Mezôtúr köszönti Önt!
Mezőtúr az Alföld közepén, a Nagykunságban, Budapesttől 150 km-re, a 46-os
főút mentén helyezkedik el. A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna két partján fekvő
város a Budapest-Szolnok-Békéscsaba nemzetközi vasútvonalon vonattal is kön�nyen megközelíthető.
Mezőtúr a nevét a vízről, az Árpád-korban még Túrként ismert folyóról kapta.
Nem tudjuk, kik és mikor tették le alapjait, de az bizton állítható, hogy ez a nagy,
népes és egészen magyar jellegű város komoly múltra tekint vissza. A közel 18 ezer
lakosú Mezőtúr I. (Nagy) Lajos királytól kapott mezővárosi rangot és vásártartási
jogot 1378-ban. Hálájuk jeléül a túriak 2001-ben a főtéren szobrot állítottak a királynak, aki azóta óvó tekintetével figyeli a település mindennapjait.
Mezőtúr kultúrájától elválaszthatatlan a fazekasság. Büszkén hirdetjük: Mezőtúr
a kerámia fővárosa. A gyógyvizű strandfürdő, valamint a Körös holtágai kellemes
kikapcsolódást nyújtanak a turisták számára is. Az évente megrendezésre kerülő
hagyományőrző és szórakoztató rendezvények több tízezer látogatót vonzanak a
településre. Az évszázados múltra visszatekintő Túri Vásár minden év augusztusában felidézi az elmúlt korok vásári forgatagát.
Mezőtúr évről-évre látható fejlődésen megy keresztül azért, hogy lakói és vendégei a szépülő környezetben egyaránt otthon érezzék magukat.

Legyen Ön is MEZŐTÚRista!
A városi séta egyik kiindulópontja lehet Mezőtúr ősi történelmi központja, egyben mai főtere: a Kossuth Lajos tér. Szabályosan elrendezett épületeivel egyedülálló az alföldi városok főterei között.
A Kossuth Lajos tér 1. sz. alatt található a
Városháza, amelynek ünnepélyes átadására 1928-ban került sor. Az
eklektikus stílusú négyszintes
épülethez tartozó toronyból gyönyörű panoráma nyílik. (Toronylátogatás előjegyezhető: Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth Lajos tér 1. Tel.: +36 56
551 902)
A Városháza jobbján a tér északkeleti sarkát zárja le a tűzoltóparancsnokság épülete. Az ország egyik legszebb tűzoltólaktanyájának is tartott
építmény 1929-ben készült el. A laktanya előtt 1986-ban egy igazi ritkaságnak számító lóvontatású, de kézi működtetésű tűzoltószert állítottak fel.

A Városházával szemben áll a Belvárosi Református Nagytemplom. Hosszú,
egészen a középkorig visszanyúló történettel büszkélkedhet, habár az idők folyamán többször lerombolták és átépítették. Mai arculatát és jellegzetességét, azaz a
négy ión oszlopos, timpanonos főnézetét 1843-45-ben alakították
ki. Stílusa kívülről klasszicista, míg belseje késő barokk
jegyeket mutat. Befogadóképessége 3000 ülő- és
1000 állóhely. (Kálvin tér 1. Tel.: +36 56 350 115,
előzetes bejelentkezés alapján látogatható)
Közvetlenül a nagytemplom mellett várja vendégeit a Nemzeti Szálloda. Az impozáns épületet
1894-ben egy tekintélyes túri kereskedő építtette,
majd fokozatosan bővítette, így 1897-ben megnyílt a szálloda és étterem, amely napjainkban is
színvonalas szállás- és vendéglátóhelyként működik. (Kossuth Lajos tér 8. Tel.: +36 56 550 050;
Web: nemzetiszalloda.hu)
A Kossuth Lajos tér déli oldalát foglalja el a város
első emeletes épülete, a Bazár. 1884-ben tervezték
eklektikus stílusban, párizsi mintára, nevét mégis
a keleti bazárokra emlékeztető jellege után kapta,
hiszen egykor 12 különböző üzlet működött itt. Földszintjén ma is üzletek vannak.
A főtér déli oldalát a Postapalota zárja, amely 1938-ban épült a Bazár mellé.
A fentebb bemutatott épületek a Kossuth Lajos tér parkját fogják körbe, ahol
több műalkotást helyeztek el. Az I. világháborús emlékművet 1933-ban Horthy
Miklós jelenlétében avatták fel. Az emlékoszlopra több, mint ezer név került. A II.
világháborús emlékművet, valamint az ’56-os emlékművet a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepen készítették. Itt találjuk még Kossuth Lajos és I. (Nagy) Lajos
király szobrát.
A Mezőtúri Református Kollégiumot a reformáció idején, 1530-ban alapították.
Egyike az ország legrégibb iskoláinak. Mai épülete 1889-ben készült el eklektikus
stílusban, teljes felújítására 1994-95-ben került sor. Az ódon falak között több neves személyiség töltötte diákéveit, például Szép Ernő költő és műfordító, valamint
Tamkó Sirató Károly költő is. Az iskola hatalmas könyvtárában értékes könyvritkaságok is fellelhetőek. A nagytemplom mellett álló református általános iskola
épületét a Kossuth Lajos téren 1899-ben adták át. (Kossuth L. út 2. Tel.: +36 56 350
012, Web: www.refimezotur.hu)
A Kossuth Lajos úton áll az egykori Úri Casino, amely 1896-ban, a millenium
tiszteletére épült. 1952-től egészen 1991-ig Helyőrségi Tiszti Klub működött benne. A magántulajdonban lévő
Casino épületét teljes egészében
felújították.

