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Egyhetes találkozó 

2015. június 15–21. között, 

melynek célja a határokon 

átívelő kapcsolatteremtés és 

együttműködés a matyó 

identitás és értékvilág 

bemutatásával.

Helyszínek:
Matyó Múzeum – Szent László tér 8.
Városi Galéria – Szent László tér 23.
Közösségi Ház – Szent László tér 24.
Szent László templom – Szent László tér 28.
Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeum – Eötvös u. 32.
Régi kistemplom – Jezsuiták tere 1.
Zeneiskola – Mátyás király u. 130.
Hadas városrész
Kavicsos-tó és Szabadidőpark

A rendezvény minden programja 
inGyeneS!
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I. Matyó 
Világtalálkozó 

2015. június 15.  (hétfő)
15:00 „Régészeti leletek Mezőkövesdről” 

– régészeti kiállítás (Matyó Múzeum)
Többezer éves újkőkori leletek mellett gazdag, római császárkori és hun 
kori sírok kincsek nyújtanak átfogó képet Mezőkövesd és környékének 
régészeti emlékeiből.

17:00 „A fény felé” – válogatás mezőkövesdi
szerzők műveiből – a MASZK Egyesület előadásában 
(Városi Galéria Házasságkötő terem)
Ízelítő mezőkövesdi szerzők műveiből, melyeken keresztül megismerhetjük a 
matyó szellemi értékek sokszínűségét.

19:00 Czemende konCert 
(Közösségi Ház előtti tér)
Jópofa, néhol pajzán szövegekkel tarkított, népi hangszerekkel megspékelt muzsika 
csipetnyi iróniával, tehetséges zenészek társaságában.

21:00 török ÁdÁm és a mini trió nagykonCert
(Közösségi Ház előtti tér)
Korunk egyik legjobb rock-blues fuvolistája, énekese, dal- és szövegírója, zenei szer-
vezője Török Ádám, akinek szövegei, előadói stílusa nem csak saját korosztályára, 
de a mai huszonévesekre is hatással van.

Czemende
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2015. június 16.  (kedd)
17:00 „ez is Matyó Örökség” 

– Kiss Mátyás népi fafaragó kiállítása 
(Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum)
Mezőkövesd Város Díszpolgárának első önálló tárlata szülővárosában.

18:00 Kovács Csilla 
(ének) és laczkó 
Pető Balázs (ütő-
hangszerek) temp-
lomi koncertje 
(Szent László 
templom)
Két fiatal, rendkívül tehet-
séges és különleges művész 
énekes és ütőhangszeres 
előadása.

19:00 „Mit jelent nekem Mezőkövesd?” döntő
(Boomerang Biliárdszalon)
A fiataloknak szóló pályázat döntőbe jutott alkotásainak, 
produkcióinak  megmérettetése.
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2015. június 17.  (szerda) 
17:00 Matyóföldi Alkotók kiállítása (Régi Kistemplom)

Nagyszabású tárlat mezőkövesdi származású, illetve kötődésű művészek 
munkásságának bemutatásával.

18:00 „Matyó újragondolva” 
divatbemutató
(Közösségi Ház előtti tér)
Modern bizonyíték kultúránk időállóságára: 
matyó motívumokkal díszített, divatos ruhák 
és ékszerek bemutatója.

19:00 mezőkövesd vÁros FúvószenekarÁnak
és mazsorettCsoportjÁnak műsora 
(Közösségi Ház előtti tér)
A fennállásának 60. évfordulóját tavaly ünneplő Mezőkövesd Város Fúvós-
zenekara és az idén 22. éve megalakult Mazsorettcsoport közös műsora.

21:00 illés BenjÁmin trió konCert 
(Közösségi Ház előtti tér)
Tehetséges helyi fiatalok hangulatos koncertje.

Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara
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2015. június 18.  (csütörtök)
15:00 Pető Margit és Bán József könyvbemutató

(Közösségi Ház emeleti klubterem)
Pető Margit: Rozmaring ága, virágnak virága és a Kedves vendég, tiszteltessél, 
nálunk megvendégeltessél: A matyó konyha, valamint Bán József: Matyó 
hagyományok nyomában című, országosan elismert és keresett könyvei 
újrakiadásának bemutatója.

16:00 „Múzeumok rejtekéből – ritkán látott 
matyó kincsek” – néprajzi kiállítás 
(Közösségi Ház kiállítóterem)
Egyedülálló tárlat a Déri Múzeum, a Dobó István Vármúzeum, a Herman Ottó 
Múzeum és a Néprajzi Múzeum gyűjteményének rejtekéből: mintegy 100 
darab néprajzi műtárgy, valamint gazdag fotó- és filmanyag.

