


Kedves Olvasó!

Bátran mondhatom, hogy az év legszebb évszakát, a madárcsiripeléstől, boldog gyerekzsivajtól 
hangos, idei nyarat is igyekszünk élménygazdagabbá tenni az Ön számára. 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.

2018. augusztus 7-11. között kerül megrendezésre az arTúr Fesztivál, ahol városunk különböző 
pontjain, gazdag, élőzenés, számos művészeti ágat bemutató programmal kedveskedünk Önnek. 
Ennek megkoronázása az augusztus 12-i XXVII. Túri Vásár, amely vásári forgatagával, egész 
napos színpadi előadásokkal, vidámparkkal, gasztronómiai csodákkal, kiállításokkal, 
sportprogramokkal, egyéb érdekes kísérőprogramokkal és tűzijátékkal várja az érdeklődőket. 
Az idei évben először az Invictus Úszó és Vízilabda SC - mely Mezőtúron és térségében 
üzemeltet úszó- és vízilabda szakosztályokat – 2018. augusztus 7 - 12. között elhozza 
városunkba a Túri Fullánk Nemzetközi Vízilabda Fesztivált. A Fesztiválon természetesen a 
vízilabda tornáé a főszerep, de különböző kiállítók, szakmai előadók, vendéglátósok és fellépők 
teszik igazán színessé a hetet minden korosztály számára. Nagy örömünkre testvértelepüléseinkről 
érkezett vendégeink is ebben az időpontban látogatnak el hozzánk.



Természetesen nem telhet el nyár vízparti programok nélkül! Augusztus 18-án reggeltől a sár-
kányhajó szerelmesei szállnak vízre a Hortobágy – Berettyón és mérik össze erejüket a 
Sárkányhajó-versenyen, majd az esti órákban a varázslatos Lampionúsztatás veszi kezdetét és 
az est zárásaként ismét fergeteges utcabálba torkollik a mulatság. A kikötőben egész napos 
kísérő – és meglepetés programokkal készülnek a szervezők. A nyári rendezvények sora augusz-
tus 20-án a Városháza Dísztermében zárul, ahol ünnepségünkkel Államalapításunkra emlékezünk.  

Ezúton is nagyon köszönjük a szervezők, támogatóink önzetlen segítségét. Köszönet illeti 
mindazon intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek hozzájárulását is, akik 
rendezvényeik szervezésével emelik programsorozatunk színvonalát, továbbá munkájukkal segí-
tik annak lebonyolítását.

Programjainkról, melyek ingyenesen látogathatók, bővebben a Mezőtúr és Vidéke nyári szá-
maiban, 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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17:00
Fesztivál megnyitó

Közösségi Ház
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19:00
Ewald Rézfúvós Együttes

Katolikus Templom

18:00
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola balett tanszak

Közösségi Ház
Iskolánkban 2001 óta működik klasszikus balett tanszak. Számos tanuló végzett 

e szakon, közülük sokan értek el kiváló eredményt országos és nemzetközi verse-
nyeken, fesztiválokon egyaránt. Feladatunk a gyermekek átlagon felüli mozgás-
adottságának és képességének feltárása, motivációs bázisának megismerése, kreatív 
adottságainak felmérése. Néhány növendékünk hivatásos táncművészként, tánc-

tanárként folytatja pályáját. 

17:10
Virágh László kiállítása

Közösségi Ház



Az ország talán legtehetségesebb fúvós együttese, nyitottak min-
den stílus és irányzat felé, az egyetlen kritérium számukra a minőség.

Az Együttes 1996-ban alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem akkori hallgatóiból. Tagjai: Bakó Levente, Tarkó Tamás, 
Kovalcsik András, Magyar Péter, Peresztegi Attila. A kvintett művé-
szei szólistaként is elismertek: országos versenyek győztesei, illet-

ve díjazottjai. 

Virágh László mezőtúri festő kiállítása a nagyteremben.
„1959-ben születtem Tiszagyulaházán, a Hortobágy északi peremén. A falun töltött nyarak han-

gulata örök nyomot hagyott bennem. Az alföldi táj, az emberek, amik foglalkoztatnak. A festést 
autodidakta módon, képzőművészkörök, alkotótáborok alkalmával, kitűnő művészek segítségével 
gyakoroltam, gyakorlom. 

Szeretem a belső indíttatású emberekkel foglalkozó témákat, amiket közérthető módon igyek-
szem a szemlélő elé tárni. Volt már kiállításom itt-ott.”

