Kedves Olvasó!
Sokszínű, nyári rendezvényeinkkel, mint minden évben, most is igyekszünk még élménygazdagabbá
varázsolni ezt a csodálatos évszakot Ön és kedves családja számára.
Az augusztusi programok sorát a 2019. augusztus 6-10. között megrendezésre kerülő arTúr
Fesztivál nyitja, ahol városunk különböző pontjain, gazdag, élőzenés, számos művészeti ágat bemutató
programokkal kedveskedünk látogatóinknak. Ennek megkoronázásaként augusztus 11-én a XXVIII. Túri
Vásár vásári forgataggal, egész napos színpadi előadásokkal, vidámparkkal, gasztronómiai csodákkal,
kiállításokkal, sportprogramokkal, egyéb érdekes kísérőprogramokkal és tűzijátékkal várja az
érdeklődőket.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft. - mely Mezőtúron és
térségében üzemeltet úszó- és vízilabda szakosztályokat – 2019. augusztus 14 - 18. között ismét
elhozza városunkba a Túri Fullánk Nemzetközi Sport & Életmód Fesztivált. A rendezvénynek egyrészt
Mezőtúr Város Strandfürdője biztosít egyedi hangulatú helyszínt, másrészt a festői környezetű
Hercegasszony Birtok, ahol a Holt-Körösben kialakított, nem mindennapi vízilabda pályán zajlanak majd
a mérkőzések. A Fesztivál alappillére három sportág, a vízilabda, strandfoci és strandkézilabda lesz,
de emellett különböző kiállítók, tapasztalt, világhírű sportolók, szakmai előadók, kulináris élményeket
kínáló vendéglátók és fellépők teszik igazán színessé a hetet minden korosztály számára.

A nyári rendezvények sora augusztus 20-án a Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) díszparkjában folytatódik, ahol ünnepségünkkel Államalapításunkra emlékezünk. Ünnepi programunkat a Kárpátia zenekar koncertje zárja.
Az idei évben is gondoltunk a vízparti rendezvények kedvelőire, így augusztus 24-én, a varázslatos
Lampionúsztatás programjaira invitáljuk Önt a kikötőbe, illetve a Kossuth térre, ahol reméljük, ismét fergeteges utcabálba torkollik a mulatság olyan neves előadók közreműködésével, mint a Groovehouse, a V-Tech, az
Animal Cannibals és Csordás Tibor.
Ezúton is nagyon köszönöm a szervezők áldozatos munkáját a támogatók önzetlen segítségét. Köszönet illeti mindazon intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek hozzájárulását is, akik rendezvényeik szervezésével emelik programsorozatunk színvonalát, továbbá munkájukkal segítik annak lebonyolítását.
Programjainkról, melyek ingyenesen látogathatók, bővebben a Mezőtúr és Vidéke nyári számaiban, illetve a
következő honlapokon tájékozódhat: www.mezotur.hu; www.turivasar.hu, www.mkskft.hu.
Rendezvényeinkre szeretettel 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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Augusztus 6.

17:00
Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház

17:10
Erényi Albertné kiállítása
Közösségi Ház

18:00
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
Túri Fazekas Múzeum
Szeretettel hívunk mindenkit, aki ismeri, vagy szeretné megismerni a Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola hangszerkínálatát. Kis koncertünk a felszabadultság jegyében született,
arra hivatott, hogy kellemes szórakozást nyújtsunk a hallgatóságnak. Megszólalnak vonós,
ütős, billentyűs, pengetős és fúvós hangszerek. Közben társastánc formációt is láthatnak az
érdeklődők.

20:00
Kodály Spice Jazz
Túri Fazekas Múzeum
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Erényi Albertné

Kodály Spicy Jazz

Kodály Zoltán, a magyar népzene-kutatás és
népdalgyűjtés egyik legjelentősebb képviselője újra népszerűvé tette a népdalokat. Most eljött az idő,
hogy Kodály legismertebb és legkedveltebb zenekari és kórusművei,
valamint színpadi darabjai trendi, kreatív és lendületes megközelítésben újra eljussanak a mai fiatalokhoz. Kodály Zoltán népzene-kutatóként, népdalgyűjtőként, zeneszerzőként és zenepedagógusként is
maradandót alkotott. Cséry Zoltán újragondolta és 21. századi szempontok alapján áthangszerelte Kodály Zoltán közismert műveit, valamint jazz zenével fűszerezte azokat.
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Augusztus 6.

