazi “multikulti” zenekar.  Szerb harmonikás, magyar hegedűs, roma nagybőgős, sváb-
magyar cimbalmos és gitáros, mindez egy sejtelmes női énekhanggal és egy jazzdobossal 
megfűszerezve. 

Cimbaliband
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Musicalek - helyi előadókkal
Református Templomkert
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 20:00
Feke Pál

Református Templomkert

17:30
Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandár 

Zenekarának koncertje
Katolikus Templom
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Játszott már államalapító királyt és ifjú herceget, kegyetlen 
bíborost és Isten fiát, forradalmárt és szovjet katonatisztet, 
vámpír grófot és egyiptomi hadvezért. Számtalan szerep, az elő-
adó számtalan arca. Ő Feke Pál: Junior Prima és Artisjus díjas 
színművész.

Feke Pál

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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18:30 The Heartless Aisha

Programok

19:30 Magma

20:30 Memento

22:00 Deák-Bill Blues Band

00:15 T-34

10
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Deák Bill Gyula - Artisjus-díjas magyar blues-énekes. Gyakran „a 
magyar blueskirály” jelzővel illetik, de Bill Kapitánynak, vagy 
egyszerűen csak Bill-nek is szokták szólítani. 1984-ben a Budapest 
Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így véle-
kedett róla:

„ Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.”

Deák Bill Gyula

A T-34 2012.
augusztusában alakult. A zenekar alapvető célja már a meg-
alakuláskor is az volt, hogy magyar nyelven, saját számokat írjon. 
Stílusukra leginkább a klasszikus rock hangzás, azon belül is egy-
fajta ösztönös, energikus zenei megközelítés jellemző, amit 
leginkább a kortárs rock zenekarok közül talán a példaképnek is 

tekinthető Motörhead képvisel.

T-34
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Programok
17:00

Bűvész Show
Túri Fazekas Múzeum

17:00
Vivace Kamarakórus

Városi Galéria

12

19:00
Soós Arnold - HANG koncert

Városi Galéria
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Soós Arnold egzotikus multiinstrumentalista művész. 
Hangszere, a HANG nagyon egyedi és ritka svájci hangszer, amely 
sokak szerint a XXI. század egyik legkülönlegesebb találmányának 
számít. A hangszer a HANG nevet kapta svájci készítőitől – függet-
lenül a szó magyar jelentésétől. Vegyen részt Ön is egy igazán 
különleges, megismételhetetlen koncerten!

Soós Arnold – HANG

A kórus 2007-ben jött létre, már végzett kossuthos „énekes” diákokból. Jelenleg 24 fős a 
kórus. 2011-ben részt vettünk Charleroiban (Belgium) egy nemzetközi kórusfesztiválon, ahol 
óriási sikert arattunk; majd 2014 szeptemberében a romániai Nagybányán rendezett Liviu 
Borlan nemzetközi kórusversenyen, ahonnan ezüst diplomával tértünk haza. Ez év júniusában a 
Keszthelyi Dalünnepen vettünk részt, szórakoztatva  a balatonparti közönséget. Az arTúr 
fesztiválon immáron negyedik alkalommal adunk önálló hangversenyt. A kamarakórus vezetője: 

Csiderné Csizi Magdolna. Kóruselnök: Kelemen Márton

Vivace Kamarakórus
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Programok

18:00
Néma Revolverek

19:20
Tha Shudras

21:00
Anima Sound System

22:40
ORIGO zenekar

14
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A Tha Shudras zenei stílusát tekintve többféle irányzatból merít, az együttes saját 
hangzását „black pop”-ként határozza meg. A zenekar művészeti koncepciója (vagy ahogy az 
együttes tagjai fogalmaznak, „ars poeticája”) a modern világ emberi kapcsolataiban megmu-
tatkozó „színjátszás” hangsúlyozása, kifigurázása. Ebből fakadóan a tagok természetellenes 
színű testfestéket, illetve különféle szemüvegeket, maszkokat és kalapokat viselnek, emel-
lett képzelt identitásokat felvéve zenélnek, nem használják valódi nevüket.

Tha Shudras

Az Anima Sound System, az első hazai elektronikus tánczenekar 
számos díj kitüntetettjeként több, mint húsz éve táncoltatja a közön-
séget. Talán legnagyobb erőssége a táncoltatás, a forró hangulatú 
koncertek és a művészi bátorság, s hogy időről időre képes megújulni, 
feladni a már bevált sémákat, és egészen újba kezdeni. Ugyanakkor 
koncertjeiken meg tudtak maradni szórakoztató, sok generációnak 

szóló popzenekarnak. 

