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17:00 KONCZ GÁBOR színművész önálló estje 
(Közösségi Ház Színházterme)
A mezőkeresztesi származású Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar 
színész, színházi rendező, érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja, filmszerepeinek köszönhetően az egész ország ismeri.

18:30 ILLÉS BENJÁMIN TRIÓ koncertje 
(Közösségi Ház előtti tér)
Az improvizatív dzsessz-zenét játszó trió tagjai: 
Illés Benjámin zongorista, Kovács Krisztián dobos és Molnár Szabolcs basszus-gitáros

19:00 HUNGAROCELL koncert 
(Közösségi Ház előtti tér)
A 17 éve alapított együttes tagjai: 
Vizi Dávid – billentyű, Ulvicki Tamás – ének, gitár, 
Gyenes Botond – dob, Répási László – basszusgitár.

21:00 A NYUGHATATLAN 
zenekar koncertje 
(Közösségi Ház előtti tér)
A NYUGHATATLAN 2010-ben alakult zenekar koncertjein 
az 50-es évek stílusa és Johnny Cash dalai a meghatáro-
zóak. Eddig három lemezük jelent meg, több A38-as kon-
certjüket vetítette a közszolgálati televízió. A zenéjükben 
keverednek az autentikus rockabilly elemek a saját zenei 
világukkal, amit a zenekar Alter Country-ra keresztelt.

2016. június 20. (hétfő)
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2016. június 22. (szerda)

16:00 Lévai Mária hárfaművész koncertje (Városi Galéria Díszterme)
Lévai Mária elismert hárfaművész, aki előadásai, fellépései során sokféle korból és stílusból válogat: a reneszánsz muzsiká-
tól, Bach, Händel és más barokk szerzők művein át, a romantikus és kortárs hárfamuzsikáig több száz darabot játszik.

17:00 Prof. Dr. Papp Zoltán nőgyógyász előadása 
(Városi Galéria díszterme)
Prof. Dr. Papp Zoltán mezőkövesdi származású szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, Mezőkövesd Díszpolgára, aki 
kiemelkedő szakmai és prevenciós tevékenységéért megkapta egyebek mellett a Magyar Tudományos Akadémia 
tudományos nívódíját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét és a Semmelweis Emlékérmet. 
Beszélgetőpartnere: dr. Hajdu András, a Mezőkövesdi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese.

18:30 TAKSZIHÁROM koncert (Közösségi Ház előtti tér)
A punk, rock stílusban játszó zenekar 2004-ben alakult meg. Az együttes tagjai: Ambrus Ferenc, Vígh István, Csörgő 
Marcell és Juhász Gergely.

19:30 LIVING STEEL koncert 
(Közösségi Ház előtti tér)
Mezőkövesdi és tardi zenészek alapították meg 2011-ben a főként 
metált játszó együttest. Saját koncertjeik mellett neves zenekarok 
– Pokolgép, Ossian – előzenekaraként is játszottak már.

21:00 CRY FREE (Deep Purple Tribute) koncert 
(Közösségi Ház előtti tér)
A CRY FREE egy 1996-létrejött banda, amely kizárólag Deep Purple nótákat 
játszik. A zenekarnak az elmúlt 18 év alatt több alkalommal lehetősége volt 
együtt játszani a Deep Purple tagjaival is – például Ian Paice, Jon Lord.

17:00 „Matyóföld koszorúi” – válogatás Mezőkövesdi 
költők műveiből a MASZK Egyesület és a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület előadásában 
(Városi Galéria díszterme)
Ízelítő mezőkövesdi költők verseiből, melyeken keresztül megismerhetjük a 
matyó kultúra lírai oldalát, sokszínűségét.

19:00 Mezőkövesd Város Fúvószenekarának és Mazso-
rettcsoportjának koncertje (Közösségi Ház előtti tér)
Mezőkövesd több mint 60 éves Pro Urbe díjas Fúvószenekarának és Mazsorett-
csoportjainak közös, szórakoztató és látványos műsora.

Cry Free

Mezőkövesd Város Fúvószenekara

2016. június 21. (kedd)
17:00 Fotókiállítás – megnyitó (Rendezvényközpont, volt Kalo-ház)
A Fesztiválhétre meghirdetett „Matyó örökségünk” című fotópályázatra érkezett művek tárlata, amelyen az amatőr 
fotósok Mezőkövesd épített értékeit és a matyó hagyományokat megörökítő alkotásai láthatóak.

