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 6. évfolyam, 2012. augusztus

I. hernádi Parasztolimpia  
– a legügyesebb még az asszonyt is elbírja

Hernád Község Legerősebb  
Embere verseny

09.40 órától

Idén két új programelemmel is kedves-
kedni kívánunk kedves vendégeinknek. 
Az I. hernádi Parasztolimpián olyan, a 
népi, paraszti élet szokásait, minden-
napjait tükröző feladatokat tekinthetnek 
meg a parasztbrigádok tolmácsolásá-
ban, melyeket azért természetesen vic-
cesebbé, mókásabbá igyekeztünk tenni.  
A meghirdetett feladatok közül például 
a kolbászevés sem olyan könnyű, mint 
hinnénk, főleg, ha azt húzzák az ember 
szája elől...
A versenyre július 30-ig lehet még jelent-
kezni, a felhívást a 6. oldalon olvashatják.

14.30 órától

Szintén első alkalommal kerül megren-
dezésre az erőt és koncentrációt egyaránt 
igénylő megmérettetés. Betonkoffer cipelés, 
kisteherautó vontatás, traktorgumi átfordí-
tás. Csupán néhány feladat, mely nem csak 
versenyzőként, de nézőként is lebilincsel. 
A verseny szünetében, a megmérettetés 
díszvendége Bíró Sándor, Kelet-Magyaror-
szág 5. legerősebb embere, Magyarország 6. 
legerősebb embere erősember bemutatót 
tart.
A versenyre július 30-ig lehet még jelent-
kezni, a felhívást a 6. oldalon olvashatják.

Sok szeretettel várjuk Önöket!
-a szervezők

Találkozzunk 2012. augusztus 4-én, a 20. hernádi falunapon!

különszám

Eljött hát!

Augusztus 4-én tartjuk a 20. hernádi falunapot! Hihetetlen, elgondolni is nehéz, hogy 
1993-ban indítottuk útjára legnagyobb községi rendezvényünket. A község születés-
napját ünnepeljük ilyenkor közösen, méltón, szeretetben.
A faluban minden rendezvény a közösség építését, alakítását tűzi ki célul egy olyan vi-
lágban, amikor az emberek egyre inkább magukba fordulnak, nem figyelnek másokra, 
csak a megélhetésre és a televízió nyújtotta (gyakran üres) időtöltésre.  
Pedig milyen sok örömet ad másokkal együtt lenni! Még dolgozni is jobb kalákában, 
amikor tevékenykedés közben lehet beszélgetni, viccelni, esetleg segítséget kérni a töb-
biektől! Szórakozni, sportolni, művelődni pedig még jobb közösen, mert a megosztott 
öröm megsokszorozódik. Közben épülnek a kapcsolatok, amelyek az élet más területein 
is segítségünkre, épülésünkre, javunkra válnak.
Kár, hogy falunapból csak egyet tudunk rendezni egy évben, mert igen jó alkalmat te-
remt az együtt-kikapcsolódásra. Természetesen én mindegyiken jelen voltam (szép is 
lett volna, ha nem!), s ott leszek augusztus 4-én is, mert szívesen töltöm a szabadidő-
met másokkal, szeretek beszélgetni, együtt nevetgélni, hogy egy-egy ilyen alkalommal 
el tudjuk felejteni a gondjainkat, megélhetési nehézségeinket, egészségi problémáinkat, 
a folytonosan múló időt.
Az idén először megrendezendő Parasztolimpiára benevezett a helyi képviselőkből álló 
csapat is. Várjuk azokat a bátrakat, akik ki mernek állni ellenünk! Lehetnek ezek a csa-
patok vállalati, civil vagy baráti körből verbuváltak, mi állni fogjuk a versenyt!
Képviselőtársaimmal ott leszünk a 20. hernádi falunapon, kérjük, hogy tartsanak ve-
lünk minél többen! 

Zsírosné Pallaga Mária
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„Házasodik a tücsök” 
Egyszer volt, hol nem volt, héthatáron túl, élt egy 
tücsök koma, aki egész nap csak henyélt és a hege-
dűjén muzsikált. Ám cimborája, a hangya nagyon 
szorgos volt, serényen dolgozott, gyűjtögetett egész 
évben. A tücsök irigyelte is őt. Mikor a téli zord 
időben fázott és éhezett, hangyáéknál bizony akkor 
is volt finom étel. Szeretett volna ő is közöttük la-
komázni.
Egy napon azt gondolta a tücsök: − Elég ebből a lus-
ta életből! Elmegyek szerencsét próbálni és én is olyan 
szorgos, dolgos tücsök leszek, mint hangyabarátom.