16:30  Zeneiskolai koncert (Zeneiskola)
Klasszikus és népzenei jellegű koncert a Művészeti Iskola növendékeinek és 
művésztanárainak közreműködésével.

18:00  Sinkó ferenc: 
„BoldogASSZony
legénye” – színházi előadás 
(Közösségi Ház színházterem)
A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület színházi 
előadása a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 
Kör Egyesület közreműködésével.

Matyó család 1910-ből (ff., üvegnegatív NM F 28025)
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2015. június 19.  (péntek)
14.00 Kiss József Cd bemutatója (Közösségi Ház klubterem)

Kiss József 24 kazettányi zenei és prózai felvétellel gazdagította a Néprajzi 
Múzeum felvételeit, melyből a gyűjtő 3 CD-nyi válogatást állított össze.

15:30 „Visszatérés messziföldről…” 
– a Dólyáról érkezők bevonulása lovakkal és szekerekkel 
(Mátyás király út – Szent László templom előtti tér)
Dólya és Mezőkövesd több mint száz esztendőre visszanyúló kapcsolatfonalát 
mintegy 20 éve vette fel újra a két település. Mezőkövesdről indulva 1908-ban 
telepedtek le a „negyedik matyó településen” a mai lakosok ősei. Egy nap 
erejéig visszatérnek Mezőkövesdre, emlékezve arra, hogy honnan származ-
nak. Fogadjuk őket szeretettel!

16:30 sasvÁri sÁndor
Fellépése 
(Szent László templom előtti tér)
Sasvári Sándor együtt érkezik a Dólyáról 
visszatérőkkel, majd meghallgathatjuk 
a művész különleges előadását.

17:00 Univerzumi kreativitás és agyműködés 
a matyó kultúrában – Sebestény Tamás (MD, Phd, Dtsc) 
előadása (Városi Galéria Házasságkötő terem)
Sebestény Tamás évtizedek óta tart magas színvonalú szakmai előadásokat 
határainkon innen és túl, melyek nemcsak a szakmabeliek, hanem minden 
hallgatója számára hasznosak és érdekesek.

20:00 Balkan Fanatik nagykonCert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
A zenekar egyik alapítója az a Yorgosz Tzortzoglu, aki évtizedeken keresztül volt a 
magyarországi folkrock meghatározó zenésze. A Balkan Fanatik az elektronikus 
zenét keleti, balkáni és magyar folkelemekkel házasítja össze.
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2015. június 20. (szombat)

9:00 Matyó Szabadtűzi főzőver-
seny Benke laci bácsi mestersza-
kács zsűrizésével és Pálinkamust-
ra a Bükki Pálinka lovagrend 
szervezésében
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
A Matyó Szabadtűzi Főzőverseny házigazdája, műsor-
vezetője AYALA humorista, aki műsorral és meglepe-
tésvendéggel is készül. A kisszínpadon Mezőkövesdről, 
a környező településekről, valamint külhonból érkezett 
csoportok vásári komédiái, zene és tánc.

A Pálinkamustra házi fogyasztásra főzetett 
italok megmérettetése, melynek célja a minőségi 
pálinka mint hungarikum kulturált fogyasztása, 
népszerűsítése.

9:30 Koszorúzás
Mátyás király szobránál
Tisztelgés a Mezőkövesdet városi rangra 
emelő uralkodó előtt.

10:00 Város napi ünnepség 
(Közösségi Ház 
színházterem)
Hagyományos ünnepi műsor, mely során 
díjazzák az évben kiemelkedően teljesítő 
diákokat, valamint átadják a „Mezőkö-
vesd Város Közszolgálati Tisztviselője” 
kitüntetést.

11:00 Mátyás mezőkövesdi
vitézei – felvonulás és lovagi 
torna (Mátyás király út –  Ka-
vicsos-tó és Szabadidőpark)
Mezőkövesdet Hunyadi Mátyás 1464-
ben mezővárosi rangra emelte, és címert, valamint pecsétet adományozott 
a településnek hálából azért, mert a kövesdiek a husziták elleni hadjáratát 
vitézekkel és hadiellátmánnyal segítették. A felvonulást lovagi torna követi.
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10:00–14:00 „élő matyó népművészet 
a Hadas városrészben”  (Hadas városrész)
Hímző, bútorfestő, fazekas, szövő, mézeskalácsos, játékkészítő mesterségek 
bemutatója a kézműves alkotóházakban, idegenvezetéssel.