A kórház udvarán áll a város egyik műemlék kúriája, a Kossuth-ház. Nevezetessége, hogy alföldi toborzóútja során Kossuth Lajos kétszer is megszállt benne. A
klasszicista stílusú épület falán dombormű emlékeztet a város díszpolgárára.
A Városi Galéria - az 1862-ben épült egykori Zsinagóga - kiállítások, valamint
zenei programok kiváló helyszíne. Az érdeklődők különböző időszakos kiállításokon keresztül ismerhetnek meg több művészeti ágat, valamint a több, mint 30 éve
működő Képzőművészeti Alkotótelep művészeinek magas színvonalú munkáit.
(Múzeum tér 1. Tel.: +36 56 350 299, +36 56 350 336)
Az evangélikus gyülekezet 1924-ben döntött arról, hogy különválik a református
egyháztól. Új templomukat 1926-ban szentelték fel. Jelentős belső átalakítások és
az oltár átépítése után 1972-ben a templom újbóli felszentelésére került sor. (Damjanich u. 41. Tel.: +36 56 352 437, előzetes bejelentkezés alapján látogatható)
A város másik műemlék jellegű épülete a Bolváry-ház. Az 1821-ben épült klasszicista stílusú hófehér kúria utolsó tulajdonosa Bolváry Antal ügyvéd, Mezőtúr város
polgármestere volt – innen az elnevezés. 2004 óta a Túri Fazekas Múzeumnak ad
otthont. (Bajcsy-Zsilinszky E. u. 41. Tel.: +36 56 350 174, Web: www.facebook.com/
Túri Fazekas Múzeum) (lásd: Fazekasság)
Az első alföldi artézi kutak között került átadásra 1890-ben a Flóra-kút, amely
a kútfej fölé elhelyezett nőalakról, Flóráról kapta a nevét. A kút eredetileg a város
főterén, a Kossuth Lajos téren állt, majd áthelyezték a Szabadság térre, végül a Köztársaság út sarkára. A mezőtúriak számára
oly kedves kőszobor súlyosan megrongálódott, azonban a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep művészei 2004-ben
újraformálták bronzból és ma már ismét
régi pompájában tündököl.
A Vasútállomás romantikus stílusú felvételi épületét a Szolnok-Arad
vasútvonal kiépítésekor adták át.
1988-ban műemlékké nyilvánították, majd teljes felújítása után ma
már újra eredeti szépségében látható. A fogadóépületben érdekes, régmúltat idéző
vasúttörténeti kiállítás tekinthető meg. (Bem u. 17. Tel.: +36 56 350 494, előzetes
bejelentkezés alapján látogatható)
Az Erzsébet-liget árnyas fái és a Ligeti-tó kéklő vizének szomszédságában található a gyógyvizű strandfürdő és a fedett uszoda. (Erzsébet-liget, Tel. +36 56 350
684) (lásd: Kikapcsolódási lehetőségek)
A belvárostól kissé eltávolodva érhető el az Újvárosi Református Templom. A kitérő azonban megéri, hiszen neogót stílusával és teljes téglaburkolatával (összesen 650 ezer darab helyi tégla) igazán szemet gyönyörködtető ez
a templom. (Sugár út 39. Tel.: +36 56 350 115, előzetes bejelentkezés alapján
látogatható)

