
Szakmai beszámoló  
 

 

A pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évben pályázatot nyújtott be hat népzenei 

koncert lebonyolítására. A pályázat célja: erősíteni kívántuk a művelődési ház népi kultúra, 

népzene továbbadása terén kifejtett tevékenységét. A népzenei koncertek megvalósításra 

kerültek. A népzenészek képzettsége és elhivatottsága minden látogatót elismerésre ösztönzött, 

a népi hangszerek változatos bemutatása sok érdeklődőt vonzott. Több esetben nemzeti 

ünnepeinket színesítették a koncertek, ezzel is emlékezetesebbé kívántuk tenni az eseményt. A 

koncertek mellé kiállításokat is rendeztünk, mely az idősebb korosztály mellett a gyerekek és 

fiatalok érdeklődését is felkeltette. A pályázatban tervezett időpontokon és a fellépők, előadók 

személyében is változtatnunk kellett, főként megbetegedések miatt. A pályázat megvalósítása 

advent időszakában vette kezdetét.  

Advent 3. vasárnapja –december 11. - a népzene és a néptánc köré szerveződött. Pápainé 

Csehák Andrea vezetésével került sor családi táncházra, ezt követte Kovács Gábor muzsikás 

koncertje. Előadásán más országok karácsonyi dalaiból is hozott összeállítást.  

Január 12-én a Doni katasztrófa áldozataira emlékező ünnepségen katonadalokból hallhattunk 

válogatást.  

 

Január 22-én, a Magyar kultúra napján Nagy Gábor Rokonok: Pásztor nemzedékek című 

fotókiállítását nyitottuk meg népzenei koncerttel, vetített képes előadással. Az alkalomhoz illő 

módon duda koncertet hallhattak a jelenlévők.  

Február hónapban a Civil kurázsi díjátadó ünnepségen az Üsztürü együttes adott koncertet, 

énekeltették meg a közönséget.  

Március 15-én a perbáli Tücsök zenekar lépett fel, valamint a Kodoba Béla Zenei Tankör 

tanárai és tanulói. Sajnos, az iskolai nagyszámú vírusos megbetegedések miatt a koncertet adó 

gyerekek száma jelentősen csökkent (30 fő helyett 9 fő tudott megjelenni), de a koncert nem 

maradt el, a Kossuth nótákat a közönséggel együtt énekelték.  

Június 3-án, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján is népzenével emlékeztünk: 

Kalászné Fuják Zsuzsanna népdalcsokrot adott elő zenész ismerősei kíséretében.  

Július 28-án, a Szabolcs Napok rendezvénysorozat keretein belül került sor a hatodik koncert 

megrendezésére, Halmos Attila és barátai közreműködésével. Előadásukat énekkel és néptánc 

bemutatóval tették izgalmasabbá.  

A vállalt hat koncertet lebonyolítottuk. Nagy eredményként értékelem, hogy sikerült az igényt 

felkelteni a népzene iránt, többen érdeklődnek a folytatásról és bíznak abban, hogy lesz is 

folytatás. A népzenei koncertek nélküli megemlékezéseken ma már hiányát érzi a közönség.  

A rendezvényeket plakátokon híreltük, a Szabolcs híradóban megjelentettük, megtekinthetők 

facebook-os felületünkön, illetve az intézményi honlapra és youtube oldalra is felkerültek az 

események, a rendezvények fotói.  

 

 

Pusztaszabolcs, 2022. augusztus 14.  

 

 

Császiné Papp Katalin 

      intézményvezető 



    
 



      
 

 
 

  
 

 



 

 

  
 

  
 



 
 

 

 

Vetített képes beszámoló: https://youtu.be/Nva5CEUJ3cc 

 

 