Hogy ez sikerül-e neki, a meséből  kiderül.

Kedves gyerekek!
A 2009-ben alakult Tücsök Zenekar előadásában 
láthatjátok tücsök koma és hangya történetét, is-
mert magyar gyermekdalok és népdalok ritmusá-
ra. Gyertek el, hozzátok magatokkal szüleiteket 
is, hisz biztos ők is veletek együtt éneklik majd 
kedvenc dalaitokat! Találkozzunk a Búcsú téren 
16.05 órakor.

Vásároljanak minél több támogatójegyet!

A falunap előtt és alatt ismét kaphatók a támogatójegyek. Ezek nem egyszerűen 
támogatják a rendezvényt, hanem tombolaként is szolgálnak, nyerni lehet ve-
lük. A szelvények ára változatlanul 100.- Ft. Kérjük, hogy az ellenőrző szelvényt 
kitöltve adják át a vásárlás helyén az eladónak, vagy hozzák ki a falunapra és 
dobják bele a gyűjtődobozba! Számos értékes ajándék mellett idén fődíjként 
Panasonic Lumix digitális fényképezőgépet és Tefal ajándékcsomagot lehet 
nyerni. Az érvényes támogatójegyek sorszámozottak, hátoldalukon pedig meg-
található a művelődési ház bélyegzőjének (lila színű) lenyomata.

Kérjük, vásároljanak minél több támogatójegyet!
Sorsolás a falunapon 18.30-kor

A hernádi civil szervezetek  
és cégek egész napos programjai

A hernádi falunap hivatásos és amatőr fellépők, cégek, gazdasági tár-
saságok, az önkormányzat és a civil szervezetek programjából áll ösz-
sze. Évről-évre egyre több a program, aminek nagyon örülünk.
•   Idén megint a legtöbb civil szervezet programmal készül a falu-

napra, így az Örökség Egyesület, akik a népi ügyességi játékaikkal, 
kézműveskedéssel lépnek a közönség elé.

•   A Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület puzzle játékokkal várja 
az érdeklődőket, de a Hernádi Úszó Klubbal közösen kiállítást is ké-
szítenek újrahasznosítható dolgokból, a pecásoknak is adnak ötletet, 
hogyan lehet házilag gilisztákat tartani, szaporítani. Paravánjaikon to-
vábbi ötleteket adnak, mit lehet eldobás helyett készíteni házilag. 

•   A Hernádi Nagycsaládosok Egyesülete idén görögdinnyével frissít 
majd fel minket. Előre is köszönjük!

•   A Samba Táncsport Egyesület táncosai állandó résztvevői a faluna-
poknak, idén is készülnek versenytánccal.

•   A Hernádi Nyugdíjas Egyesület nagyon sokat dolgozik ezen a falu-
napon is: egyrészt nagyon sok süteményt sütnek, hogy méltóképpen 
tudjuk viszonozni a vendéglátást a szentpéterieknek, másrészt pedig 
fellépnek, mert a világért sem hagynák ki ezt a lehetőséget. De mi 
sem hagynánk ki, hogy egy jót mulathassunk velük. 

•   Kedves gyerekek, ismét vendégünk lesz a Talmácsi Gyermek Motoros Is-
kola, náluk természetesen motorozni lehet.

•   A pusztavacsi honvédség ismét tart lőszerbemutatót, ahol az érdeklődők 
közelebbről is megtekinthetik a régen és jelenleg használt lövedékeket és 
kézi fegyvereket.

•   Nem civil, hanem cég a Her-Csi-Hús Kft. és a Mezőszolg Kft., mégis mint 
ahogy minden évben, úgy idén is nagyon sokat áldoznak arra, hogy részt ve-
gyenek a falunapon, hálásak vagyunk nekik ezért. A Her-Csi-Hús Kft. ven-
dégeként 13 órától Horka Íjászbemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők.

Reggeltől estig

Lőcsös kocsi kiállítás és Szentgyörgyi Vásár

– Az ember kíváncsi a múltjára, és szereti megőrizni a múlt emlékeit, nem-
csak régi tárgyak, hanem élő relikviák formájában is.