Az Újvárosról Szarvas irányába indulva a Körös Halásztelek-Túrtő-Harcsás
halban gazdag holtágaihoz juthatunk. A festői környezetben több szálláshely is
található. A több mint száz éve épült Hercegasszony kastélyt - mely nevét egykori
tulajdonosáról, Lelbach Irénről, Habsburg Albrecht főherceg feleségéről kapta - a
mai kor igényeinek megfelelően felújították és a műemlék épület 2015-től a térség
vonzó szállodájaként várja a vendégeket.
A Badár Emlékházat és Műhelyt szintén az Újvároson találjuk meg. Badár Erzsébet egykori házában a Badár-dinasztia tagjai által készített kerámiák kiállítása
tekinthető meg, a fazekasműhely pedig ma is működik, fazekas dolgozik benne,
illetve kézműves foglalkozásoknak ad helyet. (Sugár út 28. Tel.: +36 20 317 8534)
(lásd: Fazekasság)
Mezőtúr látnivalói közé tartozik az ún. „Zsindelyes” is a Petőfi téren. Valaha
híres vendégfogadó volt, neve hajdani zsindely fedésű tetejére utal. Kettős padlása régen a betyárok tökéletes búvóhelyének számított. Legfőbb érdekessége, hogy
Petőfi Sándor Utazás az Alföldön című verse itt született 1847-ben. Az épületben
jelenleg a szálláshelyeket és éttermi szolgáltatásokat kínáló Zsindelyes Fogadó
működik. (Szabadság tér 15. Tel.: +36 20 231 2697, Web: www.zsindelyesfogado.hu)
A centrumba visszatérve a Szabadság téren áll a helyi kulturális élet központjának számító Közösségi Ház. Az egykori gőzfürdő helyén lévő, mezőtúri téglából
épült kétszintes épületben zene- és közösségi szobák találhatóak, valamint a városi
könyvtár és időszaki kiállítások kapnak itt helyet. Az intézmény különböző rendezvények szervezésével járul a turizmus
fejlődéséhez. Itt található az a kerámiakút is, amely méltón
hirdeti a mezőtúri kerámiaművesek tudását. (Szabadság tér 17.
Tel.: +36 56 350 075; Web: www.mkskft.hu)
A Szabadság tér központi alkotása a Marton László által
1975-ben készített Dózsa György szobor, ami az 1514-es
parasztháborúnak állít emléket.
A téren álló Római Katolikus Templom 1817-24 között épült klasszicista stílusban. Említésre érdemes szép,
fából faragott főoltára, valamint országos hírű hangversenyorgonája. (Szabadság tér 1. Tel.: +36 56 350 025, előzetes bejelentkezés alapján látogatható)
A Dózsa György úton továbbhaladva érjük el a Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola épületét, amely 1897-ben az Alföld első leánynevelő intézeteként nyitotta meg kapuit. Felújításai során eredeti díszített kovácsoltvas
lépcsőkorlátait éppúgy sikerült megőrizni, mint tekintélyt parancsoló, impozáns mivoltát. Az intézmény ad otthont a Kun Zsigmond Néprajzi Gyűjteménynek és a Szatócsmúzeumnak. (Dózsa György út 17. Tel.: +36 350 082;
Web: www.facebook.com/telekimezotur)
A Kossuth Lajos térre visszaérkezve, majd továbbhaladva a HortobágyBerettyó hídon, a 46-os főúton Békéscsaba irányába a Körös-folyó Peresiholtágához jutunk.

