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Nyári forróság, hideg limonádé a kézben, égig 
érő kezek a koncertek alatt. Egy új színvonal, 
megreformált programok, két színpad, fények 
és zene hajnalig. A hagyományok ötvözése egy 
újra gondolt rendezvényben. Fiatalok és idő-
sebbek egy helyen, egy nehéz időszak után a 
közösség újra értelmet nyer. Megmutathatjátok 
a Sárrét ízeit másképp, a Street Food nyelvén, 
vagy bulizhattok együtt a Hősökkel vagy éne-
kelhetitek a Magna Cum Laude slágereit ma-
gatok mögött hagyva az elmúlt évet. Gyertek 
el, engedjétek ki magatokból a felgyülemlett 
feszültséget, mutassátok meg, hogy milyen 
egy igazi Sárrét Feszt! 

Hamarosan találkozunk!

JÖN-JÖN-JÖN!  
Sárrét Feszt 2021!  

Biharnagybajom!
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Magna Cum Laude: 
A Magna Cum Laude zenekar története 2000 tavaszán 
kezdődött Gyulán, ahol öt vidéki srác alapította meg a 
zenekart.  Zenei célkitűzésük nem volt más, mint egy-
szerű érzelmekkel, varázslatos dallamokkal átitatott 

szerzeményekkel lopják be magukat a nagyközönség 
szívébe. A zenekar nem állt be a sorba, dacolva a bevált 
sablonokkal, valódi értékeket hordozó, sajátos zenei 

világot alakítottak ki maguknak. A számtalan teltházas 
buli után a csapat első nagylemeze „Hangolj át” cím-
mel jelent meg 2003-ban, melyről az első kislemez-
ként kimásolt „Osztály” után érkezett az igazi áttörést 
jelentő „Minden állomás”. Ezt a klipet a VIVA is a leg-
magasabb rotációs kategóriájában indította, valamint 
számos rádióállomás egyik legtöbbet játszott felvétele 

volt. 2006. március 10-én kerül a bol-
tokba a sokak által várt új nagylemez 
„Minden állomás” címmel. A Magna 
Cum Laude 10 olyan letisztult, fi-
nom, érzelmes dallamokat tartalma-
zó felvételt készített, mely teljesen 
új színt hoz a hazai popzene palet-
tájára. A jó értelemben vett egyszerű 
dallamok könnyen megjegyezhető, 
értelmes szövegekkel párosulnak. A 
nagylemezt felvezető maxi a „Vidéki 
sanzon”, melyhez egy fantasztiku-
san látványos, különleges technikát 
alkalmazó, igazi „utazós” videó is 
készült. A Magna Cum Laude az idei 

évben lép nálunk elsőnek színpadra, jó hangulatot és 
bulit csapva a biharnagybajomiak és a többi látogató 
kedvére.  

HŐSÖK
Az alapvetően Veszprémhez köthető hiphop formá-
ció 2001. óta tevékenykedik az itthoni rap szcénában. 
2003-ban megnyerték a Hiphop Mission nevű orszá-
gos tehetségkutató versenyt, mely a legendás Fila Rap 
Jam-ek utódja volt. 

A megalakulás óta több saját lemez, szólóalbumok, 
produceri kiadványok sora jelent meg a „Híróz” zász-
laja alatt. A csapat az évek alatt bejárta fellépéseivel az 
országot. Minden nagyobb hazai fesztiválon szerepel-
tek már, a városi/községi rendezvényeken és természe-
tesen a hiphop orientált bulikon is biztos pont a Hősök 
szerepeltetése. 2011-ben a tízéves jubileum és a negye-
dik album (Négy Évszak) nagy fordulópont a zenekar 

életében. Több száz fellé-
pés az évek alatt, rengeteg 
új dalokkal. 2012-ben sze-
repelnek a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarával 
a Szimfonik 2.0 rendez-
vényen. 2013-ban Érintés 
címmel napvilágot lát az 
ötödik korong olyan da-
lokkal, mint a Kisember, a 
Hip Hop Hatalom vagy az 
Enyém. Ebben az évben 
már közel 150 fellépést 
ad a csapat, többek között 
a soproni Volt Fesztivál 
nagyszínpadának nyitó 
produkciójaként.
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A Sárrét Feszt következő vendége nem más, 
mint Dr. Zacher Gábor, akit alighanem sen-
kinek sem kell bemutatni. Ő az, aki őszintén, 
kendőzetlenül, közvetlen stílusban mondja ki 
őszinte gondolatait. A beszélgetésben szó lesz 
a káros szenvedélyeinkről, függőségeinkről és 
ezek káros mellékhatásairól a való világban. 
Mi beszélgetünk, Önök pedig kérdeznek majd! 

