
Támogatást nyújtotta: Csoóri Sándor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Pályázat kódszáma: CSSP-E-NEPZENE-2019-0306 

A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő népzenei 
szervezetek, közösségek támogatása.  

A Bárdos Lajos Általános Iskolában 2014 óta folyik népzeneoktatás. Citera, furulya, koboz, 
népi ének oktatása Lackóné Fodor Zsuzsanna és Kovács László vezetésével valósul meg.  

A Csoóri Sándor Alap, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma évek óta támogat minket. 
2019-ben nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Bárdos iskolában 
működő Árgyélus Népzenei Műhely fejlesztésére. Ez az összeg harmada volt annak, amit 
igényeltünk. Így jelentősen módosítanunk kellett a tervezett órákat, a beszerzéseket.  

Új csoportot is indítottunk, így a 2019/20-as tanévben már 3 csoportban folyt a munka, immár 
25 fővel.  

Az óraszámokat minimálisan csökkentettük, és összevontuk az énekeseket a haladó csoporttal. 
Mivel ők már több éve tanulnak citerázni, énekelni, így is nagyon jó tempóban tudtunk haladni. 
Két bemutatót tudtunk tartani. Egyet még a karantén előtt a szülők jelenlétével, másikat pedig 
júniusban. Itt már csak a gyerekek jöhettek be az iskolába.  

Ruhákból is kevesebbet tudtunk rendelni. Az elkészült viseleteket viszont nagyon szeretik a 
gyerekek. Az év elején újonnan indult kezdő csoportunk számára tudtunk beszerezni egységes 
fellépőruhákat a Lenvirág Műhelyből.   

Ugyanez a helyzet a citerákkal is. A támogatásból be tudtuk szerezni a kezdő csoportunk 
citeráinak egy részét, amit nagy féltéssel vettek először kezükbe a gyerekek, amelyeket haza is 
vihetnek. A hangszereket Kovács László, A Népművészet Ifjú Mestere, műhelyéből kerültek 
ki. A beszerzett 4 db pásztorfurulyával az Árgyélus Együttes számára lehetőséget teremtettünk 
a moldvai zene tanulására.  

Tervezetthez képest a vírushelyzet miatt a legtöbb programunk, koncertünk, versenyünk 
elmaradt, de az oktatás digitális változatban folyt tovább, így a lelkesedésünk nem tört meg, 
sőt, a tavalyihoz képest nagyobb létszámban és csoportszámmal folytatjuk munkánkat. A 
megszerzett tudást pedig, amint lehetőségünk lesz rá, nagyobb közönség előtt is bemutatjuk. 

Dunakeszin igencsak ritkaság számba megy a népzene megszólalása nagy rendezvényeken. A 
gyerekek többsége nem is vett részt eddig olyan műsoron, ahol csak ez a műfaj az uralkodó. De 
oktatásunknak köszönhetően, egyre értőbb füllel hallgatják a magyar népzenét.  



 

 

 



 

 


