
Ismeretterjesztő népzenei sorozat iskolás 

gyerekeknek 

A program időpontja: 2020. szeptember 1-14. 
A program helyszíne: Veszprém és Vas megye oktatási intézményei művelődési házai 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 2000 fő 
Célközönség: Általános iskolás korosztály, óvodások 
 

Tavasszal a koronavírus szabályozás miatt elmaradt a tervezett, NKA által támogatott népzenei 

koncert és táncház sorozatunk, melynek célja a népzenei kultúra megismertetése és népszerűsítése a 

gyermek korosztály tagjainak körében. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiváló térségi 

kapcsolatainak köszönhetően szeptember első heteiben pótolhattuk a rendezvénysorozatot, sőt a 

programok mennyiségét tekintve felül is múltuk a terveinket.  

A rendezvényeket elsősorban általános iskolákban és művelődési házakban tartottuk. A KLIK illetékes 

szervezeteivel és az Intézményvezetőkkel előre egyeztetve, az egészségügyi szabályok és javaslatok 

maximális betartásával tartottuk meg az egyes programokat, a nagy létszámú helyszíneken 

szabadtéren, több csoportra bontva, több alkalommal tartottunk előadást. A koncertekhez 

kapcsolódó táncházakat is elsősorban szabadtéren tartottuk, igyekeztünk távolságot tartatni. 

Az egyes helyszíneken a zenei bemutatót rövid táncbetétek tarkították, majd a zenekar tagjai 

hangszereiket mutatták be. A zenészek felvonultattak több különleges, kevéssé ismert hangszert is, 

melyek nagy érdeklődésre tarthattak számot (tekerő, koboz, citera, gardon). A hangszerek 

megszólaltatása közös éneklésbe torkollott. A koncertek zárásaként az Élő Forrás táncosai rövid közös 

táncházat tartottak a diákoknak, majd személyes élményként a gyermekek felpróbálhatták a 

népviseleteket, megszólaltathatták a számukra előkészített hangszereket. A nagy érdeklődés miatt 

két óvodába is ellátogattunk a térségben. 

A program helyszínei: 

Veszprém megye: Noszlopi Általános Iskola, Káptalanfai Általános Iskola, Csöglei Általános Iskola, 

Kertai Általános Iskola, Vörösmarty Általános iskola Ajka, Nagy László VKSZK Ajka, Devecseri Általános 

Iskola, Somlóvásárhelyi Általános Iskola, Tüskevári Általános Iskola, Somlóvásárhelyi Óvoda, Csöglei 

Óvoda. 

Vas megye: Jánosháza Általános Iskola, Jánosháza Római Katolikus Általános iskola, Ostffyasszonyfai 

Általános Iskola, Celldömölki Általános Iskola, Celldömölk Művelődési Központ. 

Az előadást a vírushelyzet miatti csoportbontásokkal összesen 25 alkalommal tartottuk meg, közel 

kétezer gyermek és a kísérő pedagógusok számára. 

Az előadásban részt vevő zenészek:  

Koncz Gergely hegedű, Kádár Ignác harmonika, Hunyadi Péter hegedű, Pusztai Boglárka hegedű, Kiss 

Rafael brácsa, Győri Dániel nagybőgő, Varga Tamás nagybőgő, Czaier Péter nagybőgő 



Az előadásban részt vevő táncosok:  

Gaschler Beáta, Fodor Eszter, Sánta Mária, Milos Dávid, Szabó Sándor. 

Az előadássorozat egy évek óta zajló szemléletformáló program része volt, melyet szeretnénk a 

jövőben is folytatni. Ezeken a koncerteken nem csak a népzene szépségére, de a néphagyomány 

általános értékére is felhívhatjuk a figyelmet, elfogadottá, sőt népszerűvé tehetjük a fiatalok 

körében. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