Találkozzunk július  
24-én, a Sárrét Feszten!

BÁRMIKOR ABBA TUDOM HAGYNI
BESZÉLGETÉS DR. ZACHER GÁBORRAL

STREET FOOD – LÁZÁR CHEF
Magyarországon jól 
ismert és népszerű te-
levíziós séf. Francia 
gasztronómia tanul-
mányait Patrick Pagés 
séfnél Dél-Francia-
országban és Párizs-
ban végezte. Szakmai 
pályafutását a Budai 
vár egyik legelegán-
sabb éttermében, az 
Alabárdos étteremben 
kezdte.

Végigjárta a szakma ranglétráját, üzletvezetőként tá-
vozott, amikor megnyitotta saját, családi vállalkozású 
éttermét, a Lázár Vendéglőjét. Konyhafőnöksége alatt 
az Alabárdos Éttermet Magyarország legjobb étter-
mévé választották, saját vendéglőjével pedig szintén 
helytállt a legjobbak között.

A washingtoni magyar nagykövetség séfjeként va-
csoraestjeiről és főzőbemutatóiról az amerikai sajtó is 
elismerően cikkezett. Szakmai munkásságát a Chaîne 
des Rôtisseurs, a világ legjelentősebb gasztronómiai 

szervezete is elismeri.
Az RTL Klub, Receptklub című, gasztronómiai műso-
rának szakmai műsorvezetői szerepére Szűcs László, 
a műsor producere, fedezte fel. Jelenleg a CBA séf-
mestereként népszerűsíti a magyar alapanyagokat és 
termékeket, emellett rendszeresen vállal food stylist, 
gasztronómiai tanácsadói és műsorvezetői feladatokat 
televíziós műsorokban és rendezvényeken egyaránt.

ZUPKÓ TAMÁS 

A debreceni Zupkó 
Tamás versenyzője 
volt a 2019-es Kony-
hafőnök c. műsor-
nak. Szakmai tudását 
és a konyha iránti 
szeretete azóta se 
múlt el, folyamato-
san fejleszti magát és 
immár több étterem 
tulajdonosa Deb-
recenben. A Street 
food főzőverseny 
egyik zsűritagja is 
lesz egyben. 
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1959-ben Békés megyében, Füzesgyarmaton szület-
tem. 1977-ben volt az első kollektív kiállításom Sárréti 
napok címmel, ahol Nívó-díjat kaptam. Ezt követően 
rendszeresen állítottam ki munkáim. 1986 óta negyven 
önálló és ötven csoportos kiállításon szerepeltek fest-
ményeim. Közel tíz évig voltam a Körös Vidéki Kép-
zőművészeti Egyesület aktív tagja. Zsűrizett munkáim 
különböző rendezvényeken rendszerességgel láthatók. 
Autodidakta alkotónak vallom magam. Alkotásaimmal 
az egyszerű szépség kifejezésére törekszem. Teljes 
életművem ez idáig 5.100 darab képet számlál külön-
böző technikákkal (akvarell, olaj,  akril, tempera, szén, 
pasztell). Művészpártolónak vallom magam. Munká-
immal a hiperrealizmust próbálom tökéletesíteni.

Így vall magáról Demján Ilona

A csapat a Carmen Táncművészeti és Sporttánc 
Egyesület debreceni ágaként kezdett működni, és az 
Eastsiders Crew fellépő társulatban lépett a kiteljese-
dés útjára. Immáron harmadik éve saját főbérleményű 
stúdiójuk van, amely nagyban megkönnyítette, hogy 
elinduljanak a színházi társulattá válás útján, amin 
szorgosan lépdelnek.

EASTSIDERS CREW

BLACK XS DANCE TEAM
Az egyesület elsődleges célja, hogy ebben a mai, 
negatív impulzusokkal teli világban, megteremtse-
nek egy olyan közeget, egy olyan csapatot, ahol a 
hozzájuk csatlakozó fiatalok kikapcsolódhatnak és 
megismerkedhetnek a tánc világával. Tevékenységi 
köre legfontosabb szegmense a Debrecenben műkö-
dő Black Xs Dance Team tánccsoport. Célja, hogy 
minél többen megismerkedjenek a hiphop tánc adta 
szabadsággal és belekóstoljanak abba, hogy milyen 
egy csapatként küzdeni. Aktívan működő csoportja-
inak, a rendszeres edzések mellett, fellépési és ver-
senyzési lehetőséget biztosítanak.
Mindenkiben ott a lehetőség, hogy maradandót al-
kosson. Ők ennek szeretnének teret adni.

KIÁLLÍTÁS ÉS
EREDMÉNYHIRDETÉS
A SÁRRÉT FESZTEN!

JÚLIUS 24.