Dr. Erényi Albertné a Batsányi-Cserhát Művészkör amatőr festője. 1977-2005-ig Mezőtúr
pedagógusa volt, nyugdíjazása után Szombathelyre költözött, majd Torony községbe egy lakóparkba.
Ennek hatására kezdett festeni, hiszen udvarukból látható az osztrák kis falu Rohonc, az Alpokalja,
a Velemi Kápolna és Kőszeg. A festést autodidakta módon alkotótáborok, kurzusok alkalmából kitűnő
festőművészektől tanulta. Szívesen festi a természetet, de újabb technikákat is próbálgat.
Most Mezőtúron is bemutatja festményeit a városnak, barátainak, tanítványainak, ismerőseinek.

Augusztus 7.

18:30
Barokk dallamok trombitára és orgonára
Katolikus Templom
17:20
Egy szerelem melódiái zenés-verses est
Túri Fazekas Múzeum
19:30
Acoustic Planet
Túri Fazekas Múzeum

Macskafogó

21:30
arTúr kertmozi

(magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986)

Túri Fazekas Múzeum
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Barokk dallamok trombitára és orgonára
Zsirmon Zsolt trombitaművész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatán végzett. Zenész
barátaival együtt, már fiatalon fontosnak tartotta a barokk zene stílusos és színvonalas interpretálását. A kétezres évek óta Szigetszentmiklóson tanít, ahol aktívan részt vesz a város zenei életében. Ezen tevékenységének elismeréseként Szigetszentmiklós városa Közművelődési Díjat adományozott részére. A koncerten hallható zeneműlalnak meg. Orgonán közreműködik Csuka Ágnes Karolina. orgoaművész.

Egy szerelem melódiái

A művészeti ágak összekapcsololódása
mindig izgalmas, ezúttal Kakuk Móni versei hangzanak el, Benedekfi István kortárs zeneszerző 12
részes ciklusával. A zeneszerző mellett elődják Benedekfi Tünde zongoraművész, Benedekfi Zoltán
hegedűművész. A verseket tolmácsolja Presits Tamás színművész.

Acoustic Planet

Az Acoustic Planet célja, hivatása az igényes,
minőségi élőzene népszerűsítése. Folyton bővülő repertoárunkban pörgős popzenei slágerek, pezsgő
latin dallamok, s kellemes, lírai hangvételű dalok is megtalálhatóak.
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Augusztus 7.

veket kifejezetten erre az alkalomra válogatta össze, a hely szelleméhez és hangulatához illő, ismert darabok szó-

Augusztus 8.

17:30
Szerelmem Sárdy
Közösségi Ház - nagyterem
16:30
Kenderkóc Népi Játszóház

17:30
MintaPinty Zenekar
Túri Fazekas Múzeum

- népi babakonyha és mosoda -

Túri Fazekas Múzeum

Egy hagyományos népi konyha van berendezve a
gyermekek részére, méretarányos bútorelemekkel.
Asztal, lócák, kisszékek, tálalószekrény és egy teljesen élethű sparhelt.

18:30
Rozsdamaró Zenekar

Mosoda: egy kerekes kút, mosóteknővel benne gyermekruhákkal. A „kimosott” ruhákat egy kis kerítésre
tudják a gyerekek kiteregetni.

21:00
arTúr kertmozi

Szaffi (magyar rajzfilm, 76 perc,
Túri Fazekas Múzeum

- koncert és táncház -

Túri Fazekas Múzeum
1984)
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Szerelmem Sárdy

MintaPinty Zenekar

A MintaPinty zenekar egyéni ízzel és hangszerelés-

sel adja elő tematikus műsorait, melyekben saját szerzeményeinken kívül felcsendülhetnek már ismert gyermekdalok is, mindig kiegészítve csipetnyi színházzal, játékkal, jelmezekkel, tánccal és nagyon sok nevetéssel.

Rozsdamaró Zenekar
A szegedi Rozsdamaró zenekar 2000-ben alakult. Magyar népzenét játszunk. Tagjaink: Csonka Ferenc, Lipták Dániel, Nagy Gábor, Králik Gusztáv,
Kisgyőri Krisztián.
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Augusztus 8.