Anima Sound System
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10:00 Helyi népdalénekesek műsora

10:30 Megnyitó

10:40 Dalma Dance Club

11:30 Kozák Júlia és Sülyi Károly operett műsora

12:40 “Leg a láb” néptáncbemutató

13:20  Főzőverseny eredményhirdetése

14:00 Robin Hood zenés mesejáték

16
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A Túri Vásár napján a gyerekekhez a Gyémántkulcs 
Produkció érkezik a Robin Hood című előadással, amely zenés 
történet bemutatja, hogy a jó szándék akkor is 
győzedelmeskedik, ha nem a többség által kitaposott úton jár.

Robin Hood

1996 óta foglalkozik zenével, leginkább a gitár és az ének az ő világa. Beceneve KOZI, ami 
a Cozombolis nevéből származik, Maga írja a dalszövegeket és a zenét is, illetve állandó, bará-
taiból álló zenekarával járja az országot. Szinte minden dala pozitív életérzést sugároz. „A 
dalaimat azoknak írtam, akik hozzám hasonlóan szeretik a vidámságot, az életet és nem 

mindig a rosszat akarják megtalálni ebben a világban.” – Cozombolis Leonidász Péter

Cozombolis

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, emel-

lett pedig nagy öröm a kisgyermekek számára, akik önfeledten élvezhetik a vonatozást.

Városnéző kisvonat
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16:00 Cozombolis

17:00 Vivat Bacchus

18:00 Tom White és barátai

19:00 HEGESHOW - Világklasszis kerékpáros bemutató

20:00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

21:45  TŰZIJÁTÉK

15:15 Nílus Gyöngye Hastánc Show

18
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A mindig vidám hangulatot teremtő Vivat Bacchus a kulturált borfogyasztás és a mulato-
zás igéjét saját szerzeményű bordalokba öntve lépett be a köztudatba.

Vivat Bacchus

Kezdetben műsorukat country blues, chicago blues és west coast szerzemények feldol-
gozásai alkották, a későbbiekben koncertjeiken megjelentek a rockabilly nóták. 

Amerikai zene, magyar fiúktól. Valódi hangszerekkel, valódi zenészektől, sztárallűrök és 
egyéb sallangok nélkül. Csak a zene, az érzés, a szív és akiknek szól.

Tom White és barátai

A
ugusztus 9. - Túri Vásár

Marót Viki és a Novai Gábor vezette Nova Kultúr Zenekar 2003-as megalakulásakor 
egyedi jelenségként tűnt fel a magyar könnyűzenei palettán. Dalaik az ötvenes, hatvanas, 
néhol hetvenes évek zenei csemegéiből áthangszerelt, modern, korszerű slágerdalok teszik 
ki. A zenekar megjelenése, hanghordozása és viselkedésmódja egyaránt az ötvenes-hatvanas 
évek küllemét és kellemét idézi. Novai Gábor neve biztosíték az igényes zenéhez, melyhez 

Marót Viki csodás hangja párosul.

Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar
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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 8. 9-12 óráig Kun Zsigmond néprajzi gyűjtemény - helyszín:Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Bejelentkezés szükséges: 06/20 458-0387
Augusztus 8. 9-12 óráig Szatócsmúzeum - helyszín:Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium  – Bejelentkezés szükséges: 06/20 458-0387
Augusztus 19. 17 óra „Hetedíziglen” – a mezőtúri családfa – kutató kör kiállításának megnyi-
tója – helyszín: Túri Fazekas Múzeum

A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok:

Augusztus 6-9. Kárpát-medencei motorosok találkozója
Augusztus 7. 19 óra - Motorbemutató a Városi Strandfürdő előtt
Augusztus 8. NOHAB Vasútmodellező Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 9. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcentrum (Szolnoki út 15.)
Augusztus 9. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal, a Kunszövetség 
gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 8 - 9. XI. Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Találkozója
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Kapcsolódó program
ok

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:

Augusztus 8. XIII. Túri Kupa utcai futóverseny – helyszín: belváros
Augusztus 8. XIV. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Túrtői holtág - versenypálya
Augusztus 20. „Alföldi Sárkányok Harca” Sárkányhajó verseny – helyszín: Hortobágy Berety-
tyó főcsatorna

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 sötét-
séget megtörve a színes lampionok gyertyafénye beragyogja a Berettyó főcsatorna vizét. 
Fentről látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben élünk. A ren-
dezvény támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata. Info:www.mezotur.hu