Kiállítás megnyitó

A
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Ewald Rézfúvós Együttes
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21:30
arTúr kertmozi

Liza, a rókatündér
 Túri Fazekas Múzeum

17:30
Kalungu Ütőegyüttes
Túri Fazekas Múzeum

4

19:30
InFusion Trió

Túri Fazekas Múzeum



A
ugusztus 8.

A zenekar kreatív 
módon ötvözi az ősi tradicionális, elsősorban afrikai dobolást a könnyűzenével (rock, jazz, dnb), így 
egyedülálló módon egyszerre van jelen a törzsi hangulat és a modern hangzás. Koncertjeiken a zenével, 
humorral, és a közönséggel való interaktivitással igazi közösségi élményt teremtenek. Tagok: Mészáros 
László, Takács Ádám, Bereczky Zsolt, Tóth Gellért, Bubla Bence, vendég: Vígh Dániel (gitár).

5

A Kalungu ismét az arTúr Fesztiválon! 

Az InFusion Trió az ország egyetlen looper zenekara, ami 2011 decemberében alakult. A for-
máció tagjai mind képzett zenészek, akik a komoly- és a könnyűzene terén 
egyformán jártasak.

A műsorukban feldolgozások, népdalok, mashup-ok, saját számok egyaránt 
hallhatóak: a zenekar egy különleges hangszerpark segítségével (elektronikus 
hegedű, elektronikus cselló, elektronikus dob és különböző effekt pedálok, 
torzítók és looperek) saját dalokkal, népdalfeldolgozásokkal, és a rádiókból 

is jól ismert slágerekkel koncertezik.

InFusion Trió
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21:30
arTúr kertmozi

Made in Hungaria
 Túri Fazekas Múzeum

6

19:30
Bud Spencer & Terence Hill

Emlékzenekar
Túri Fazekas Múzeum

16:30
Kukoricás játszó

Túri Fazekas Múzeum

18:00
Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Katolikus Templom

17:30
Palmetta zenekar gyermekműsora

Túri Fazekas Múzeum

Nagyméretű fateknőben szemes kukorica van 
kitéve, melyet a gyerekek kis vödrökbe, fatálakba 

lapátolgathatnak. Izgalmas feladat a csöves kukorica 
fosztása, majd kézzel való morzsolása, eredeti kézi 

darálóval való darálása, végül a kukoricaliszt szitálása. 



A
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A Palmetta zenekar egy olyan örökséget szeretne megőrizni, mint 
a magyar népdal.

Kötelességüknek érzik ezt a gyönyörű örökséget továbbvinni, mit 
őseink ránk hagytak. Ezúttal Mezőtúrra akusztikus hangszereléssel, 
interaktív gyermekprodukcióval érkeznek.
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Palmetta Zenekar

 A zenekar egy olyan különleges formáció, amely kizárólag csakis 
a Bud Spencer és Terence Hill filmek zenéit játssza. A repertoár 
lefedi a teljes életművet és minden korszak legismertebb dalaiból 

tevődik össze. Ki ne ismerné a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok vagy éppen a Piedone betétdalait? A 
koncertműsor egyaránt szól gyerekeknek és felnőtteknek.

Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar
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18:45
Líria Táruslat műsora

Városi Oktatási Centrum

20:00
Dolhai Attila

Városi Oktatási Centrum
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16:00
II. Kis Alkotók Kiállítása

Badár Emlékház

17:00
Vivace Kamarakórus
Katolikus Templom



A
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A Badár Emlékház és a Fazekasműhely második alkalommal mutatja be az ott készült gyermekalkotásokat. 
Derecskei Magdolna fazekas vezetésével már öt éve folynak egyéni foglalkozások. Egyedi és kreatív alkotások 
jöttek így létre. Ezen alkalommal a megnyitón mindenki – akinek kedve van – kipróbálhatja az agyagozást.

II. Kis Alkotók Kiállítása

Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes. 
2003-ban a Mozart! címszerepével debütált a Budapesti Operettszínházban, 
melynek a mai napig tagja. Ezt számtalan musical és operett szerep követte.
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Dolhai Attila
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18:30 Szkítia

22:00 ZANZIBAR

16:20 EKG Band

Retro Disco
Dj. Henrik

Fesztiválsátor:

Fesztiválszínpad:

Feláldozhatók



A Zanzibar egy magyar pop/rockegyüttes. 1999. 
január 2-án alakult.

