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A tavalyi nagy siker utÃ¡n idÃ©n szeptember 2. Ã©s 5. kÃ¶zÃ¶tt mÃ©g tÃ¶bb programmal Ã©s Ã©rdekes lÃ¡tnivalÃ³val rendezik
Ã‰rpatakon a Zsindelyes PÃ¡linka Ã©s NÃ©pi GasztronÃ³miai FesztivÃ¡lt.

IdÃ©n is leteszi nÃ©vjegyÃ©t a Zsindelyes PÃ¡linkafÅ‘zde a fesztivÃ¡lozÃ³k asztalÃ¡ra. Az esemÃ©ny fÅ‘ cÃ©lja az, hogy szÃ-n
nÃ©pmÅ±vÃ©szeti programokat vonultasson fel, Ã©s ezzel bemutassa, milyen gazdag hagyomÃ¡nyokkal rendelkezik
orszÃ¡gunk. Ennek jegyÃ©ben lesz pÃ³ni bemutatÃ³ a MÃ©szÃ¡ros testvÃ©rek jÃ³voltÃ¡bÃ³l, nÃ©ptÃ¡nc, jÃ³ ebÃ©dhez szÃ³lÃ³
de nem marad ki a programbÃ³l a fÅ‘zÅ‘verseny Ã©s az Ã‰rpataki AsszonykÃ³rus sem.

A nÃ©gynapos fesztivÃ¡l esemÃ©nyeinek jelentÅ‘s, Ã©s a nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g szÃ¡mÃ¡ra leginkÃ¡bb lÃ¡tvÃ¡nyos rÃ©sze szepte
Ã©re koncentrÃ¡lÃ³dik, de szeptember 2-Ã¡n, mintegy nyitÃ³ esemÃ©nykÃ©nt elindul Vasi Csaba triatlonista, aki a tavalyi
fesztivÃ¡l alkalmÃ¡bÃ³l megrendezett PÃ¡linka a VidÃ©kfejlesztÃ©sben c. konferenciÃ¡n megalakult Szabolcs-SzatmÃ¡r-Bereg
megyei PÃ¡linkaÃºtat teszi meg futva, Ãºszva Ã©s kerekezve, sportÃ¡gÃ¡hoz hÃ-ven letriatlonozva. Az ÃºtjÃ¡hoz bÃ¡rki
csatlakozhat, aki kedvet Ã©rez egy kis futÃ¡shoz, ÃºszÃ¡shoz, vagy Ã©ppen kerÃ©kpÃ¡rozÃ¡shoz. Vasi Csaba szeptember 2-Ã¡
indul el ÃšjfehÃ©rtÃ³ FÅ‘ terÃ©rÅ‘l a Rio HÃ¡z elÅ‘l, dÃ©lutÃ¡n 14:00 Ã³rakor Ã©s majd a fesztivÃ¡l terÃ¼letÃ©re fog futva megÃ
szeptember 05-Ã©n 18:00 Ã³rÃ¡ra, a hÅ‘siesen teljesÃ-tett 363 km megtÃ©tele utÃ¡n.

Szeptember 4-Ã©n a PÃ¡linkamustra kerÃ¼l a pÃ¡linka fesztivÃ¡l terÃ-tÃ©kÃ©re, mely az Ã©szak-alfÃ¶ldi lakossÃ¡gi pÃ¡linkafÅ
versenye, a benevezett pÃ¡linkÃ¡kat a zsÅ±ri szigorÃº szakmai kritÃ©riumok alapjÃ¡n (technolÃ³giai korrektsÃ©g, gyÃ¼mÃ¶lcs
jellege, Ã-z tisztasÃ¡g, harmÃ³nia) Ã©rtÃ©keli majd.Â EredmÃ©nyhirdetÃ©sre Ã©s a dÃ-jak Ã¡tadÃ¡sÃ¡ra 2009.szeptember 5-Ã
Ã³rÃ¡tÃ³l kerÃ¼l sor.