Augusztus 9.  Túri Vásár   13:00-17:00 óráig (bejárat a Főporta felől)
Augusztus 19.  Lampionúsztatás  8:00 - 19:30 óráig
Augusztus 20.  Sárkányhajó verseny  15:00 - 19:00 óráig 
 és Szent István Napi Ünnepség

Mindkét napon megközelíthetőség a Déli porta felől (postával szemben)

Toronylátogatás
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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

Menetrend szerinti sétahajó járat Mezőtúron

Minden vízparti, hétvégi rendezvényen van lehetőség a vízi sporteszközök bérlésére a már 
megszokott formában. Bővebb információ: Szűcs Lajos 06-20/419-42-42

A Túri Sárkányok csapatával együtt lehet evezni az edzéseken, minden kedden 17:30-tól. 
Bővebb információ: Csernyán Péter 06-20/424-99-32



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

Nyitva: 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)
Csendéletek a Székely Partiumban

(időszaki kiállítás)
A programokról, kiállításokról bővebb információ: www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum

Kapcsolódó program
ok
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Túri Fazekas Múzeum
(Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
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Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából

2015. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:

16:00
Városi Ünnepség

aratófelvonulás, ökumenikus 
kenyérszentelés

Kossuth tér

14:30
Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 

kiállítása
Városi Galéria

17:30
Dalvarázs Hangverseny

Kossuth tér

A
ug
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zt
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9-
20

.
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Idén 5. alkalommal rendezzük meg a szívmelengető, káprázatos látványt nyújtó lampionúsz-
tatást 2015. 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, így ismét lehetőség lesz vízi sporteszközök kölcsönzésére. 
A gyermekek számára kézműves foglalkozással, bohóc és bűvész műsorral kedveskedünk, vala-
mint óvónők segítségével saját lampionjaikat is elkészíthetik. Idén ismét meghirdetjük a lampion 

szépségversenyt, amelyre a beküldési határidő augusztus 14. 
A csodás úsztatást követően utcabál veszi kezdetét a Kossuth téren a Project 4.1 zenekarral és 

egy meglepetés fellépővel!
Éljük át újra együtt ezt a varázslatos élményt!

Bővebb információk: www.mezotur.hu 
Tel.: Szűcs Lajos 06-20/419-42-42; Szűcs Dániel 06-20/55-88-364

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány és

Mezőtúr Város Önkormányzata

Varázslatos lampionúsztatás

A
ugusztus 19-20.
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2015. augusztus 20-án ismételten megrendezésre kerül a hagyományos 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, több futamban mérik 
össze tudásukat. Ha élvezni akarod a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a bará-
tokkal való együttlétet, akkor bátran gyere versenyezni a Hortobágy-Berettyó partjára.

További információk: 
Web: www.facebook.com/turi.sarkanyok; www.mezotur.hu 

Tel.: Szűcs Lajos: 06/20/419-4242;
Szűcs Dániel 06/20/558-8364;

Csernyán Péter: 06/20/424-9932;
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: 

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány, Mezőtúr Város 
Önkormányzata, Túri Sárkányok

Evezz Te is velünk!
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Kiemelet média partnereink:



Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN 
Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális 
Nonprofit Kft., Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Nemzeti Kulturális Alap,  
Miniszterelnökség, Mezőtúr Városi Polgárőr Egyesület, Zuppán Zoltán, Art Építészet 
Kft., RAFI Hungária Kft., HÓD 2000 Kft., K&H Bank, Ferrocor Kft., Kunszentmárton 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Ledfak Kft., Városháza Gyógyszertár, Aivarex Kft., 
Defekt Service Kft., Agrohíd Kft., Dr. Vizdákné és Társa Bt., Procent Szolgáltató 
Kft., Mezőtúr - Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat, OTP Bank Nyrt., Taköv-Transz 
Kft., Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft., DP Grafik Kft., East Fest ,  Erőd Klub 
Mezőtúr, Magyarok Szövetsége Mezőtúri Szervezete, Újvárosi Hagyományőrzők 
Klubja, Városi Nyugdíjas Klub, Magyar Honvédség, Dalma Dance Club, „Leg a láb” nép-
tánccsoport, Dalvarázs Együttes, Katona Péter, 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, artnews.hu, Alföld Televízió, hajdupress.
hu, Törökszentmiklósi Térségi Televízió, Amadeus Rádió
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Tá mo ga tó ink se gít sé gét ez úton is kö szön jük!



Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Elnökségének javaslata alapján, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társ-
finanszírozásában megvalósuló intézkedé-
sek Irányító Hatóságának jóváhagyásával 
készült.”
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