A Tatárszentgyörgyi Stípa Népi Hagyományőrző Egyesület zászlajára a 
XIX. század végi és XX. század eleji paraszti élet értékeinek, hagyománya-
inak felkutatását, megismerését és továbbadását, bemutatását, a XIX-XX. 
század ünnepeinek, népszokásainak, hiedelmeinek megismerését, a térség 
viseletének, gasztronómiai szokásainak felkutatását és ápolását, a népzene, 
népdal, néptánc iránti érdeklődés felkeltését, népszerűsítését tűzte ki célul. 
A falunapon ízelítőt adnak nekünk, megtekinthetik a lőcsös kocsikból álló 
kiállítást, kipróbálhatják a gólyalábat, a kézzel hajtott körhintát, de a Szent-
györgyi Vásár c. népies lovas színjátékukat is bemutatják. Ím egy részlet a 
jelenetből:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Gyerekek!
Rövidesen tanúi lehetnek egy múlt századi állat-és kirakodó vásárnak, me-
lyet „Szentgyörgyi Vásár” elnevezéssel a Tatárszentgyörgyi Stípa Hagyo-
mányőrző Egyesület mutat be, karöltve a Tormási zenekarral és a Kecske-
mét Néptáncegyüttes táncosaival.
Parasztságunkat hazája és családja szeretete, elkötelezett keresztény hite, 
állatainak és földjének megbecsülése, természetismerete, büszkesége és 
gerincessége tette naggyá. Keménységet és kitartást követelő munkás hét-
köznapjaikat ritka ünnepnapjaik szépítettek meg. Ezek közül kiemelkedő 
fontosságú volt a vásár napja.

 A jobbágyfelszabadítást kö-
vetően kialakult önálló gaz-
dálkodást végző parasztság 
a vásárokon adta el megter-
melt feleslegét, jószágát. Itt 
találkozott gazdatársaival, 
itt vásárolt ruhaneműt, ál-
latot, szerszámot, terményt, 
munka-és háztartási esz-
közöket, kalendáriumot, szeretteinek vásárfiát. Itt szórakozhatott a vásári 
komédiások és mutatványosok jóvoltából, hallhatta a friss híreket, módja 
nyílt a politizálásra és az üzletkötés utáni koccintásra is.
Magyarságunknak gazdag történelmi múltja, évezredes kultúrája mellett 
egyedülálló néprajzi és természeti kincsei is vannak. Ezen kincsek közé tar-
toznak őshonos állatfajtáink: a ló, a szürke marha, a puli, a rackajuh, a man-
galica és számos apró állat. Mindezekkel megbonthatatlan egységet alkotnak 
népviseleteink, dalaink, táncaink.
 A „Szentgyörgyi Vásár” jelenettel, ebből kívánunk hiteles ízelítőt adni. S, 
hogy miért? Amiért megóvjuk régi épületeinket, híres alkotásainkat vagy 
éppen személyes emléktárgyainkat. A régi vásárok felidézése, megjelenítése 
a hagyományápolás egyik szép feladata.” 

forrás:stipaegyesulet.hu
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20. hernádi falunap
2012. augusztus 04. Hernád, Búcsú tér

Arcfestés, büfé, körhinta, ugrálóvár, óriás kirakó, óriás memória, trambulin, lôcsös kocsi kiállítás, 
gólyaláb, színes homokkép készítés, csillámtetoválás, mezôgazdasági gépek kiállítása.

A szervezôk a mûsorváltozás jogát fenntartják!
A belépés díjtalan.

A XI. veterán jármű  
találkozó programja:

08.30 -10.00 óra között a találkozón 
résztvevő veterán járművek regiszt-
rációja