18:30 A magyar traktorgyártás első 100 éve – kiállításmegnyitó 
(Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum)
100 éves a magyar traktorgyártás. Ennek tiszteletére magyar gépritkaságokat mutatnak be az Európa-szerte egyedülál-
lónak számító Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban a gödöllői Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődéstörté-
neti Szakmúzeum anyagából.

20:00 Bikini koncert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
Hazánk egyik közkedvelt,  Emerton-díjas 
rockegyüttesének igazi sikertörténete 1985-ben 
indult el, amikor D. Nagy Lajos énekes csatlakozott 
a zenekarhoz, akik sorra készítette lemezeit, rajtuk 
örökké élő dalokkal, mint például az Adj helyet, a 
Fagyi, vagy a Közeli helyeken című slágerek.

15:00 Dala József és Bartha Zoltán festménykiállítása (volt Kistemplom)
Nagyszabású tárlat két neves mezőkövesdi festőművész munkáiból.

17:00 Prof. hc. (USA) Dr. Phil. Dr. med. Sebestény Tamás előadása: 
Mit jelent matyónak lenni? A matyó létezés dialektikája, dinamikája és perspek-
tívái – mentális-történeti kalandozás és értékfelmutatás a kulturális identitásés 
kohézió globalizációt feltartóztató szerepéről (Városi Galéria Díszterme)
A szentistváni származású Sebestény Tamás évtizedek óta foglalkozik az orvostudomány, az egészséges életmód 
kérdéskörével, az elmúlt években pedig az eddigiektől eltérő perspektívából kezdte el vizsgálni, tanulmányozni a 
matyó kultúrát.

20:00 Vad Fruttik koncert 
(Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark)
A magyar alternatív rock együttes 2015-ben 
vált országosan ismertté. A Fonogram-díjas 
formáció nevéhez kötődik például a Lehetek 
én is című közismert sláger.

2016. június 24. (péntek)

Bikini

Vad Fruttik

2016. június 23. (csütörtök)



2016. június 25. (szombat)
9:00 Programok a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban

FŐZŐVERSENY a Matyó Kertbarát Klub Egyesület szervezésében  
Summás és matyó ételek versenye családok, baráti társaságok részvételével. Zsűrielnök: Jenei Tamás, a TV Paprika séfje

PÁLINKAMUSTRA a Bükki Pálinka Lovagrend szervezésében
A házi fogyasztásra készített italok megméretése, melynek célja a minőségi pálinka – mint hungarikum – kultu-
rált fogyasztása, népszerűsítése.

I. MATYÓ ÍJÁSZKUPA
Idén első alkalommal rendezik meg a Matyó Íjászkupát

9:45 Koszorúzás Mátyás király szobránál
Tisztelgés Mátyás király előtt, aki  Mezőkövesdet 1464-ben mezővárosi 
rangra emelte és címert, valamint pecsétett adományozott a településnek.

10:00 Város napi ünnepség (Közösségi Ház színházterme)
Hagyományos ünnepi műsor, amely során átadják a Pro Urbe-díjat és az Év Diákja kitüntetést.

19:00 MATYÓ GÁLA (Kavicsos-tó Szabadidőpark)
Nagyszabású gálaműsor a 3 matyó település: Mezőkövesd, Tard, Szentistván hagyományőrző csoportjainak, 
együtteseinek, táncosainak részvételével.

2016. június 26. (vasárnap)
10:00 I. Matyó Tókerülő Futás és egyéb sportrendezvények
Első alkalommal rendezik meg az I. Matyó Tókerülő Futást, valamint a mozogni vágyók egyéb sportrendezvényen 
(karate- és ugrókötél-bemutató) is részt vehetnek.

16:30 Ablak a fényre – könnyűzenei oratórium Kaszap István életéről 
a KITEZ (Kaszap István Turai Emlékzenekar) előadásában (Jézus Szíve templom) 

18:00 Szentmise a Városért (Jézus Szíve templom)
Szentmise Mezőkövesden szolgáló, valamint mezőkövesdi születésű papok közreműködésével.

18:00 A Mezőkövesdi Polgárőrség lovasbemutatója (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

20:00 ismeros arcok koncert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
A Nélküled, a Mennyit ér, a Szívemben tudlak – néhány 
közismert dal az 1999-ben megalakult zenekar dalai-
ból. A magyar nemzetirockot játszó együttes rendszeres 
vendég a rangos hazai klubokban, fesztiválokon. 

,,
Ismerős Arcok

EGÉSZ DÉLELŐTT PROGRAMOK A KISSZÍNPADON

Emődi Tehéntánc 
zenekar, Daya Dance, 

Hang-Stúdió, Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület, 

Szirtaki görög 
tánccsoport. 

Műsorvezető: Ayala