ZANZIBAR
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A
ugusztus 10. - Fesztiváltér

2018-ban ismét egy újítást vezetünk be a programok sorába. A fesztiválszínpadot értintő zeneka-
ri felpakolás idején sem maradunk zene nélkül, hiszen a fesztiválsátorba Szarvasról érkezik a 
Feláldozhatók zenekar. 2014 őszén alakult a zenekar, tagjai mind több éves zenei múlttal rendelkez-
nek. A színpadon szórakozni és szórakoztatni szeretnének. Az általuk szeretett „rocknótákat” játsz-

szák, így ismert dallamok köszönnek vissza.

Feláldozhatók - fesztiválsátor

A SZKÍTIA 2004-óta a Kárpát-medencei folk-rock jellegzetes és egyedi hangzásvilágú reprezen-
tánsa. A zenészek ihlető forrása a magyar népzene, a dalok különleges ízét az autentikus népi hang-

szerek – hegedű, furulya, citera – adják.

Szkítia
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18:20
Kacagó Bábszínház

Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

18:30
Dalvarázs Együttes
Városi Színházterem

17:00
Bűvész Show

Kézműves Ház (Petőfi út 56.)



A
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A mezőberényi KACAGÓ Bábszínház vidám perceket hoz kicsik és 
nagyok számára egyaránt.

Fő jellemzőjük a humor, a zene és a tanulságos mondanivaló. 
Bábdarabjaikat úgy írják, hogy a gyerekek mellett a velük levő 
felnőttek számára is legyen mondanivaló, a látottak és hallottak őket 
is jókedvre derítsék, megnevettessék. Így a báb előadásaik tartalmas 

  és kellemes kikapcsolódást nyújtanak a család minden tagja számára.

KACAGÓ Bábszínház

A Túri Vásár előestéjén veszi kezdetét a Dalvarázs Együttes 
jubileumi, immáron 15. nyári hangversenye. Műsorukon: opera, 
operett, musical részletek mellett, sanzonok, örökzöldek,  
filmdalok és gospelek szerepelnek. Kitűnő énekeseiket 15 tagú 
zenekar kíséri, sőt meglepetés vendégük is lesz!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Dalvarázs Együttes

13
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  Retro Disco
Dj. Henrik

 fesztiválsátor

Tom White őrült cirkusza 
A négytagú formáció valóban cirkuszt varázsol a színpadra. Ráadásul igen őrűlt módon. Nem 

a szokásos levest kapja a kedves publikum, annyi bizonyos. Lüktetés, erő és dinamika, de mégis 
egy megfoghatatlan lazaság árad, a rockabilly.

17:00 Tom White & the Mad Circus

22:00 Péterfy Bori & Love Band

19:20 Cozombolis
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A
ugusztus 11. - Fesztiváltér

Az elnevezés egy görög származású 
szolnoki dalszerző - szövegíró - énekest 
(Cozombolis Leonidász Péter), és egy fia-
tal zenészekből álló csapatot rejt. 

A zenekar egy hat fős kiváló csapat, 
akik évek óta együtt járják a színpadokat 
Kozival.

Magyar alternatív rock együttes. 
2007 májusában alakult meg, Péterfy 
Bori előző zenekara, az Amorf Ördögök 
szerzőiből és tagjaiból. Az együttes 
sikere egyedi hangzásvilágának, energi-
kus dalainak és fellépéseinek, dallamos 
slágereinek köszönhető.

Péterfy Bori
& Love Band

Cozombolis
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10:00   Alma Együttes

11:20   “Leg a láb” néptáncbemutató

12:30 Karcagi Nagy Zoltán magyarnóta és örökzöld slágerek

14:30    Mr. Rick 

13:30  Polgármesteri köszöntő,
  házassági évfordulósok köszöntése,
  főzőverseny eredményhirdetés

11:40   Reni Zumba Dance
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A
ugusztus 12. - Túri Vásár

A Dalma Dance Club és Győrfi Dalma táncoktató társszervezésével, Túri Vásár 
Mazsorett Kupát szervezünk. A program a mazsorettesek felvonulásával kezdődik 9 órakor, majd a Fekete 
István út végén felállított színpadunkon tekinthetik meg a több városból érkező mazsorettesek műsorát. A 

program eredményhirdetéssel és a kupák átadásával zárul.