- zenés napló egy felvonásban Egyszereplős, egyfelvonásos operett,
amely Sárdy János 20. századi híres bonviván életének nagyobb állomásait és legszebb dalait mutatja be egy nagymama titkos naplóján keresztül. Közben átható képet kapunk a múlt századi asszonysorsról, és hogy a rohanó világunkban mennyire nem hallgatjuk meg egymást. Sárdy: Derzsi György

Augusztus 9.

18:00
Test - Lélek - Szellem egyensúly
Városi Galéria

18:00
Vintage Dolls
Városi Oktatási Centrum
20:00
Janza Kata
Városi Oktatási Centrum
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Test - Lélek - Szellem egyensúly
Tóth Attila masszőr: mozgásszervi és belszervi problémák kezelésével, Rácz Miklós: népi csontkovácsolással és Kötélné Pályi Gerda: sorsfeladat és születési adottságok elemzésével érkezik, valamint
Numerász Ivett okleveles jógaoktató is részt vesz az eseményen.

Az énekes trió és kísérő zenekara az 1930-as, 40-es évek híres többszólamú dalait dolgozza fel.
A csapatot olyan ragyogó, nemzetközileg is díjazott énekesnők alkotják, mint Munkácsy
Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes. Céljuk az, hogy ezt a régi, már-már elfeledett stílust
megismertessék a közönséggel. Műsoruk hűen idézi meg a múlt század közepének zenei
világát, a korra jellemző megjelenésbeli elemekkel ötvözve.

Janza Kata
EMeRTon-díjas magyar színésznő, musicalénekes. Rendszeres színházi
és TV szereplései mellett nagy hangsúlyt fektet a vidéki és a határon túli
fellépésekre is.
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Augusztus 9.

Vintage Dolls

Augusztus 9. - Fesztiváltér

Fesztiválszínpad:
17:00 Konyha

19:15 The Qualitons

22:00 ISMERŐS ARCOK
Fesztiválsátor:
Vilkó egy szál gitárral
Takács Vilkó nevét a Ganxsta Zolee és a Kartel, a MEN in the Box (Alice in Chains Tribute) együttesekből
ismerhetjük, de korábban megfordult Hollywood Rose (Guns N’ Roses tribute) és az Action zenekarokban is, illetve gyakori vendég több zenei produkcióban, lemezen. Körülbelül 8 éve indította el a „Vilkó egy szál gitárral” című
koncertsorozatot. Ezen estek dalait a gitáros egy-egy téma köré csoportosítja, melyek többek között a Guns N’
Roses, a 60-as évek Amerikája (Hendrix, Doors, Janis Joplin), filmzenék (főleg Tarantino-tól), Tankcsapda, LGT,
Die Toten Hosen, Nirvana, 90-es évek MTV slágerei valamint Rock n’ Roll dalok akusztikus verziói.

Retro Disco
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„A konyhában mindig jó, mert a hűtőben mindig ég a villany!” - Ezzel a felkiáltással alapított zenekart 2010 őszén Szepesi Mátyás énekes-gitáros-dalszerző. A csapat 2016-ban megnyerte az „év
zenekara” címet a Hard Rock Café nemzetközi tehetségkutató döntőjén. A „Százszor visszajátszott”
című szám néhány hét alatt a csapat eddigi legsikeresebb felvételévé vált. Ugyanezzel a szerzemén�nyel került be a banda a Dal 2019 műsorába.

The Qualitons
A ’60-as, ’70-es évek hangzásvilágára épített, sajátos ízű funk-rock-beat zenéjük igazi unikumnak számít a hazai és európai könnyűzenei platformon. Koncertjeiket a vokális, fülbemászó
dalok, a groove-os lüktetés, a pszichedélia és az improvizáció különleges találkozása jellemzi.

Ismerős Arcok
A zenekar dalainak témái közt a legjellemzőbb gondolatok: a
család, a hazaszeretet és a közösségben való létezés fontossága. A
zenekar repertoárjában kizárólag saját szerzemények valamint népdal és versfeldolgozások szerepelnek.
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Augusztus 9. - Fesztiváltér

Konyha

Augusztus 10.