19:00 matyó gÁla  
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
Nagyszabású gálaműsor a 3 matyó tele-
pülés: Mezőkövesd, Tard és Szentistván ha-
gyományőrző együtteseinek részvételével.

20:30 CsÁrdÁs guinness
rekordkísérlet 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
Formabontó kezdeményezés: a város 
szívében várnak mindenkit, hogy minél 
többen csárdásozzunk együtt – egyszer-
re. Döntsük meg együtt a Baján felállított 
Csárdás Guinness-rekordot!

21:00 Matyó Cuháré (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
Az estét zenés-táncos mulatság zárja, melyen a Bakator és a Randevú zene-
karok húzzák a talpalávalót.

18:00– 24:00 múzeumok éjszakÁja 
Hangulatos éjszakai múzeum-látogatás 
tárlatvezetéssel és különleges attrakciókkal.

A nyitva tartó múzeumok, tájházak:
Matyó Múzeum (Szent László tér 8.)
Kisjankó Bori Emlékház (Kisjankó Bori u. 22.)
Városi Galéria – Takács István Állandó 
Életmű Kiállítás (Szent László tér 23.)
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeum (Eötvös út 32.)
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2015. június 21. (vasárnap)
11:00 Szabadtéri szentmise a matyóságért

(Kavicsos-tó Szabadidőpark)
Szentmise Mezőkövesden szolgáló, valamint mezőkövesdi születésű papok 
közreműködésével.

14:00 „dicsérjétek az 
Urat” Kórustalálkozó 
(Szent László 
templom)
XII. ünnepi kórustalálkozó a több 
mint 1000 éves Egri Főegy-
házmegye tiszteletére, egyházi 
énekkarok közreműködésével. A 
rendezvény fővédnöke excellen-
ciás és főtisztelendő dr. Ternyák 
Csaba egri érsek.
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18:00 taksziHÁrom konCert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
A punk, rock, metál stílusjegyeket ötvöző csapat az elmúlt bő 10 évben több 
nagyobb zenekar vendégeként, illetve előzenekaraként is fellépett, valamint 
számos fesztiválon és motoros találkozón is zenélt.

19:00 living steel konCert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
Az együttes 2011-ben alakult meg mezőkövesdi és tardi zenészekkel. A helyi 
bemutatkozó koncertek után lehetőségük nyílt olyan neves zenekarok előtt 
játszani mint a Pokolgép, a Cool Head Clan vagy épp az Ossian.

21:00 road 
nagykonCert 
(Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark)
A ROAD zenekar 2004-től 
– az első, „Nem kell más” 
című lemez megjelenését 
követően – kezdte meg aktív 
pályafutását, mely azóta is 
töretlenül ível felfelé. Számos 
díj, elismerés fémjelzi 
munkásságukat, emellett 
az arany- és platinalemez 
minősítések.

Living Steel

Road
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KísérőprogramoK:
Nagy Matyó Térkép: A találkozóra érkező látogatók a térképen jelölik aláírás-
sal, vagy matyó rózsa rajzolásával, hogy honnan érkeztek 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

Matyó sátor: A látogatók leülhetnek beszélgetni egymással egy tea mellett

Könyvbemutató és matyó témájú könyvek vására
Veterán járművek felvonulása
Gyermekváros péntektől vasárnapig: ugrálóvárral, trambulinnal, 
népi játékokkal, elektromos járgánnyal, logikai sátorral, kötélpályával és 
sok-sok érdekességgel

Képeslap-kiállítás Ócsai Péter gyűjteményéből
Kovács-Molnár Gáspár makettjeinek kiállítása
Kézműves kirakodóvásár

Az I. Matyó Világtalálkozó idején a Zsóry fürdő is szeretné meglepni 
az idelátogató vendégeket. A június 15. és 21. között Kedvezményes 
és Felnőtt 5 alkalmas bérletet megváltó vendégek plusz egy alkalom-
ra szóló belépőt kapnak ajándékba.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Bővebb információ :
Közösségi Ház, Mezőkövesd, Szent László tér 24.

Tel.: 06 49/411-873, 06 49/500-135,
www.mezokovesd.hu és 

az I. Matyó Világtalálkozó facebook-eseményoldalán.

Támogatók:

Mezőkövesd
Viglo Kft.