Mezőtúr, a kerámia fővárosa
Mezőtúr a 19. század közepén vált a népi cserépedény-készítés egyik legnagyobb
magyarországi központjává.
Badár Balázs és sok más kiváló fazekas munkássága tette európai hírűvé a kis műhelyekben készülő korsókat, a lendületesen írókázott dísztárgyakat, a konyhában
praktikus használati edényeket.
A 20. században a szakma tovább élt,
számos iparművész, népi iparművész,
népművész lett a városban fazekasinas,
majd segéd, később a szakma mestere. A
modernkori lakáskultúrához, tárgykultúrához való alkalmazkodás jegyében a
mai alkotók már nem a száz évvel ezelőtti formákat, mintákat követik, de – mint
azt egy-egy mesterremek korsó, gazdagon díszített tányér is mutatja –
a helyi kerámiakultúra hagyományait jól ismerik.
Napjainkban városunkban tíz önálló fazekas- és keramikusműhely működik. A mai alkotók nagy sikere,
hogy 2009-ben a mezőtúri fazekasság a Szellemi Kulturális Örökség magyar nemzeti listájának része lett,
ezzel is erősítve a város lakói számára ma is fontos hagyománytiszteletet és a kézműves örökség védelmét.
A mezőtúri fazekasság történetét a Túri Fazekas Múzeum állandó kiállítása mutatja be. A Badár Emlékház
és Műhely a Badár-családnak állít emléket 1939-ben berendezett fazekasműhelyével, illetve a kerámiákat bemutató kiállítószobájával.
Az Ipartestület egykori székházában kapott helyett a Draskovits Kerámiagyűjtemény, melynek állandó kiállítása Mezőtúr és más alföldi fazekasközpontok legszebb munkáiból lett berendezve.
A Kun Zsigmond
Néprajzi Gyűjtemény
az egész Kárpát-medencéből gyűjtött kerámiákat, ruhákat, bútorokat,
pásztorszerszámokat,
valamint a népi vallásosság tárgykultúrájának válogatott darabjait
mutatja be.

Túri Fazekas Múzeum
5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Tel.: +36 56 350 174
Email: fazekasmuzeum@gmail.com
Web: www.facebook.com/ Túri Fazekas Múzeum
www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu
Kun Zsigmond
Néprajzi Gyűjtemény,
Szatócsmúzeum
Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17.
Tel.: +36 56 350 082
Email: teleki.mezotur@gmail.com
Web: sites.google.com/site/teleki1897/

Badár Emlékház és Műhely
5400 Mezőtúr, Sugár út 28.
Tel.: +36 20 317 85 34
Web: www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu

Bodoki Fodor
Helytörténténeti Egyesület
kiállításai
Alföldi Téglárium
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 5.
Tel.: +36 20 214 47 56
Email: turandras@gmail.com
Web: www.bodokifodor.hu

Draskovits Kerámiagyűjtemény
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 5.
Tel.: +36 56 350 174
Email: fazekasmuzeum@gmail.com
Web: www.facebook.com/ Túri
Fazekas Múzeum

Fazekasok, keramikusok a városban:
Biharyné Zoltán Emese
5400 Mezőtúr, Vásár út 17.
Tel.: +36 30 334 59 05
Email: emese0802@freemail.hu

Kovács Karolina
5400 Mezőtúr, Tulipán u. 2-4.
Tel.: +36 30 494 58 25
Web: www.kovacskarolina.hu

Búsi Ágnes
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16 F/1.
Tel.: +36 56 850 350

Kovács Manufaktúra Kerámia
Kerámiakészítő és Kereskedelmi Kft.
korongozási lehetőség
5400 Mezőtúr, Tulipán u. 2-4.
Tel.: +36 30 494 58 25
Web: www.kovacskeramia.hu

Búsi József és Búsi Józsefné
5400 Mezőtúr, Tulipán út 12.
Tel.: +36 20 994 34 10
Web: www.mestersegekboltja.hu
Búsi Lajos
Népművészet Mestere
5400 Mezőtúr, Petőfi S. út 29.
Tel.: +36 56 352 561
Cseh Magi
5400 Mezőtúr, II. út 7.
korongozási lehetőség
Tel.: +36 20 529 67 83
Web: www.magi.try.hu
Derecskei Magdolna
5400 Mezőtúr, Sugár út 28.
korongozási lehetőség
Tel.: +36 20 317 85 34
Gonda István
Népművészet Mestere
5400 Mezőtúr, Köztársaság út 18.
Tel.: +36 56 850 133
Web: www.freeweb.hu/gondaistvan
Hornyákné Sila Katalin
5400 Mezőtúr, Badár Balázs utca 13.
korongozási lehetőség
Tel.: +36 30 907 59 01
Web: www.turikeramia.5mp.eu