17:00
Vivace Kamarakórus
Katolikus Templom

17:00
Bűvész Show
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

18:20
Kacagó Bábszínház
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)
18:00
XVII. Tisza ’83 Nyári Népzenei Továbbképzés Gálaműsora
Túri Fazekas Múzeum
19:00
Dalvarázs Együttes
Városi Színházterem
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KACAGÓ Bábszínház
A mezőberényi KACAGÓ Bábszínház vidám perceket hoz kicsik és nagyok számára
egyaránt. Fő jellemzőjük a humor, a zene és a tanulságos mondanivaló.

XVII. Tisza ’83 Nyári Népzenei Továbbképzés Gálaműsora

Dalvarázs Együttes
A Túri Vásár előestéjén 19 órakor veszi kezdetét a
Dalvarázs Együttes 16. nyári hangversenye. Műsorunkon:
opera, operett, musical részletek mellett, sanzonok, örökzöldek, filmdalok és gospelek szerepelnek. Kitűnő énekeseinket
15 tagú zenekar kíséri, sőt meglepetés vendégünk is lesz!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Augusztus 10.

A Tisza’83 Népzenei Tábor az ország legrégebbi, legnagyobb hagyományokkal rendelkező
citerás tábora, ahová a határainkon túlról is érkeznek tanulni vágyók.
A tábor fő hangszere a citera, azonban lehetőség van népi furulyát és népi éneket is tanulni. A gálaműsorban az egy hét alatt megtanult és elsajátított technikákat, dallamokat
mutatják be a táborozók a mezőtúriaknak.

Augusztus 10. - Fesztiváltér

17:00 Palmetta
A Palmetta zenekar mottója: „Ismerd meg a múltad, építsd a jövőt!”
A formáció egy olyan örökséget szeretne megőrizni, mint a magyar népdal. Magyarország egyedülálló népdalcsokor birtokában van. A zenekar kemény, metálos zenére komponálja a népi hagyományos kiejtésben és
formában lévő népdalokat. A modern rockzene és a hagyományőrzés összeillesztésével kívánják eljuttatni
olyan rétegekhez is a népdalainkat, akik más körülmények között nem hallgatnak, nem hallgatnának ilyen stílusú zenét. Ezzel is életben tartva a magyar kultúra ezen részét!

19:10 Gypo Circus
22:00 EMELET
Retro Disco
fesztiválsátor
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2013-ban végleg leköszönő Első Emelet zenekar két volt
tagja, Patkó Béla Kiki és Berkes Gábor létrehozták az
ΞMΞLΞT Projekt elnevezésű zenekart, azzal a céllal, hogy
a régi dalaik ne vesszenek el.
2011 őszén öt, gyökeresen eltérő zenei és

A név hallatán arra gondolhatnánk, hogy kizárólag a mél-

társadalmi háttérrel rendelkező muzsikus lét-

tán ikonikus zenekar dalait hallhatják a koncertekre elláto-

rehozta a „Gypo Circus”-t. A tagok régi álma

gató rajongók. Azonban ez nem így van.

volt egy olyan zenekar létrehozása, ahol a bal-

Patkó Béla Kiki régebbi és újabb szóló dalai is.

Helyet kaptak

káni ethno, a gipsy, valamint a punk műfajok

Az ΞMΞLΞT Projekt , a mai kornak megfelelő elektroni-

találkoznak, ezzel bár stílust nem teremtve,

kus hangzásba öltöztette a nyolcvanas évek zenéjét úgy,

Magyarországon eddig nem hallott hangzást

hogy a dalok karakterei megmaradtak. Ők, a XXI. századi

felépítve.

retró megtestesítői!
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Augusztus 10. - Fesztiváltér

Gypo Circus

Augusztus 11. - Túri Vásár

9:00

Mazsorett felvonulás és Túri Vásár Mazsorett Kupa
10:00

Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar

11:30 Mága Ernő és Cigányzenekara
valamint: Palojtay Érsek Ágnes, Koltai László,
Petróczki Csaba
13:00 Polgármesteri köszöntő,
Főzőverseny eredményhirdetés
13:40

“Leg a láb” néptáncbemutató
14:00

Reni Zumba Dance bemutató
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A Dalma Dance Club és Győrfi Dalma táncoktató társszervezésével, II. 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.

Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
Farkasházi Réka – magyar színésznő, műsorvezető, színház- és drámapedagógus, szinkronszínész. 2006-ban
kezdett bele nagy álma megvalósításába, hogy a kortárs gyermekvers irodalmat népszerűsítse országszerte,
zenei köntösben. Az elmúlt nyolc év tapasztalatait, élményeit és tanulmányait kamatoztatva most megújult
műsorral áll zenészeivel a közönség elé. A sokoldalú színésznő zenekarával, a Farkasházi Réka és a Tintanyúllal
kiegészülve gyereknek szóló műsorával érkezik Mezőtúrra.

Főzőverseny
A Túri Vásárban ez évben is főzőversenyt tartunk, a zsűri elnöke 2019-ben Sági Szilárd.
Részletek: www.turivasar.hu
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Augusztus 11. - Túri Vásár

Mazsorett felvonulás

Augusztus 11. - Túri Vásár

15:15

PTE Brass Band

16:30
17:20

Szabó Ádám
Mr. Rick

18:10
20:00

Kerozin
KFT Zenekar nagykoncert

21:45		

TŰZIJÁTÉK
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PTE Brass Band

Zenéikkel azt mutatják meg, hogy a rádióban játszott mai zenéket más
felfogásban is elő lehet adni, minden korosztály számára.

Szabó Ádám
Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás, a 2011-es Csillag születik második helyezettje, a
2014-es X-Faktor ötödik helyezettje, A Dal 2015 második helyezettje, A Dal 2017 résztvevője.

KFT
A KFT egy 1981-ben alakult budapesti zenekar. Egyéni, ironikus hangvétel és sok abszurd, szövegközpontú dal jellemzi őket. A kritika kezdettől
fogva az újhullámhoz sorolta őket, de széles tömegeket megmozgató koncertjeikkel és országos slágereikkel túlnőttek az alternatív kereteken.
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Augusztus 11. - Túri Vásár

Az együttes 2013-ban alakult a Pécsi Egyetemi Napok idején a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának rézfúvós és ütős hallgatóiból.

Augusztus 11. - Túri Vásár

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.
Dynamite Dudes utcazene: Az elmúlt években is találkozhattak a Dynamite Dudes tagjaival. A
country-rockabilly zenekar a korai blues-t ötvözi modern dalokkal, így a délutáni órákban is élvezetes lesz
végigjárni a Szolnoki úti vásári kavalkádot.
Guruló zongora a Túri Vásár területén: A „guruló zongora” egyedülálló produkciót biztosít rendezvényünkön is.

Mesterségek Tere
2019. augusztus 11. Túri Vásár
A hagyományok megőrzése jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket, tárgyalkotó mesterembereket. Jelen lesznek a szövés-fonás, a fazekasság, a szalmafonás, a gyertyaöntés 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.
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A rendezvényhez kapcsolódó művészeti programok, kiállítások:

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:
Augusztus 10. XVIII. - Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti-tó
Augusztus 10. 9 óra - Túri Vásár Kupa utánpótlás labdarúgótorna U7, U9, U11, U13 korosztályokban - helyszín: Városi Sportcentrum
Augusztus 13-18. - II. Túri Fullánk Nemzetközi Sport & Életmód Fesztivál
A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok:
Augusztus 10. - NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 11. - 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcentrum csarnoka (Szolnoki út 15.)
Augusztus 11. - Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 20. Szent István napi ünnepség
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Kapcsolódó programok

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.
IX. NaN-Art Rajztanoda és Grafikai Műhely nyári képzőművészeti kurzusa a Takács-tanyán
Augusztus 6. - dr. Erényi Albertné amatőr festő egyéni kiállítása - helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 8. - Nyílt nap - bronzöntés a Takács tanyán
Augusztus 20. - A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása – helyszín: Városi Galéria

Kapcsolódó 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. Fentről
látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben élünk. A rendezvény támogatója
Mezőtúr Város Önkormányzata. Info:www.mezotur.hu
Augusztus 11. (vasárnap) Túri Vásár			

13:00 - 17:00 óráig

Augusztus 24. (szombat) Lampionúsztatás és Utcabál

13:00 - 19:30 óráig

Kárpátia Zenekar
A Kárpátia egy 2003-ban alakult magyar nemzeti rock-együttes. A
Kárpátia egyaránt ír saját dalokat és dolgoz fel régi magyar dalokat. A
témát tekintve történelmi események, esetleg egy-egy könyv a
megihletőjük.
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14:00
„Az egyén szabadsága”

16:00

A 2019. évi Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása
Városi Galéria

Városi Ünnepség
aratófelvonulás, kenyérszentelés
Városi Oktatási Centrum díszparkja

18:30
Szkítia Zenekar koncertje

21:00
KÁRPÁTIA Zenekar koncertje

Városi Oktatási Centrum díszparkja

Városi Oktatási Centrum díszparkja
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Augusztus 20.

Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
az Államalapítás Ünnepe alkalmából
2019. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:

Augusztus 20.

„Az egyén szabadsága”
a 2019. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása
2019-ben „Az egyén szabadsága” tematikában dolgoznak az alkotóművészek a
Mezőtőri Alkotótelepen, így a zárókiállítás is ezt a címet viseli. Emellett a „Homo et
Natura – Ember és Természet” továbbra is éreztetni fogja a hatását az Alkotótelep
életére, így a kiállítás anyagára is, mint ars poetica és mint a Takács-tanya közvetlen
természeti környezetének hatása egyaránt.
Alkotóművészek, egyéniségek, itt mégis közösségben alkotnak, megőrzik identitásukat, miközben alkalmazkodnak is egymáshoz. Egy rohanó világból érkezve egy szinte érintetlen természeti környezetbe. Festők, szobrászok, építészek, grafikusok, fiatalok és érettebb korúak egy téma mentén, mégis különböző technikákat, alapanyagokat, ihletett ötleteket alkalmazva – egyéni szabadságuk szerint.
A kiállítás 2019. augusztus 20. és szeptember 15. között látogatható a mezőtúri
Városi Galériában.
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LAMPIONÚSZTATÁS és UTCABÁL
Időpont: 2019. augusztus 24. szombat, 16.00-24.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő valamint a Kossuth Lajos tér

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 24.

Az államalapítás ünnepét követően kerül megrendezésre a Lampionúsztatás és Utcabál
elnevezésű rendezvény. A nap folyamán lehetőség lesz csillámtetoválás készíttetésére. Délután
óvónők segítségével, kézműves foglalkozás keretében, elkészítheti mindenki a saját lampionját.
Sötétedéskor kezdetét veszi a lampionúsztatás.
Az utcabált megnyitja az Animal Cannibals együttes, majd ezután Csordás Tibi lép színpadra. Tavalyi
kedvenc a V-tech együttes ismét fellép nálunk, utána Groovehouse zenekar zárja a programokat.

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.
Időszaki kiállításunkon Sebők Judit és Borbély Tamás porcelángyűjteményéből láthatnak érdekes darabokat.
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)
Jó nekünk itthon! - válogatás
a 60-as, 70-es évek porcelán szuvenírjeiből.
Részletek: www.fazekasmuzeum.hu; www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum
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Draskovits Kerámiagyűjtemény
(Petőfi út 5.)

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.
Részletek: www.fazekasmuzeum.hu; www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum
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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. A népi kerámiaművesség egykori fontos központjai
is képviselve vannak a tárlókban a mórágyi tálaktól a
székelyföldi bokályokig.
Az időszaki kiállításoknak helyet adó teremben 2019
második félévében a Debrecenben élő Dr. Szöőr Árpád kerámiagyűjteménye látható.

Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal, Mezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, Magyar Fesztivál Szövetség, Gál
Ferenc Főiskola, Aivarex Szolg. és Kereskedelmi Kft., Artika Stúdió Kft., BBB-Glas Kft., FF
Fémfeldolgozó Zrt., Hermann Mezőtúr Kft., Hód 2000 Kft., Rafi Hungária Kft., Trido 2005 Kft.
Túrszol Kft., Városháza Gyógyszertár Bt., Vart-Speciál Kft., Túr-Color Bt., Megakom Kft. Mezőtúri
Városi Televízió, Körös Televízió, Pont Rádió, Pont Televízió, Túrkeve Televízió, Rádió Sun
Gyomaendrőd, Karcag és Környéke programok, hírek, Túrkeve Újság, Rádió 1, Rádió Törökszentmiklós,
Alföld Televízió, Hajdupress, Új Néplap, Szoljon.hu, Városunk Gyomaendrőd, Szolnok Televízió,
Szarvas és Vidéke, Szarvasi HÉt, Artnews.hu, Irány Mezőtúr

Támogatóink segítségét ezúton is köszönjük!

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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