10.00 – 11.00 Jármű kiállítás

11.00 Felvonulás Hernád utcáin

14.00  Veterán járművek ügyességi 
versenye

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
Főzőverseny a legjobb pörkölt és a legjobb csirkeétel (a Her-Csi-Hús Kft. támogatásával) készítője címért, 
valamint a Hernád község legjobb szakácsának járó vándorserlegért
Íjászbemutató a „VATYA Népe” Hagyományőrző és Íjász Egyesület közreműködésével
A hernádi civil szervezetek programjai a falunapon 
Mezőgazdasági gépek bemutatója a Mezőszolg. Kft. rendezésében
A Talmácsi Gyermek Motoros Iskola programja
Sétarepülés sárkányrepülőn az inárcsi AEROKING Repülő Sportegyesület szervezésében
A Her-Csi- Hús Kft. vendégeként HORKA íjászbemutató és íjászkodás (13 órától)
Egészségsátor az Esély Szociális Szolgálat és a helyi egészségügyi szakdolgozók szervezésében
Frissítő kéz-, talp- és hátmasszázs a Szeretet Fénye Alapítvány munkatársaival az orvosi rendelőben  
és az Anya-és Csecsemővédelmi Tanácsadóban

07.00 Zenés ébresztő 

09.00 MEGNYITÓ 
 Közreműködik a Garázs Band

09.40  „I.HERNÁDI PARASZTOLIMPIA  
– a legügyesebb még az asszonyt is elbírja!”

 Vidám feladatok vidám embereknek

09.40 HSE utánpótlás foci bemutató a Búcsú téren

12.15  NO COMMENT formáció hip-hop előadása

12.30 BULISZERVÍZ

13.00  „A tánc” a SAMBA TÁNCSPORT Egyesület 
előadásában

13.40  A Dabas-Sári Szlovák Egyesület  
ROZMARING Énekegyüttese énekel

14.00 SZENTGYÖRGYI VÁSÁR
  Népi lovas színjáték a Tatárszentgyörgyi Stípa 

Népi Hagyományőrző Egyesület előadásában 
a Búcsú téren

14.30  HERNÁD KÖZSÉG LEGERŐSEBB  
EMBERE verseny

  Díszvendég: Bíró Sándor, Magyarország  
6. legerősebb ember, Kelet-Magyarország  
5. legerősebb embere

14.30   „Vidám csárdáscsokor” a BÚZAVIRÁG 
ÉNEKEGYÜTTES előadásában

14.50  KECSKEMÉT TÁNCEGYÜTTES  
néptánc bemutatója 

15.05 SZENTPÉTERI AJÁNDÉKOK 

  Az Őszirózsa Hagyományőrző Csoport, 
Moravcsik Veronika és Pivoda Zsolt műsora

16.05  „HÁZASODIK A TÜCSÖK” c. zenés  
mesejáték a Tücsök Zenekar közreműködé-
sével

16.55  HUMOR Percek - AYALA humorista  
előadásában

17.35 „Nyáresti kabaré” 

  A hernádi Tüzes Nagyik és Tinik Színjátszó 
és Táncos Körének vidám humorcsokra

18.00 Eredményhirdetések

18.30 Támogatójegyek sorsolása

19.15 MAGYAROCK koncert 

20.30 BEATRICE koncert 

22.00 TŰZIJÁTÉK
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 „Hernád község legjobb szakácsa”  (versenykiírás)

A főzőverseny töretlen sikere tagadhatatlan, hiszen idén a tizenkettedik kerül meg-
rendezésre, számos résztvevővel. A kategóriák a régiek: a legjobb pörkölt (vagy gu-
lyás) és a legjobb csirkéből készült étel elkészítőjét keressük.
A HER-CSI-HÚS Kft. pedig a főzőversenyen belül ismét versenyt hirdet azoknak, 
akik vállalják, hogy csirkehúsból készült ételt készítenek. Ezen jelentkezők számára a 
Kft. 3 db csirkét biztosít a főzéshez az alábbi feltételekkel:

•   A versenyzők július 30. és augusztus 02. között (hétfő-csütörtök) 08.00-14.00 
óráig jelentkezhetnek a feldolgozóban Hanák Istvánné Editnél és jelezhetik azt, 
hogy a főzőversenyen csirkét óhajtanak főzni. Kérjük, hogy a csirkékből a ren-
dezvény napján a helyszínen készítsék el az ételt!

•   Az ételre vonatkozóan más megkötés nincsen, tehát mindenki azt főz a csirké-
ből, amit akar.

A főzőverseny egészére vonatkozó szabályok nem változtak:
1.  A főzéshez szükséges alapanyagokat (a csirkét kivéve), a bográcsot, az ágast, fűszere-

ket a versenyzők maguk hozzák.
2.  A rendezők biztosítják a fát.
3.  A versenyzők rendelkeznek az étellel, de lehetővé kell tenni a bíráló bizottságnak, 

hogy megkóstolhassa azt.
4.  A higiénia betartásáért a versenyzők maguk felelnek.
5. Hivatásos szakácsok a versenyen nem indulhatnak.
6.  Gulyást, pörköltet vagy csirkeételt lehet főzni. Aki mást szeretne, versenyen kívül 

megteheti.
7.  Minkét kategória esetében előnyt élveznek a hagyományos recept alapján készült 

étkek.

