Tájékoztató Mezőtúr város nyári rendezvényeiről
Mezőtúr városban 2019. év nyarán az alábbi rendezvények kerülnek megtartásra:

EAST FEST:
Az elmúlt évekhez hasonlóan az East Fest keretein belül a Mezőtúri Városi strandon és a
mellette lévő hatalmas ligetben, gyönyörű, parkos környezetben találkozhatunk a magyar
könnyűzenei élet élvonalbeli előadóival.
A rendezvény ideje: 2019. július 23-28., helyszín: Mezőtúri Városi Strandfürdő
A rendezvény szervezője East Fest Event Kft. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ARTÚR FESZTIVÁL ÉS TÚRI VÁSÁR:
2019. augusztus 6-10. között kerül megrendezésre az Artúr Fesztivál, ezt követően 2019.
augusztus 11-én a Túri Vásár, melynek helyszíne a Szolnoki út.
Az Artúr Fesztivál jellegzetessége, hogy a különböző művészeti ágak – komolyzene,
könnyűzene, pop- rock, kortárs képzőművészet, színház, irodalom, népművészet, –
képviseltetik magukat. A hazai hivatásos művészek produkcióin túl lehetőséget kapnak a
helyi amatőr művészeti csoportok is a bemutatkozásra. A programok összeválogatása során
szem előtt tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk az új, és tehetséges előadók számára a
bemutatkozásra. A rendezvény 2007-óta használhatja az Észak-Alföldi Régió Ajánlásával
címet.
A Túri Vásáron egész napos színpadi programok, főzőverseny, mesterségek tere, valamint
kirakodó vásár várja a látogatókat Majd a nap végén a Túri Vásár tűzijátékkal zárul.
A rendezvény szervezője Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és
Mezőtúr Város Önkormányzata. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ:
2019-ban ismét megrendezésre kerül a testvértelepülési találkozó, melyen reményeink szerint
az összes meghívott testvértelepülés részt tud venni.
A rendezvényen mintegy 120 fő vesz részt.
A rendezvény ideje: 2019. szeptember 27-30. Helyszínek: Főiskola, Városháza, Ősz-Ülő.

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY:
Időpont: 2019. július 6.
Helyszín: Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő
Szervező: Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
2019. június 1-je volt a tervezett időpont, de sajnos a magas vízállás miatt nem lehetett
megrendezni az eseményt, ezért az új időpont 2019. július 6.
A sárkányhajó versenyen amatőr és profi csapatok mérik össze erejüket különböző
kategóriákban. A rendezvényre nem csak mezőtúri versenyzők és szurkolóik érkeznek. Részt
vesznek a versenyen a környező települések csapatai is.
Ebben az évben kissé rendhagyó módon, július elején lesz a Sárkányhajó Verseny
megrendezve.
LAMPIONÚSZTATÁS és UTCABÁL:
Időpont: 2019. augusztus 24
Helyszín: Kossuth Lajos tér, valamint a Városháza épülete előtti része.
Szervező: Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
A Nemzeti ünnepünk utáni napokban kerül megrendezésre a Lampionúsztatás és Utcabál. A
nap folyamán lehetőség lesz vízi sporteszközök bérlésére, délután óvónők segítségével lehet
elkészíteni a lampionokat. A kikötőben kialakított homokos, rendezvényterületen lesz
gyerekeknek és felnőtteknek szóló műsor is. Sötétedéskor veszi kezdetét a lampionúsztatás,
ezt követően a Kossuth téren Utcabállal folytatódik a rendezvény. Részletes program július
közepétől olvasható a Mezőtúr és Vidékében, valamint a rendezvény plakátján.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG:
Az Államalapítás Ünnepe alkalmából Mezőtúr Város Önkormányzata rendezvényt tart.
A rendezvény ideje: 2019. augusztus 20. Helyszín: Mezőtúr, Petőfi tér
A rendezvény szervezője: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.,
valamint Mezőtúr Város Önkormányzata. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

