
Advent 2019
m e z ő t ú r  é s  v i d é k e

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Katolikus Templom
Program időpontja: 2019. december 08. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Kelemen Márton 06/56 350-075
A városi koszorú második gyertyáját dr. Balla Vilmos jegyzői 
referens gyújtja meg, majd Elek Timi szőnyegszövő, a „Mezőtúr 
Kultúrájáért” díj 2019. évi kitüntetettje gondolatai következnek.

Ezt követően a 
Vivace Kamarakó-
rus hagyományos 
koncertje veszi kez-
detét. Az énekkar 
vendége az Andan-
te kamarakórus lesz, 
Abonyból. 

A két kórus kapcsolata munkahelyi beszélgetésből indult. Kó-
rusunkat 2018-ban meghívták Abonyba, az ottani adventi hang-
versenyükre. A közös koncertnek óriási sikere volt, s elhatároz-
ták, hogy a következő évben Mezőtúron találkoznak majd.
Az Andante kamarakórus 2002-ben alakult a Bihari János Zeneiskola 
50 éves évfordulója alkalmából, először csak egyszeri fellépésre. Ké-
sőbb Nosztalgiakórus néven folytatták az öröméneklést. Az Andante 
Kamarakórus vezetője Reich Anikó, aki nagy szakmai felkészültség-
gel és igényességgel vezeti a kórust. Legfrissebb minősítésük ez év 
október 19-én, Egerben volt, ahonnan arany minősítéssel tértek haza.
A Vivace és az Andante kamarakórus közös hangversenyére sze-
retettel várják Mezőtúr zeneszerető közönségét. 
Szervező: MKS KN Kft., Vivace Kamarakórus

III. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2019. december 15. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350-075
Advent harmadik vasárnapján a Közösségi Házba hívjuk kedves 
vendégeinket. Dr. Enyedi Mihály jegyző gyertyagyújtását köve-
tően Bacsa Miklósné a Városi Nyugdíjas Klub volt vezetője, a 
„Botyánszky János” díj 2019. évi kitüntetettje osztja meg ve-
lünk gondolatait. Az est hátralevő részében a Dalvarázs Együt-
tes hangversenyét hallhatjuk.
A Dalvarázs Együttes szeretettel várja a tisztelt érdeklődő közön-
séget karácsonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és 
korokon átívelő. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólisták 
között elismert énekesek és ifjú tehetségek állnak színpadra. 

Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Tisztelt Mezőtúriak!
Az Advent talán az év legszebb, legmeghittebb időszaka minden ember életében. Ilyenkor a szeretet varázsa hatja át lelkünket, 

dobogtatja meg a szívünket. Izgalommal várjuk a Szentestét és gyermeki kíváncsisággal bontjuk az ajándékainkat. Ekkor a világ 
megpihen, csitul a hangzavar, kigyúlnak a fények, ünneplőbe öltözik a város, az otthonunk. A varázslatos családi pillanatok mellett 

az idei esztendőben is programokkal szeretnénk még szebbé, emlékezetesebbé tenni az ünnepi perceket.
Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken! 

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

Tisztelettel:
Herczeg Zsolt polgármester, dr. Enyedi Mihály jegyző, dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Bordács László ügyvezető

IV. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Belvárosi Református Nagytemplom
Program időpontja: 2019. december 22. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/70 617-6217
A karácsonyvárás utolsó vasárnapján az adventi koszorú negye-
dik gyertyáját Szűcs Dániel az Ügyrendi Bizottság elnöke, vá-
rosi képviselő gyújta meg a Belvárosi Református Templomban, 
majd Égerné Tamás Annamária a Mezőtúri Református Kollégi-
um főigazgatója osztja meg velünk adventi gondolatait.
A programsorozatot Fekete Nándor orgonaművész „Zene a ké-

pekben” című összművészeti látvány-
koncertje zárja. 
Fekete Nándor többszörösen nívódí-
jazott, kiváló zeneakadémiai diplomát 
szerzett orgonaművész. Európa legmo-
dernebb szállítható koncertorgonájával 
több száz telt házas hangverseny fűző-
dik nevéhez. 
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft.

I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városháza Díszterme
Program időpontja: 2019. december 01. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350-075
Az adventi programsorozatot – a hagyományokhoz híven –  első 
alkalommal a Városháza Díszterme fogadja. A koszorú szente-
lést és áldást követően Herczeg Zsolt polgármester gyújtja meg 
az első gyertyát. 
Majd Bodorik Sándor nyugalmazott könyvtáros adventi gondo-
latait hallgathatjuk meg.
A műsort a Teleki zenekar, a Teleki Énekegyüttes és a Városi Pe-
dagógus Énekkar adja.

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



Mikulás napi előadás
Szandi ünnepi műsora gyerekeknek

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum, Sportcsarnok, 
Petőfi tér 1.
Program időpontja: 2019. december 6. (péntek) 10 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/70 617-6217
 Szandi egy zenés Mikulás napi műsor-

ral érkezik Mezőtúrra, ahol a gyerekek 
bevonásával garantált egy igazán fel-
hőtlen buli.
Az előadás a hagyományokhoz híven a 
Közösségi Ház és a Mikulás ajándéka 
a gyermekeknek. A belépés ingyenes, 
előre regisztrálni szükséges!
Szervező: Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft.

Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok
21. Túri Találkozója

Program helyszíne:  Kossuth Lajos Általános Iskola aulája
(Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 84.)
Program időpontja:
2019. december 15. 10 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Csider István 06/20 912-8001
A találkozón országos KÓTA minősítésre is lehetőség van.
A rendezvényre várjuk a népzenekedvelőket, a belépés díjtalan.

A rendezvények főtámogatója: Mezőtúr Város Önkormányzata
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Bővebb információ www.mkskft.hu, www.mezotur.hu

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
ADVENTI KOSZORÚ ÉS MÉZESKALÁCS

készítő versenyt hirdet!
Kategóriák: gyermek, felnőtt amatőr,

felnőtt profi
A versenymunkák leadási határideje:

2019. december 9. gyermekkönyvtár

Ünnepélyes eredményhirdetésre december 15-én
16 órakor kerül sor.

A koszorúkból és mézeskalácsokból kiállítás 
nyílik, mely megtekinthető december 13-15. 

között a Közösségi Ház 124-es termében.