8. A zsűri általi értékelés 12.30 órakor kezdődik.
9.Az ételt a helyszínen, a Búcsú téren kell elkészíteni.

A zsűri a főzést végig figyelemmel kíséri. Tagjai megfigyelik az étel elkészítésének 
teljes folyamatát és kérésükre kóstolási lehetőséget kell biztosítani nekik.

A díjazás: A versenyműveket a zsűri azonos pontozás alapján értékeli, majd rang-
sorolja. A kialakult sorrend alapján hirdeti ki a legjobb pörkölt készítőjét, a legjobb 
csirkéből készült étel készítőjét és azt, aki megnyeri a Hernád község legjobb szakácsa 
címet, a vele járó arany fakanállal együtt és a Vándorserleget, melyet a 21. hernádi 
falunapig őrizhet majd.
A legjobb pörköltfőző és a legjobb szakács tárgyjutalomban részesül, a legjobb csirke-
étel készítőjét a Her-Csi-Hús Kft. 1 karton BOCSI csirkével jutalmazza majd.

A főzőverseny 9 órakor kezdődik, a nagy műnek 12.30-ig el kell készülnie!
Az eredményhirdetésre 18.00-kor kerül sor.
A versenyre a művelődési házban lehet jelentkezni (374-125).

Kedves főzők! Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény helyszínén az elektromos áram 
csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre, ezért annak használatát szabályoztuk.  
A színpad, a BÜFÉ és a kitelepült vállalkozások biztos áramellátása érdekében kérjük, 
hogy elektromos fogyasztókat (hűtőgép, kávéfőző, sörcsap, mikrohullámú sütő) NE hoz-
zanak magukkal. A büfében kapható kávé, a hideg ital pedig hűtőtáskából is biztosítható. 
Köszönjük. 
A tér zsúfoltságának elkerülése érdekében kérjük, hogy a felszerelések kipakolása után 
autóikkal a környező utcákban parkoljanak! Szíves megértésüket köszönjük.

   – a szervezôk - 

  XI. veterán autó-motor találkozó  - Program
A tizenegyedik veterán jármű találkozóra lévén a prog-
ramot sokan ismerik már, annak lebonyolításának 
rendjét, de bizonnyal nem árt, ha kicsit idén is „átis-
mételjük” azt:

Program:

1.   Kérjük, hogy a veterán járművek a rendezvény nap-
ján 9-10 óra között érkezzenek meg a rendezvény 
helyszínére. Ott regisztrálják őket, ezután pedig el-
foglalják a szervezők által nekik kijelölt helyet.

2.   10.00-11.00, majd 12.00-14.00 óráig járműkiállítás 
lesz. Ekkor tekinthetik majd meg a falunap látogatói 
az autókat és motorokat. Nagyon fontos, hogy ezen 
idő alatt valaki legyen a jármű mellett, hogy az ér-
deklődőknek felvilágosítást tudjon adni.

3.   11.00 órakor – a tavalyihoz hasonlóan – egy felvonu-
lás lesz a faluban, amely a rendezvény helyszínéről in-
dul és oda tér vissza. Az út hossza 12 km, végig kiváló 
minőségű aszfalt.

4.   14-15.30 óráig ügyességi verseny lesz a vállalkozó 
kedvű veteránosoknak.

5.   16.00 órakor tartjuk a versenyek 
eredményhirdetését, majd a jár-
művek tiszteletkörrel búcsúznak a 
hernádiaktól.

A szervezők által kiírt versenyek:
1. SZÉPSÉGVERSENY
    – veterán (30 évesnél idősebb) autók     
    – motorok 250 cm3-ig                             
    – motorok 250 cm3 felett                        
Mindhárom kategóriában serleggel dí-
jazzuk az első helyezetteket, valamint 
oklevéllel a második és harmadik he-
lyezetteket.

2. ÜGYESSÉGI VERSENY AUTÓSOKNAK, 
MOTOROSOKNAK

Játékos ügyességi versenyek:   autók 
                                                      motorok

Az első helyezettek serleget kapnak.