A fesztivÃ¡l legizgalmasabb napjÃ¡n, szeptember 5-Ã©n szÃ¡mos nÃ©pmÅ±vÃ©szeti kiÃ¡llÃ-tÃ³ mutatja be kÃ-nÃ¡latÃ¡t, a
gasztronÃ³mia kedvelÅ‘i pedig a kistÃ©rsÃ©gi fÅ‘zÅ‘versenyen bizonyÃ-thatjÃ¡k hozzÃ¡Ã©rtÃ©sÃ¼ket. A megmÃ©rettetÃ©sre b
vÃ¡rosok Ã©s falvak kÃ¼lÃ¶nleges feladatot kapnak: az Ã©teleket az adott tÃ¡jegysÃ©gre leginkÃ¡bb jellemzÅ‘ alapanyagokbÃ³
kell elkÃ©szÃ-teni. A csapatok egysÃ©ges fÅ‘zÅ‘helyet kapnak a ZsindelyestÅ‘l, amit aztÃ¡n telepÃ¼lÃ©sÃ¼kre jellemzÅ‘en
dÃ-szÃ-tenek fel.

A szervezÅ‘k nem feledkeznek meg a gyerekekrÅ‘l sem, Szabolcs-SzatmÃ¡r-Bereg megye egyik leghÃ-resebb
karikatÃºristÃ¡ja: TÃ©jlor kÃ©szÃ-t folyamatosan Ã©rdekes kÃ©peket a kis aprÃ³sÃ¡gokrÃ³l. A nÃ©pi jÃ¡tszÃ³hÃ¡zban az aprÃ³s
megismerkedhetnek Å‘seink jÃ¡tÃ©kaival. Azokkal a szÃ³rakoztatÃ³ eszkÃ¶zÃ¶kkel, melyek lassan mÃ¡r a feledÃ©s homÃ¡lyÃ¡b
merÃ¼lnek, pedig kÃ©zsÃ©g-, kÃ©zÃ¼gyessÃ©g-, logikus gondolkodÃ¡s fejlesztÃ©si lehetÅ‘sÃ©gÃ¼k jelentÅ‘s mind e mellett
szÃ³rakozÃ¡st nyÃºjtanak a gyerekeknek Ã©s kellemes kikapcsolÃ³dÃ¡st biztosÃ-tanak a szÃ¼lÅ‘knek. Ã•gy a nÃ©pi jÃ¡tszÃ³hÃ
terÃ¼letÃ©n a kÃ¶vetkezÅ‘ jÃ¡tÃ©kokkal ismerkedhetnek meg a fesztivÃ¡l legfiatalabb lÃ¡togatÃ³i: fa kÃ¶rhinta, lovagi torna,
diÃ³tÃ¶rÅ‘, hordÃ³lovaglÃ¡s, cÃ©lba dobÃ¡s, Ã¼tlegelÅ‘, csirke pofozÃ³, lengÅ‘teke, patkÃ³ dobÃ¡s, horgÃ¡szat. TermÃ©szetese
modern jÃ¡tÃ©kok is rendelkezÃ©sre fognak Ã¡llni a III. Zsindelyes FesztivÃ¡lon, hisz egy korszerÅ± vidÃ¡mpark is
szÃ³rakoztatja majd a lÃ¡togatÃ³kat.

MindekÃ¶zben, a mÃ¡r emlÃ-tett fellÃ©pÅ‘k mellett szÃ¡mos nagykoncert vÃ¡rja az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket: Roxan, Neoton SztÃ¡rjai, B
Ã©s a Hooligans. A fesztivÃ¡l egyik fÅ‘ attrakciÃ³ja a 15:00 Ã³rÃ¡tÃ³l szÃ-npadra lÃ©pÅ‘ - TV2 PopdarÃ¡lÃ³ c. mÅ±sorÃ¡bÃ³l mÃ¡
ismert - StarMachine zenekar lemezbemutatÃ³ koncertje lesz, akik egyÃ¼tt lÃ©pnek fel az Ã©rpataki asszonyokkal. Å•k mÃ¡r
kÃ¶zÃ¶sen tÃ¶bbszÃ¶r koncerteztek a budapesti szÃ³rakozÃ³helyeken Ã©s akkor fogalmazÃ³dott meg a gondolat, egy
kÃ¶zÃ¶s lemez kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re, mely nyÃ¡ron elkÃ©szÃ¼lt, Ã-gy ennek a premierje lesz lÃ¡thatÃ³ Ã©s hallhatÃ³ a III. Zsinde
FesztivÃ¡lon. Â
A pÃ¡linkÃ¡val foglalkozÃ³ esemÃ©nyek az elmÃºlt Ã©vekben jelentek meg a szabadidÅ‘s programok palettÃ¡jÃ¡n, Ã©s hamar
nÃ©pszerÅ±ek lettek, ami nem is csoda, hiszen kellemes kÃ¶rnyezetben, Ã©rtÅ‘ ajÃ¡nlÃ¡ssal, valÃ³di magyar gyÃ¼mÃ¶lcsbÅ‘l
kÃ©szÃ¼lt hungarikumot kÃ³stolhatnak az oda lÃ¡togatÃ³k. Ã•gy lesz ez a Zsindelyes PÃ¡linka Ã©s NÃ©pi GasztronÃ³miai
FesztivÃ¡lon is.