Nagyné Balogh Ibolya
5400 Mezőtúr, VI. út 10.
Tel.: +36 56 352 875
Nagyné Kollár Mária
5400 Mezőtúr, Bartók B. út 9.
Tel.: +36 70 337 11 83
Web: www.kollarkeramia.hu
Takács Eszter
5400 Mezőtúr, Makk József utca 4.
Tel.: +36 30 233 82 84
Email: teszter58@freemail.hu
Takács Győző
5400 Mezőtúr, Faragó Bálint utca 17.
Tel.: +36 30 291 98 92
Email: gyozo.takacs@freemail.hu
Trencsényi Tibor
5400 Mezőtúr, Csalogány u. 17.
Tel.: +36 70 264 56 79
Email: trencsenyikeramia@gmail.com
Veres Gyula
5400 Mezőtúr, XIII. út 12.
Tel.: +36 30 675 58 86

Mezőtúr belterülete

		Tourinform iroda
1. Kossuth Lajos tér
2. Tűzoltó-parancsnokság
3. Belvárosi Református
		Nagytemplom
4. Nemzeti Szálloda
5. Bazár
6. Postapalota
7. Mezőtúri Református Kollégium
8. Úri Casino
9. Kossuth-ház
10. Városi Galéria
11. Evangélikus Egyházközség
12. Túri Fazekas Múzeum
13. Flóra-kút
14. Vasútállomás
15. Városi Strandfürdő és
		Fedett Uszoda
16. Újvárosi Református Templom
17. Badár Emlékház és Műhely
18. Zsindelyes Fogadó
19. Közösségi Ház
20. Dózsa György szobor
21. Nagyboldogasszony
		 Római Katolikus Templom
22. Teleki Blanka Gimnázium,
		Szakközépiskola és Szakiskola
23. Erzsébet-liget
24. Ligeti-tó
25. Városi Sportcentrum
26. Kikötő
27. Draskovits Kerámiagyűjtemény

Mezőtúr külterülete

Közép-Európa legnagyobb horgászvíz-rendszere

1. Takács-tanya Képzőművészeti Alkotótelep
2. Körös-völgyi Bemutatóház (Peresi Tájház)
3. Matula Házak
4. Árvízkapu
5. Duzzasztómű
6. Zsibó-Horgásztó-Bungalow-Betty Büfé

A település fejlődésében mindig is fontos szerepet játszott a természeti környezet, hiszen Mezőtúrt átszeli a Hortobágy-Berettyó főcsatorna, míg külterületét a folyószabályozási munkák eredményeként született holtágak teszik
szemet gyönyörködtetően változatossá – összesen 80 km hosszúságban. A
környék sétálva, lovas sétakocsin, lovon, vagy kerékpáron haladva, de akár gépkocsiban
ülve is felfedezhető.
A városból elindulva a Beret�tyó bal vagy jobb partján a zsilipkapukat érhetjük el. A HármasKörös jobb parti védőtöltésén
Gyomaendrőd irányában igazi
látványosság a több, mint 100
éve épített egykori szivattyútelepen kialakított Körös-völgyi
Természetvédelmi Bemutatóház. (Külterület – Peresi-holtág partján Tel.: +36 30 743 37 35)
Horgászat: Sziráczki Horgász Egyesület (Sugár út 9. Tel. +36 20 917 75 02)
A település határában kanyargó Peresi-holtág, mely a Hármas-Körös folyó levágott ága, a Kárpát-medence harmadik leghosszabb holtágrendszere (27,6 km). A
Holt-Körös parti Takács-Tanya minden évben (csaknem) egy hónapon keresztül
nemzetközi hírű hazai és külföldi szobrászokat, festőket, grafikusokat és keramikusokat lát vendégül. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a Györfi Sándor Munkácsydíjas, Érdemes Művész által vezetett szobrász szimpóziumon ismerhették meg
a viaszveszejtéses bronzöntési technológiát a mai magyar képzőművészet jeles
képviselői. A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep csendes, festői helyszíne
valóban idilli környezetet biztosít a művészeknek.
Ennek is köszönhető, hogy településünk számos emlékművel és köztéri alkotással
gazdagodott az évek során. (Külterület
– Peresi-holtág, Takács tanya utca 1. Tel.:
+36 70 428 92 49)
A Hortobágy-Berettyó árvízkaputól a
Hármas-Körös jobb parti védőgátjáról
letérve a folyó partjára, sétát tehetünk egészen a szarvasi
kapuig. A 18,7 km hosszú Halásztelek-Túrtő-Harcsás holtágrendszer
a maga érintetlen természeti szépségével, gazdag élővilágával felejthetetlen élményt nyújt a természetkedvelők, pihenni vágyók, túrázók és horgászok számára egyaránt.