Nagyon fontos, hogy a versenyben csak 30 évnél idő-
sebb járművek vehetnek részt, hiszen ők számítanak 
veterán járműnek! Jelentkezni lehet egyénileg vagy 
csoportosan a hernádi művelődési házban és az alábbi 
telefonszámon:29/374-125.
 

-a szervezők

EGéSZSéGSÁToR 
éS mASSZÁZS

Az egészségsátorban helyi egészségügyi dolgo-
zók és az Esély Szociális Szolgálat munkatársai 
várják a látogatókat: vérnyomásmérés, vércukor- 
és koleszterinszint mérés, valamint még más, az 
egészségi állapotról képet adó vizsgálatok lesz-
nek, természetesen díjtalanul. 

Ismét lehet jelentkezni masszázsra is. Frissítő kéz-, 
talp- és hátmasszázzsal kényeztethetik magukat 
az orvosi rendelőben és az Anya- és Csecsemővé-
delmi Tanácsadóban. A Szeretet Fénye Alapítvány 
munkatársai végzik ingyenesen. Előzetes jelent-
kezés Bese Juditnál a 06203195644-es számon 
vagy a falunapon az egészségsátorban.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is meghirdetjük sütemény-
versenyünket. A sütemény továbbra is lehet édes vagy sós, a ké-
szítője nő vagy férfi, gyerek vagy felnőtt. 

Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:   
1. Édes sütemény   
 2. Sós sütemény

A süteményversenyen való részvétel szabályai:
1.  A versenyen kizárólag saját kezűleg elkészített, nem vásárolt 

süteményekkel lehet részt venni.
2.  A süteményt a versenyzők otthon, nem a rendezvény helyszí-

nén készítik el, az alapanyagokat maguk biztosítják, az alkotá-
sokat zsűrizésre hozzák ki a Búcsú térre.

3.  Ízbeli megkötés nincs. Tehát lehet édes és sós alkotást is készí-
teni. Azonban a nyári időjárásra tekintettel kell lenni a recept 
kiválasztásakor.

3.  A versenyzők rendelkeznek a süteményekkel, de lehetővé kell 
tenni a bíráló bizottságnak, hogy megkóstolhassa azt.

4. A higiénia betartásáért a versenyzők maguk felelnek.

5. Hivatásos cukrászok a versenyen nem indulhatnak.
6. Egy versenyző egy sós és egy édes süteménnyel nevezhet.

A díjazás: A versenyműveket a zsűri azonos pontozás (íz, állag, 
kreativitás, tálalás) alapján értékeli, majd rangsorolja. A kialakult 
sorrend alapján első helyezettet hirdeti ki az édes és a sós kategó-
riában, közülük kerül ki Hernád sütemény-tüneménye 2012, 
az Arany Sodrófa nyertese, mely címet a nyertes receptje egy 
évig birtokol. A legfinomabb süteménysütő és két kuktája, a má-
sodik és a harmadik helyezettek, tárgyjutalomban részesülnek.

A zsűrizés 12.00 órakor kezdődik a Búcsú téren, ezért kérjük, 
hogy legkésőbb 11.45-re érkezzenek meg az alkotások!
Az eredményhirdetésre 18.00-kor kerül sor.
A versenyre a művelődési házban lehet jelentkezni 
augusztus 03., 20.00 óráig (374-125).

Sütésre fel!

-a szervezők

„HERNád SÜTEMÉNY-TÜNEMÉNYE”  (VERSENYKIÍRáS)
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„8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás”  Hernádra jön a BEATRICE!

