
 
 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 

kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne 

érték, azt mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán) 

 

 

 

Népzenei oktatás a Kodoba Béla Zenei Tankörben 

-szöveges összefoglaló és fényképes dokumentáció- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csoóri Sándor Alap támogatásával 

 



Egy-két idézet, kép, videó a szakmai munkáról: 
 

„Az idei évben 7 tanítvánnyal kezdtem, ők Velencéről, Kápolnásnyékről és Pázmándról járnak 

hozzám. Felléptünk a helyi Márton napi rendezvényen és a Mi Templomunk Napján is. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tx_zrz9AQc&t=299s 

2020-ban csatlakozott még hozzánk 2 fő, így már 10-en éneklünk együtt hetente 1 alkalommal. Ebben 

a tanévben túl somogyi és magyarszováti dalokkal foglalkoztunk. Fontosnak tartom, hogy a dalok 

elsajátításán túl megismerkedjenek az adott tájegységgel, szokásokkal, zenével, táncokkal. Amikor a 

személyes találkozásra nem lehetőség, emailben tartottuk a kapcsolatot. Elindítottam egy "napi 

kedvenc népdal" sorozatot, amelynek keretén belül hetente új falut, tájegységet ismerhettek meg. A 

dalok mellett néprajzi, népzenei és táncos ismertetőt is mellékeltem.” 
 

A pusztaszabolcsi Harmónia énekkar Krisztina vezetésével hétről hétre gyakorolt, bátran léptek 

közönség elé határon túl is. A koronavírus alatt a csoport tagjai nem vállalták fel az online oktatáson 

való részvételt korukra hivatkozva, a csoport vezetője sem szorgalmazta. Jelenleg új ének tanárral 

szeretnénk újra élővé tenni az ének oktatását. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tx_zrz9AQc&t=299s


 „Az idei évben négy pázmándi, öt diósdi és egy- egy velencei és kápolnásnyéki tanítványom volt. 

Mindnyájukkal szépen tudtam haladni. A gyerekkel többször felléptünk településünkön, így meg 

tudták mutatni tudásukat saját közösségüknek. Felnőtt tanítványaim többször részt vettek táncházban, 

mulatságban. A járványhelyzet miatt az élő oktatást beszüntettük, de minden diákkal online formában 

folytatódott az oktatás, ami új kapukat is nyithat a jövőben.”  

https://youtu.be/6vao2wW0-84 

„A Perbálon tanuló gyerekek szerették volna folytatni a hegedülést, így március közepétől heti két nap 

voltak online órák. Igyekeztem rugalmas lenni, hozzájuk alkalmazkodni. Közösen megbeszéltük a 

webkamerán keresztül zajló alkalmak időpontjait, zökkenőmentesen haladtunk köszönhetően a 

gyerekek lelkesedésének, illetve a szülők rugalmasságának és segítőkészségének. Kottákat, hang-és 

videófelvételeket küldtem a hegedűsöknek, amikhez különféle útmutatást, instrukciót igyekeztem 

adni. Az online órákon az esetlegesen felmerülő kérdéseket, problémákat is megbeszéltük. Szerencsére 

a vírushelyzet előtt már volt lehetőségük a gyerekeknek alapszinten megismerkedni a kottával, így 

otthon már önállóan is tudtak vele dolgozni. Természetesen könnyebb feladatot adtam nekik, mint 

azelőtt, elkerülendő a különféle rossz berögződéseket. A digitális oktatás fő nehézsége az volt, hogy 

nem tudtunk személyesen kontaktálni, beállítani a kezeket, gyakran a video minősége is nagyon rossz 

volt. Bár nem az eredeti tervek szerint, de mégis sikerült fenntartani a fejlődést és a motivációt.” 
 

 
 

„Piliscsabán 11 gyerek járt csoportos hangszeres előkészítőre és 2 gyerek egyéni hangszeres 

előkészítőre. Az egyéni órákat online is megtartottam, a csoportos órákat a szülők kérésére március 

13-tól elhagytuk. Tinnyén 13-an zenélnek, egyéni és kamara órán. Három szinten tartjuk a zenekari 

órákat. Minden órát megtartottunk online is.” 