Mazsorett felvonulás

2018. augusztus 12. Túri Vásár 14.00     R-13 Postagalamb Sportegyesület

Látványos galamb feleresztés

Mr. Rick, az Erik a Viking pop együttes énekeseként 1994. év végén úgy döntött, hogy 
szóló karrierbe kezd. Mr. Rick hamar a csúcsra ért és a 90-es évek egyik meghatározó és mél-
tán népszerű előadójává nőtte ki magát. Olyan nagy rádiós- és klubslágerek jellemzik ezt a 
korszakot, mint a Zárjon be a gyár, Szállj, csak szállj, Mambo Italiano, Úgy várlak, stb., 

melyek a mai napig fellelhetők mind a rádiók, mind a klubok repertoárjában.

Mr. Rick
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17:00 Guca Partyzans Brass Band

18:40 Mezőtúri Sweet Dance Mazsorett Csoport

21:45  TŰZIJÁTÉK

16:00 Sipos F. Tamás

20:00 REPUBLIC nagykoncert

15:15  Baby Gabi



A
ugusztus 12. - Túri Vásár
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A Republic 1990-ben alakult EMeRTon-díjas magyar 
rockegyüttes. 100 százalékban MAGYAR TERMÉK - magyaroktól, 

magyaroknak.

Republic

2012 nyarán alakult meg a kilenc tagú Guča Partyzans, Magyarország 
első Balkán rezesbandája, magyar, profi válogatott jazz-zenészekből. 
Célja, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon a balkáni szerb 
„underground” zene. Zenekaruk repertoárja a legismertebb és legked-
veltebb szerzeményekből áll, amelyeket részben Goran Bregovic és 
Boban Markovic tettek világhírűvé.

Guca Partizans Brass Band
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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.

2018. augusztus 12. Túri Vásár 
A hagyományok megőrzése jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket, tárgyal-

kotó mesterembereket. Jelen lesznek a szövés-fonás, a fazekasság, a szalmafonás, a gyer-
tyaöntés és a mézeskalács készítés képviselői. Az alkotók nemcsak bemutatják tudásukat, 
hanem lehetőséget biztosítanak mesterségük kipróbálására is. A Mesterségek Tere 10 órától 

nyitja kapuit a fesztivál téren, és 17 óráig várja a kicsiket és nagyokat.

Betyártanoda: A betyárok által forgatott fokosokat, legénybotokat, karikásokat láthatnak az érdeklődők, 
amelyeket testközelből is megszemlélhetnek már reggel 8-tól, élőben láthatják milyen is volt a betyárvirtus, hogy 
forgatják a karikást a szilajlegények, „lesz ítélet hirdetés is és a bűnösök deresre húzatnak és megveretnek”...

Dynamite Dudes utcazene: 2018-ban is találkozhatnak a Dynamite Dudes tagjaival. A country-
rockabilly zenekar a korai blues-t ötvözi modern dalokkal, így a délutáni órákban is élvezetes lesz végig-
járni a Szolnoki úti vásári kavalkádot.

Mesterségek Tere
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Túri Fullánk N
em

zetközi Vízilabda Fesztivál

Kedves Érdeklődők!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC - mely Mezőtúron és térségé-
ben üzemeltet úszó- és vízilabda szakosztályokat – 2018. augusztus 
7 - 12. között elhozza Önöknek Mezőtúr városába a Túri Fullánk 
Nemzetközi Vízilabda Fesztivált.

Rendezvényünk, ahogy a neve is mutatja, egy utánpótlás korú spor-
tolók számára létrehozott vízilabda torna, melyet sporttal, egészsé-
ges életmóddal, dietetikával és táplálékkiegészítéssel kapcsolatos ki-
állítókkal és szakmai előadókkal egészítettünk ki. A sportprogramok 

mellett a kulináris élvezetek kedvelőinek is kedveskedünk: Magyarország neves sör- bor- és 
pálinkaházait, valamint fine dining éttermet, kávé- és koktélspecialitásokat hozunk Önöknek. 
Természetesen az aláfestő zenéről sem feledkeztünk meg: a talpalávalót blues és rock együt-
tesek fogják szolgáltatni.

A Fesztivál mottója („Több, mint vízilabda”) hűen tükrözi eseményünk célját: a vízilabda 
torna programján kívül a különböző kiállítók, szakmai előadók, vendéglátósok és fellépők te-
szik igazán színessé a hetet, ahol minden korosztály, minden érdeklődési körű érdeklődő meg-
találja a magának való programot.
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Vízilabda mérkőzések két helyszínen lesznek: egy korosztály a Mezőtúri Uszodában, egy 
korosztály pedig a Hercegasszony Birtokon található Holt-Körösben játssza mérkőzéseit. A 
kiállítók, fellépők és szakmai előadók az Uszodában foglalnak helyet.