20.30 órától
A 2008-ban fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő zenekart senki-
nek sem kell bemutatni. Csuka Mónika és Nagy Feró szerző-, majd há-
zaspár 1970-ben alapította meg Beatrice nevű együttesét. Eredetileg lányok 
zenéltek a csapatban. Főként külföldi előadók szerzeményeit játszották, de 
saját dalaik is voltak, és egy kislemezük is megjelent. A zenekar a későbbi-
ekben koedukálódott.
1974-ben átalakultak és Próféta néven zenéltek, majd újjáalakultak. Az 
1977-es Metronóm Fesztiválon „Gyere kislány gyere” című szerzeményük-
kel vettek részt. 1978 elején indult az „igazi”, híres-hírhedt Beatrice vesz-
szőfutása, a tiltott-turt mezsgyéjén. A zenekar tagjai induláskor: Nagy Feró, 
Lugosi László, Miklóska Lajos, Donászi Tibor, Gidófalvi Attila. A zenekar 
nem illeszkedik a szocialista kultúra kiszolgálói közé, ezért rágalmak özöne 
zúdul rá (pl. csirkedarálás). Ellentétben a többi „őszinte kemény rock” zene-
karral, nem jelenhetett meg nagylemeze. Nyíregyháza kivételével az egész 
országban be van tiltva, sehol nem játszhat. A legellenzékibb zenekar az 
egész műfajban. Az egyedüli, aki a rendszer szemébe meri mondani, hogy 
„nem kell”, szövegei egyaránt képviselik a helyüket nem találó „nagyvárosi 
farkasokat”, a perifériára szorult rétegeket, és a „térden állva” kényszerült 
másként gondolkodókat. Nagy Feró útlevelét bevonják, a zenekar műkö-
dését lehetetlenné teszik. 1981 augusztusában oszlik fel a zenekar, amikor a 
frissen alakuló zenészt szakszervezet is elhatárolódik a Beatricétől, a kom-
munista rezsim kérésére. Nagy Feró zenei pályájának következő állomása a 
„régi” Bikini, ez a máig sajátos, egyéni hangvételű, két nagylemezt megélt 
punk-rock csapat. Teljesen egyéni ízt képvisel a magyar rockpalettán. 1987-
ben újjáalakult a Beatrice, 1988-ban jelenik meg első nagylemeze. Rövid 
idő elteltével - addig zenei átjáróház - alakul ki a zenekar történetének máig 
legsikeresebb formációja. Nagy Feró, Lugosi László, Zselencz László, Pálmai 
Zoltán. A zenekar a slágerlistákat is átírja (Boldog szép napok, A kétezredik 
év felé). A közönségsikert végre szakmai elismerés is követi: az év énekese, ez 
évtized énekese, az év rock zenekara. Az 1990-ben kiadott új anyag - „Utá-
lom a XX. Századot - mérföldkő (alapmű) a magyar rockzene történetében. 

Az album 40 héten 
keresztül szerepelt 
a Mahasz lemezel-
adási toplistáján, az 
első helyre is felju-
tott. A lemezről a 
Beatrice máig leg-
nagyobb slágere a 8 
óra munka című dal 
lett. 1991 júniusában 
rendezték meg az I. 
Kelet-európai Rockfesztivált a Hajógyári szigeten. Tíz évvel azután, hogy a 
szakszervezeti szuperkoncertről kitiltották a Ricsét, itt ők voltak a háromna-
pos fesztivál egyik főzenekara. November 23-án a Budapest Sportcsarnok-
ban pedig önálló koncerten csináltak teltházat. A sikerszériát 1992-ben az 
A Beatrice legjobb dalai című koncertlemez zárta le, ami a 3. helyig jutott a 
Mahasz-listán. Országszerte teltházas koncerteket adtak. 
2010 januárjában Nagy Feró átszervezte a Beatricét, ahogy nyílt levelében 
közölte „Az én terveimhez ez a zenekar, és ez a hozzáállás kevés!” Az új 
felállás tehát 2010. elejétől:
 •  Nagy Feró (ének)
 •  Laczik Fecó (basszusgitár)
 •  Nagy Hunor Attila (dob)
 •  Magasvári Viktor (gitár)
A zenekar és Feró az átszervezéssel megfiatalodik, új lendületet kap. 2010 
nyarán Ferót MTV Iconná választották, melyet egy nagyszabású koncer-
ten ünnepeltek a siófoki Coke Club-ban, ahol fiatal(abb) zenekarok (pl. 
Kalapács, Copy Con, Depresszió, stb.) adtak elő Beatrice-feldolgozásokat. 
2011 májusban megjelent az új lendületet tükröző korong Vidámság & 
Rock’n’Roll címmel.