FellÃ©pÅ‘ink kÃ¶zÃ¼l:

StarMachine feat. Ã‰rpataki AsszonykÃ³rus
2008. Å‘szÃ©n Budapest egyik legexkluzÃ-vabb szÃ³rakozÃ³helyÃ©n a Jam Pub-ban lÃ©pett fel elÅ‘szÃ¶r
kÃ¶zÃ¶sen a StarMachine zenekar az Ã‰rpataki AsszonykÃ³russal (Arany PÃ¡va DÃ-jas, KivÃ¡lÃ³ AranyminÅ‘sÃ-tÃ©ssel
rendelkezÅ‘ nÃ©pdalkÃ¶r). A koncert olyannyira jÃ³l sikerÃ¼lt, hogy mÃ¡r ekkor megfogalmazÃ³dott az egyÃ¼ttes tagjaiban
Ã©s az asszonyokban az a gondolat, hogy kÃ¶zÃ¶sen egy lemezt kellene kÃ©szÃ-teniÃ¼k, melyen a legnagyobb magyar
slÃ¡gereket dolgozzÃ¡k majd fel.
Â
Â
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Az elkÃ©pzelÃ©s tett kÃ¶vete, Ã-gy 2009. Ã¡prilis 24-Ã©n stÃºdiÃ³ba vonultak az asszonyok a zenekarral egyÃ¼tt, ahol a
feljÃ¡tszott dalokra az Ã©rpatakiak vokÃ¡loztak vagy Ã©ppen a verzÃ©ket Ã©nekeltÃ©k fel. A kis lemeznyi anyag elkÃ©szÃ¼lt,
melyen olyan jÃ³l ismert dalok szerepelnek, mint a NyÃ¡r van, a 8 Ã³ra munka, vagy Ã©ppen a Bikini egyÃ¼ttes egykori
slÃ¡gere a Ki visz haza?
Â
Â
TermÃ©szetesen egy sajÃ¡t szerzemÃ©ny is megtalÃ¡lhatÃ³ a lemezen Csini a
lÃ¡ny cÃ-mmel, melyben egy komplett fÃºvÃ³s szekciÃ³ mÅ±kÃ¶dik kÃ¶zre. A lemezre az orszÃ¡g egyik legismertebb
lemezlovasa DJ SzatmÃ¡ri is kÃ©szÃ-tett egy remixet. Ã•gy az orszÃ¡gban ezt az egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ produkciÃ³t elÅ‘szÃ¶r a
Zsindelyes tanyÃ¡n lÃ¡thatja az, aki kilÃ¡togat a III. Zsindelyes FesztivÃ¡lra szeptember 05-Ã©n.
Â
Â