Kiállítóink és szakmai előadóink között megtalálható lesz többek között a Life Fitness 
fitneszipari gépeket gyártó cég, a Scitec Nutrition, a SportVitalitás táplálkozás- és sportdi-
agnosztikai felmérést végző cég, Marlin Sportszergyártó, a Magyar Antidopping Csoport, a 
Liliomfi Étterem, valamint a Borháló Borkereskedés.

Péntek és szombat estére koncertekkel is készültünk a kilátogatóknak: pénteken Takáts 
Tamás zenéje biztosít kellemes hangulatot a kikapcsolódáshoz, szombat este pedig az AkiMer 
zenekar hozza el a blues-rock világát a Mezőtúri Uszodába.

Eseményünket az ArTúr Fesztivállal és a Túri Vásárral egy időben tartjuk, hogy a három 
esemény együttműködése még teljesebb kikapcsolódási élményt nyújtson Önöknek.

Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassanak el honlapunkra (www.
turifullankkupa.hu), vagy keressék kollegáinkat bizalommal (info@turifullankkupa.hu).
Üdvözlettel:

A Túri Fullánk Nemzetközi Vízilabda Fesztivál szervezői
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Túri Fullánk N
em

zetközi Vízilabda Fesztivál

augusztus 8.

10:00 – 18:00 Csoportmérkőzések
11:00 Kósz Zoltán előadása
17:00 Kásás Zoltán előadása
19:00 – 21:00 Vízilabda klasszikusok-
Éld át újra a magyar vízilabda nagy pil-
lanatait!
21:00 Opening party a Music Brothers-
szel

augusztus 9.
10:00 – 18:00 Csoportmérkőzések
10:30 – Kásás Tamás előadása
17:00 – Kósz Zoltán előadása
19:00 – 21:00 Vízilabda klasszikusok – 
Éld át újra a magyar vízilabda nagy pil-
lanatait!

augusztus 10.

10:00 – 18:00 Helyosztó mérkőzések
10:30 – Motiváltság, változatosság, 
erőnlét – Locskai József Attila (Life 
Fitness partner edző) előadása
17:00 – Sziráki Zsófi dietetikus előadása
20:00 – 22:00 Takáts Tamás koncert

 augusztus 11.
10:00 – 18:00 Helyosztó mérkőzések
                      Bronzmérkőzés
                      Döntő
10:30 – Kalló Barbara (Magyar 
Antidopping Csoport) előadása
19:00 – 21:00 Aki-Mer koncert
21:00 – 22:00 Eredményhirdetés
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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 VIII. Képzőművészeti Mesterkurzusának 
zárókiállítása - helyszín: Városi Galéria. A kiállítás augusztus 12-ig látogatható.
Augusztus 7. Virágh László festő egyéni kiállítása - helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 14. - Nyílt nap - bronzöntés a Takács tanyán
Augusztus 20. A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása – helyszín: Városi Galéria

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:

Augusztus 8-11. - Túri Fullánk Nemzetközi Vízilabda Fesztivál
Augusztus 12. EFOP-1.8.6-17 - Példakép Sportprogram Czene Attilával, olimpiai bajnok úszó-
val, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökével.
augusztus 11. XVII. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti-tó
Augusztus 18. Berettyó Kupa 2018 - Sárkányhajó verseny – helyszín: Hortobágy Berettyó fő-
csatorna
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Kapcsolódó program
ok

A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok:

Augusztus 11. NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 12. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcentrum csarnoka (Szolnoki út 15.)
Augusztus 12. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal a Kunszövetség gaszt-
ronómiai vezetőjével
Augusztus 20. Szent István napi ünnepség 

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 12. (vasárnap) Túri Vásár   13:00 - 17:00 óráig
Augusztus 18. (szombat) Lampionúsztatás és Utcabál 13:00 - 19:30 óráig

Toronylátogatás
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Berettyó Kupa 2018 – Sárkányhajó verseny

Időpont: 2018.augusztus 18. szombat, 8.00-16.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő

A helyszínen reggel 8 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csapatok jelentkezé-
sét három kategóriában: női, férfi és vegyes legénység. Előzetes jelentkezésekre az alábbi 
elérhetőségeken van lehetőség:

Szűcs Lajos 06-20/419-42-42,
Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364

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

gazdagabban fognak hazatérni.
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A
ugusztus 18.