 

     

https://youtu.be/6vao2wW0-84


Citera oktatás - Perbál 

„A 2019/2020 – es tanévben 50 gyermek járt citeraoktatásra Perbálon. Évről évre gyarapodik a lelkes 

citerások tábora és a fiúk létszáma. A gyerekekkel hat csoportban dolgoztam együtt a tanév során, 

kezdőtől a haladóig. Legnagyobb büszkeségem az ifi csapatunk, akik jó része tavaly elballagott az 

iskolából, a citerázást mégis folytatják. Egyre többen előveszik a hangszereket családi 

rendezvényeken, ünnepségeken, sőt alkalomadtán énekórákra is beviszik. A kezdő csoport  – 1 – 2. 

osztályos tanulók,  2 – 3 hangból álló gyermekdalokat, és a dúr skálát, a már egy éve citerázó 2. 

osztályos tanulók alsó hangtartománybeli gyermekdalokat, valamint a moll skálát tanulták idén az 

órákon. A 3. osztályosok a skálák mellett alsó és felső hangtartománybeli népdalokat tanultak. Az 5 – 

6. osztályosok felső hangtartománybeli és szinkópás népdalokat, a 7. osztályosok pedig nyújtott és éles 

ritmusokat tartalmazó népdalokat sajátítottak el. Az ifi csapat a díszítéssel foglalkoztak, vajdasági és 

nyírségi dalcsokrokat tanultak. Minden csapattal karácsonyi dalcsokrot is tanultunk.  

A digitális oktatásban is kapcsolatban maradtunk. Videókat, felvételeket küldtem a csoportoknak, 

létrehoztam egy citerás facebook csoportot és messenger csoportot, amikbe hangfájlokat küldtem a 

gyerekeknek a gyakorláshoz. Miután pedig a vírus enyhült, többen hozták behangolni a citerájukat is.” 
 

Szeptemberben a legkisebbek citeráztak, Pálos Napfordulón az ifi csapatunk fellépett a felnőtt Tücsök 

Citerazenekarral Zsámbékon. 
 

      
 

„Adventi időszakunk mozgalmas volt. Felléptünk a Töki Falukarácsonyon, majd a perbáli Tovább Élni 

Egyesület otthonába kaptunk meghívást, ahová egy kis karácsonyi műsorral érkeztünk. A lakók nagy 

örömmel fogadtak minket. A fellépésünk után együtt is énekeltünk, kicsit beszélgettünk. Az iskola 

karácsonyi műsorán, a Perbáli Mézeskalács Óvoda karácsonyi ünnepségén és a Höcögő 

Néptáncegyüttes karácsonyi műsorán is felléptünk nagy sikert aratva.” 
 

 



 
 

 

 

A gyerekek és fiatalok nagy kitartással, lelkesedéssel készült a március 15–i rendezvényekre (Perbál, 

Pusztaszabolcs), ami a járványhelyzet miatt elmaradt. Március 14-én az iskola udvarán egy rögtönzött 

fellépés alkalmával elénekeltük tanult katonadalinkat. 
 

Czakó Péter a Kodoba Béla Népzenei Tankör tagja, oktatója, valamint a tankör szervezője. 

„Tevékenységem évek óta a zenét, ezen belül a népzenét szélesebb körben terjeszteni, művelni, nem 

úgy, mint valamilyen elit foglalatosságot, hanem úgy, hogy a mindennapok részét, gyakorlatát jelentse. 

Ez a zene, zenélési forma egyrészt egy nagyon értékes ismereteket, kultúrát közvetít, a más 

területekhez is kapcsolódó képességeket fejleszt, de talán ami a leglényegesebb: közösséget épít, annak 

minden pozitív hatásával az egyénre.” 

A program keretében végzett tevékenysége ebben az évben is a leírtakhoz kapcsolódtak: közönséget 

szervezett a népzenei oktatást bemutató előadásokhoz, a jelentkezőket koordinálta az év folyamán. Az 

iskolában a különböző zenei oktatásokat összehangolta, aminek eredménye az iskolai és falusi 

közösségi megmozdulásokon való szereplés. Feladata az énekek betanítása, a zenekar szervezése, 

illetve aktív muzsikálás. A fellépéseket rendszeres próbák előzték meg, ahol a frakciópróbákat az 

összpróbák követték. Szereplések, megjelenések: évnyitó, szüreti mulatság, Márton-nap, adventi 

koncert, karácsonyi műsorban való részvétel, farsangi moldvai táncok-énekek, Március 15-i műsor. 

„A járvány ideje alatt online tanítottam: meghatározott tájegységek dolgoztunk fel annak dalai 

segítségével. Az járvány enyhülésével közreműködtem Halmos Attila „összejátszás” foglalkozásain. 

Megszerveztem a Harmadik Kodoba Béla Népzenei Tábort, melyben a tankör tagjain kívül több, a 

népzenével megismerkedni akaró egyént szerveztem be.” 

 



 
 

    
 

    
 

 

Pusztaszabolcs, 2020. július 29. 

 

 

Halmos Attila 

  szakmai vezető 