A Hortobágy-Berettyó és a Körös holtágai az ökoturizmus egyre népszerűbb célpontjai. A csodálatos vízi világ a horgászok paradicsoma. Leggyakrabban fogható
őshonos halaink: a ponty, a süllő, a csuka, a harcsa, a balin és a keszegfélék, továbbá az
amúr, az ezüstkárász és a törpeharcsa.
A Halásztelek-Túrtő-Harcsáshol
tágrendszer, valamint a város középső
részén elhelyezkedő Ligeti-tó a Mezőtúri Horgász Egyesület kezelésében van
- horgászengedélyek válthatók: Mezőtúri
Horgász Egyesület (Rákóczi út 9. Tel.: +36
20 947 63 40, Web: www.turihorgasz.hu) A
halőrök információval segítik a horgászokat (Tel.: +36 20 403 84 52). A Túrtőiholtág partján a Matula Házak Önre várnak!
Mezőtúr páratlan természeti környezete a vadászat kedvelőinek is kitűnő lehetőségeket kínál. Jellemző vadfaj a fácán, a nyúl és az őz, de az Alföld jó őzbakjai miatt
minden évben remek eredmények érhetőek el az
őzbakvadászaton is.
Fekete István Vadásztársaság (Fekete István
út 2. Tel.: +36 56 350 685) Hangács Környéki
Vadásztársaság (Rákóczi út 51. Tel.: +36 56 350
291) Túri Gazdák Vadásztársaság (Földvári út
31. Tel.: +36 20 424 13 75) Túrtői Gazdák
Vadásztársaság (Tel.: +36 56 710 800)
A lovaglás, a lovas élet egyszerre sport, kikapcsolódás, kaland, a természet meghódítása és a gondoskodás gyakorlása. Mezőtúr térsége a felfedezés igazi örömét nyújtja a
lóháton barangolóknak is. A lovaglással ismerkedőket kezdő és haladó lovas oktatással, a legkisebbeket lovas táborokkal várják.
Túri Lovas Klub (Kávási Sándor út
36. Tel.: +36 70 543 50 35, Email:
turilovasklub@freemail.hu)
Szilágyi Lovastanya (Külterület,
Felsőrészi Tanya 120. Tel.: +36 70
316 52 39)
Új szolgáltatás a Berettyón a vízi
sporteszközök bérlése (Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
Tel.: +36 20 419 42 42), a sétahajózás és a kerékpárkölcsönzés
(Körös-Túr-Szol Hajózási Kft.
Tel.: +36 70 442 89 39, www.
koroshajo.hu, Email: info@
koroshajo.hu).

Kikapcsolódási lehetőségek
A város szívében elterülő Erzsébet-liget bejáratánál található a Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda. A létesítmény a Mezőtúrra látogató turisták körében is
igen kedvelt. A parkosított – ugyanakkor nagy összefüggő zöldterülettel is rendelkező – környezetben lévő strandfürdő 4 medencével várja a vendégeket. Vonzereje
a nagyvárosi ember számára a ritkán tapasztalt, kevésbé zsúfolt, tiszta, csöndes,
stresszmentes környezet. (Fekete István u. 1., Tel.: +36 56 350 684)
A gyógymedence minősített 36-40°C-os alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvize
kiválóan alkalmas a reumatikus, a mozgásszervi, illetve a nőgyógyászati megbetegedések utókezelésére.
A strandmedence 28-30 C°-os vize fiataloknak és időseknek egyaránt lehetőséget
ad a nyári élmények gyűjtésére. A gyermekpancsoló a 0-6 éves korosztály igényeit
szolgálja ki.
A strand 50 méteres szabadtéri medencéje a nyári időszakban kellemes kikapcsolódást nyújt a látogatók számára. A fedett uszoda feszített víztükrű 25 méteres
medencéje az úszást kedvelőknek ideális helyszín, ahol szauna is rendelkezésre áll.
A tulajdonos Önkormányzat az uszoda szolgáltatásainak körét fedett gyógy- és
gyermekmedence építésével bővítette. A legendás vízilabdázó, Faragó Tamás pályafutásának eredményeit bemutató ritka gyűjtemény a Városházán tekinthető meg,
hiszen a bajnok, mint túri díszpolgár is Mezőtúr és a fürdője kedvelői közé tartozik. (Kossuth Lajos tér 1., Tel.: +36 56 551 902)
A fürdő szomszédságában található az Erzsébet-liget és a 6 hektáros Ligeti-tó, mely körül közel
1200 méter sétány és kerékpárút
nyújt ideális helyet a sétára, illetve
az aktív pihenésre. A családok körében kedvelt a tó partján kialakított modern játszótér, valamint
az árnyas liget. A tó vízi- és madárvilága a természetbúvároknak
tartogat sok felfedeznivalót, az idelátogató horgászok pedig biztosak lehetnek a gazdag zsákmányban.
(Tel.: +36 20 947 63 40, Web: www.turihorgasz.hu)
A fürdő közelében található a Városi Sportcentrum, amely Mezőtúr sporteseményeinek legfőbb színtere. Az intézmény egész évben vállalja csapatok edzőtáboroztatását, versenyek megrendezését. (Szolnoki út 14. Tel.: +36
56 350 252, Web: www.mkskft.hu) Itt működik a Túri Lövész
Klub is. (Tel.: +36 20 916 14 06)