Időpont: 2018.augusztus 18. szombat, 16.00-24.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő,

valamint a Kossuth Lajos tér

A hagyományokhoz hűen, az Államalapítás ünnepét megelőzően kerül sor a Lampionúsztatás és 
Utcabál elnevezésű rendezvény megszervezésére. Napközben lehetőség nyílik többek között lovaglásra, 
illetve óvónők segítségével, kézműves foglalkozás keretében mindenki elkészítheti a saját lampionját. 
Sötétedéskor kezdetét veszi a csodálatos lampionúsztatás. Az utcabált a V-Tech együttes koncertje 
nyitja meg, mely után éjfélig tartó táncolás veszi kezdetét a MégEgyKör zenekar közreműködésével.

Mindkét eseménnyel kapcsolatosan 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

Lampionúsztatás és Utcabál
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 Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából

2018. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:

09:00

Városi Ünnepség
aratófelvonulás,

ökumenikus kenyérszentelés
Városháza díszterme

    11:00

“Homo et Natura – Ember és
természet kapcsolata napjainkban” 

A 2018. évi Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep zárókiállítása

Városi Galéria
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Az Alkotótelep zárókiállítása bemutatkozás a nagyközönség felé. Képet ad 
arról, mi minden történt az Alkotótelep helyszínéül szolgáló Takács-tanyán 2018. nya-
rán, kik vettek részt idén és hogyan hatott rájuk az Alkotótelep természeti és embe-
ri környezete. Ezért is adtuk idén a „Homo et Natura – Ember és természet kapcso-
lata napjainkban” címet a kiállításnak, amely kifejezi az 1981. óta működő Alkotótelep 
ars poetica-ját is. 

A tárlaton minden meghívott szerepel, szobrász- és iparművészek, festő- és tex-
tilművészek, illetve grafikusok egyaránt.

A kiállítás augusztus 20. és szeptember 22. között látogatható a mezőtúri Városi 
Galériában. 

„Homo et Natura – Ember és természet kapcsolata napjainkban” 
A 2018. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása
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A híres túri korsósmesterség legfontosabb tárgyi emlékeit, dokumentumait, a kerámia-
készítés menetét mutatja be a múzeum tárlókban, tablókon és filmfelvételeken. Időszaki kiál-
lításunkon 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)
A Donkó család - népi iparművészeti kiállítás

          (időszaki kiállítás)
A programokról, kiállításokról bővebb információ:

www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum, www.fazekasmuzeum.hu

Túri Fazekas Múzeum
(Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
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Kapcsolódó program
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Draskovits Dénes és felesége által összegyűjtött több száz kerámiából rendezett állandó ki-
állítás a mezőtúri Badár család mellett a kunszentmártoni Bozsik fazekasműhely munkásságát 

is igazi ritkaságokkal mutatja be. A népi kerámia-
művesség egykori fontos központjai is képviselve 

vannak a tárlókban a mórágyi tálaktól
a székelyföldi bokályokig.

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.

Draskovits Kerámiagyűjtemény
 (Petőfi út 5.)
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Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal, Mezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar 
Fesztivál Szövetség, Gál Ferenc Főiskola, Aivarex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Artika Stúdió 
Kft., BBB-Glas Kft., Bihari Gábor, Borzi Kft., Dr. Vizdákné és Társa Bt., FF Fémfeldolgozó Zrt., 
Hermann Kft., Hód 2000 Kft., Ledfak Kft., Megakom, OTP Bank Nyrt., Rafi Hungaria Kft., Trido 
2005 Kft., Városháza Gyógyszertár Bt., Vart-Speciál Kft., Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft., East 
Fest, Nagy Lallie, Újvárosi Hagyományőrzők Klubja, Mezőtúri Városi Televízió, Pont Televízió, Pont 
Rádió, Körös Televízió, Irány Mezőtúr, Túrkeve Újság, Túrkeve Televízió, Rádió Sun, Karcag és 
Környéke Programok, hírek, Rádió 1 FM 104,0, Rádió Törökszentmiklós, Alföld Televízió, Hajdupress, 

Új Néplap, Szoljon.hu, Szolnoki Napló, Szarvas és Vidéke, Szarvasi Hét, ArtNews.hu, Lokalista

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra:

www.muveszetinapok.hu, www.turivasar.hu, www.mkskft.hu,
www.mezotur.hu

Tá mo ga tó ink se gít sé gét ez úton is kö szön jük!



Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Karcag és Környéke Programok, hírek 
Magyarországi Programok

A Gál Ferenc Főiskola közösségépítő tevékenysége Mezőtúron és környékén
Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00709
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