Cimbaliband
A CimbaliBand cimbalom-harmonika vezette formÃ¡ciÃ³ja ÃºttÃ¶rÅ‘ kezdemÃ©nyezÃ©snek szÃ¡mÃ-t. E kÃ©t hangszer
harmÃ³niÃ¡ja, valamint az ezeket kÃ-sÃ©rÅ‘ Ã©nek, hegedÅ±, tambura, nagybÅ‘gÅ‘ Ã©s derbuka alkotjÃ¡k a CimbaliBand egye
hangzÃ¡svilÃ¡gÃ¡t. Ez a kizÃ¡rÃ³lag akusztikus hangszereken megszÃ³lalÃ³, mÃ©ly gyÃ¶kerekbÅ‘l tÃ¡plÃ¡lkozÃ³, Ã¡m nagyon is
mai, friss Ã©s lendÃ¼letes zene olyanokat is megragad, akik egyÃ©bkÃ©nt nem Ã¡llnak kÃ¶zel a nÃ©pzenÃ©hez.
Â
Â

BÃ¼rkÃ¶s Zenekar
Az orszÃ¡gosan is mÃ©ltÃ¡n ismert Ã©s elismert, NagykÃ¡llÃ³bÃ³l indult BÃ¼rkÃ¶s Zenekar kapta az idÃ©n a NagykÃ¡llÃ³
KultÃºrÃ¡jÃ¡Ã©rt dÃ-jat. KÃ¼ldetÃ©sÃ¼k a nÃ©pi hagyomÃ¡nyok Ã¡polÃ¡sÃ¡t, fenntartÃ¡sÃ¡t, tovÃ¡bbadÃ¡sÃ¡t jelenti.
Â
Â

Everdance TÃ¡ncszÃ-nhÃ¡z
A mÃ©diÃ¡bÃ³l felÃ©nk Ã¡ramlÃ³ tÃ¡ncÃ¡radat kapcsÃ¡n azt hihetnÃ©nk, hogy mÃ¡r mindent lÃ¡ttunk. Mi
azonban tudjuk, hogy nem.Az Everdance minden Ã©s egyik sem. Az Everdance-ben megtalÃ¡lhatÃ³ minden, ami tÃ¡nc,
minden ami zene, minden ami szÃ-nhÃ¡z, Ã©s minden ami Ã©let.
Gazdagon Ã¶tvÃ¶zi a Step, Ballet, Jazz, TÃ¡rsastÃ¡nc, Show tÃ¡nc,Â Hip - Hop Ã©s magyar nÃ©ptÃ¡nc elemeket.
Â
Â

Neoton SztÃ¡rjai
HazÃ¡nkban nagy valÃ³szÃ-nÅ±sÃ©ggel nagyÃ-tÃ³val sem lehetne olyan embert talÃ¡lni, akinek a Neoton
FamÃ-lia neve nem mondana semmit sem. Megannyi nagyszerÅ± slÃ¡ger fÅ±zÅ‘dik a nevÃ¼khÃ¶z, a nemzetkÃ¶zi sikerekrÅ‘l
nem is beszÃ©lve.
Â
Â

Bikini
1997-ben Ãºj albummal Ã©s nagyszabÃ¡sÃº, rÃ©gi Budapest Sportcsarnokban rendezett koncerttel tÃ©rt
vissza az egyÃ¼ttes. S azÃ³ta is mÅ±kÃ¶dik. Ahogy azt a zenÃ©szektÅ‘l megszokhattuk, sok-sok elÅ‘adÃ¡ssal, valamint olyan
Ãºj lemezekkel Ã©s dalokkal, amelyek nyugodtan a rÃ©giek mellÃ© Ã¡llÃ-thatÃ³ak.
Â
Â

Hooligans
A Hooligans gyÃ¶kereiben mÃ¡r akkor is lÃ©tezett, mikor a Szerencsen Ã©lÅ‘ tagok mÃ©g csak 16 Ã©vesek voltak. Persze mÃ
nÃ©vvel, egy Ã¡rnyalattal mÃ¡s stÃ-lusban, de lÃ©tezett: azt a formÃ¡ciÃ³t mÃ©g Ramses-nek hÃ-vtÃ¡k Ã©s inkÃ¡bb funkysabb
mint rockosabb. Ma szÃ¡mos zenei dÃ-j Ã©s kÃ¶zÃ¶nsÃ©gsiker utÃ¡n senkinek nem kell bemutatni a zenekart, melyet
Ã‰rpatakon Ã¼dvÃ¶zÃ¶lhetÃ¼nk.
Â
Â
A rÃ©szletes program:
Â
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