forrás: www.beatrice.hu

HUMPOR PERCEK – AYALA tolmácsolásában
16.55 órától
Ayala -Illés István- a legendás Ayala-Brindisi humorpáros tagjaként vált ismertté. Védjegye a hangutánzó paródia illetve 
a zenés humor. 
A Mikroszkóp Színpad számos kabaréjában és a Rádiókabaré műsoraiban gyakran találkozhat vele a nagyérdemű. Kiváló hang-
utánzó parodista. Zenés paródiái és közvetlen dinamikus előadásmódja miatt, szívesen látott vendége a szabadtéri és egyéb mű-
soros rendezvényeknek. A humorista Vásárosnaményben született, kisgyermekként Nagydoboson laktak a családjával, majd 
Serényfalvára költöztek, ahol az általános iskola első osztályát végezte. Az általános iskolát Mályiban fejezte be, középiskolába 
a miskolci Herman Ottó Gimnáziumba járt. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr szaktanszékén 
végezte, ezt követően öt évig tanított a BM Tartalékos Tisztképző Iskolában. Humorista pályáját az 1990-es Humorfesztivál 
indította el, melyen barátjával, Brindisivel indult és fődíjat nyertek.
forrás: wikipedia.hu

BUlISZERvíZ
Falunapi színpadi programsorozatunkat az az együttes nyitja meg, akiket már sokan is-
mernek, ha máshonnan nem is, a már hagyományosnak mondható reggeli falunapi zenés 
ébresztőből igen. Idén az ébresztő a zenekar örökzöldeket, mulatós és modern slágereket 
is játszik majd. A Buli szerviz zenekar 2008 őszén alakult, és azóta meg is tartotta jelenlegi 
formáját. A zenekar sokat formálódott a közel három év alatt, de az öt alapító tag kitar-
tott egymás mellett. Ők név szerint: Kaldeneker Tamás: szintetizátor, Kleineisel Balázs: 
tenorkürt, Kosztolányi Jenő: trombita és ének, Tóth Richárd: gitár és ének, Tóth Zoltán: 
dob és ének. 

GARÁZS BAND 
Idén megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli az a zenekar, mely 1997 óta elválaszthatatlan részévé 
vált községünknek. A falunap nem is lenne falunap nélkülük. A Garázs Band által gyönyörű dalla-
mok csendülnek fel a szintén születésnapját ünneplő 20. hernádi falunap tiszteletére, a 9.00 órakor 
kezdődő Megnyitó alatt.



Tájékoztató tábla
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Kérjük kedves vendégeinket, hogy a rendezvény helyszí-
nét gyalogosan közelítsék meg, mert a sok autó elhelyezése 
ezen a területen nem biztosított. A színpad melletti és mö-
götti részt kizárólag a rendezôk és a fellépôk használhatják.  
A tûzijáték idején a közelben parkoló autókban keletkezett ká-
rokért a rendezôk nem vállalnak felelôsséget!

Mindannyiunk érdeke, hogy a rendezvény és az 
egész nap tartalmasan, vidáman, maradandó em-
lékként szolgáló szórakozással teljen. Ezért kérjük, 
hogy a programokon kellô felelôsséggel vegyenek 
részt, valamint a kihelyezett pontokon az alábbi 
tájékoztató táblákat használni szíveskedjenek!

-a szervezôk-

Szállj, szállj fel magasra! Kedves hernádiak!
Idén is velünk ünnepel az inárcsi 
Aeroking Repülő Sportegyesület, 
hozzájárulásuk révén, a délután folya-
mán ismét hullani fog a CUKORKA-
ESŐ. De a téren meg lehet tekinteni 
kiállított sárkányrepülőjüket is. 
Aki bátor, és felülről, a magasból is sze-
retné megtekinteni Hernádot, az Egye-
sület által biztosított sétarepülés alatt 
eleget tehet e vágyának. A repülés díja: 
3000 Ft/főtől. Érdeklődni a helyszínen 
az Egyesület kiállított sárkányrepülője 
mellett lehet.

Az Örökség Egyesület folytatja a régi 
fotók összegyűjtését. Kérjük, hogy osz-
szák meg velünk fellelhető régi képei-
ket! Különösen számítunk régi osztály-
képekre és pedagógusportrékra, családi 
eseményekre, falusi rendezvények ké-
peire, középületeket ábrázoló fotókra.
Várjuk kincseiket a hernádi művelődé-

si házban, annak nyitva tartási idejében, valamint a falunapon az Örökség 
Egyesület sátránál délután 2 és 6 óra között.
Szkennelés után a képeket természetesen visszajuttatjuk Önökhöz!

Örökség Egyesület

www. 

hernad.

hu