Kihagyhatatlan TÚRI VÁSÁR, feledhetetlen Mezőtúr!
Színes programok egész évben

Szálláshelyek / Unterkunft / Accommodation
Név

Cím

Nemzeti Szálloda 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 8.
			

Elérhetőség

Férőhely

Tel.: +36 56 550 050
Web: nemzetiszalloda.hu

56 fő

Tel.: +36 20 389 78 91
Web: hercegasszony.hu

50 fő

Tel.: +36 20 231 26 97
Web: zsindelyesfogado.hu

23 fő

Tel.: +36 56 350 940
Tel.: +36 20 410 74 29

10 fő

Tel.: +36 56 350 685

12 fő

Tel.: +36 56 551 000
Email: voc@optanet.hu

200 fő

Matula Házak
5400 Mezőtúr,
		 Külterület – Túrtői-holtág,
		 Alsórészivízköz 430.

Tel.: +36 20 947 63 40
Web: www.turihorgasz.hu

12 fő

Zsibó-Horgásztó- 5400 Mezőtúr,
Bungalow-Betty Büfé Felsőrészivízköz 255.

Tel.: +36 20 915 36 40

16 fő

Hercegasszony Hotel 5400 Mezőtúr,
Wellness & Garden Hercegasszony útja 1.
Zsindelyes Fogadó 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 15.
			
Cserebogár
5400 Mezőtúr, Fóti út 188.
Vendégház		
Fekete István
Vadásztársaság
Vadászháza

5400 Mezőtúr,
Erzsébet-liget, Fekete I. u. 2.

Városi
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Oktatási Centrum		

A szálláshelyek berendezése egyedi, a tulajdonos ízlését tükrözi.
További szálláslehetőségekről érdeklődni lehet a Tourinform és az EU-Study
Utazási Irodában. (lásd hátoldalon)

Amennyiben további információt szeretne megtudni Mezőtúrról - városunk szállás- és
vendéglátóhelyeiről, programajánlatairól - forduljon hozzánk bizalommal.
For further information about accommodation, pubs & restaurants and events in
Mezőtúr, please feel free to contact us via email, phone, fax or letter.
Möchten Sie weitere Informationen von Mezőtúr – über die Unterkunftsmöglichkeiten, Gaststätten sowie Programmangebote unserer Stadt – erfahren, so wenden Sie sich
vertrauensvoll an uns.

Tourinform Mezőtúr
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Tel/Fax: +36 56 350 901
Tel.: +36 56 550 637; +36 20 243 6405
Email: mezotur@tourinform.hu

EU-Study Utazási Iroda
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
Tel/Fax: +36 56 550 291
Tel.: +36 20 449 7385
Email: eustudy@eustudy.hu

www.mezotur.hu
Kiadja: Mezőtúr Város Önkormányzata
Fotók: Bíró Imre, Bodor Márti, Csikósné Vida Viktória, Mészáros János, Pusztai Zsolt,
Uzsoki János, Uzsoki Jánosné, Túri Fazekas Múzeum fotótára
Mezőtúr, 2016
Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 42-44. • facebook.com/primanyomda

