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2011. április 30.

Zene-Barátság Népzenei Gála

Immár 17. alkalommal rendezték meg Szőnyben a Zene-Barátság Népzenei Fesztivált.

Ezúttal is népdalkörök, népzenei együttesek, néptánccsoportok színes műsorai váltogatták
egymást a színpadon. Míg a tavalyi, jubileumi találkozóra csupa régi ismerőst, régi baráti
csoportokat hívott meg az akkor éppen 10 éves Duna Népdalkör, az idei műsorban a
házigazdákon kívül szinte csak új arcokat, eddig Szőnyben még nem látott csoportokat
ismerhetett meg az érdeklődő közönség.

A házigazda Duna Népdalkör mellett szintén házigazdának számító almásfüzitői Naprafor
gók Citerazenekar
, valamint a szintén elmaradhatatlan
nagykéri Mórinca Citerazenekar
voltak csupán, akik régebbi rendezvényeken is szerepeltek már. Az összes többi fellépő első
ízben lépett a helyi közönség elé.
A naszvadi Búzavirág Éneklőcsoport és a Viza Citerazenekar már számos szőnyi
fesztivált, szüreti falunapot tett emlékezetessé jókedvű nótázásával, muzsikájával. Most
mégsem ők kaptak meghívást a Népzenei Gálára, hanem két olyan naszvadi csoport, akik
először mutatkoztak be a szőnyi színpadon: a három évvel ezelőtt megalakult
Pettyem Néptáncegyüttes
ünk, valamint az
egészen fiatal
, korát még csak hónapokban mérő
Sústya Citerazenekar
unk. A műsorban fellépett még a 11 éves
Bánházi Dórika
is.
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Rajtuk kívül első alkalommal szerepeltek még: az
ógyallai Őszirózsa Népdalkör
, akik az idei évben alakultak át női éneklőcsoportból vegyes kórussá, a két kicsi citerásfiú,
Müller Balázs
és
Albert Gergő
,a
tárkányi Hóvirág Népdalkör
, és a győrújfalui székhelyű
Csutora Néptáncegyüttes
. A táncegyüttes felnőtt csoportja tavaly már fergeteges sikert aratott Szőnyben. Ezúttal az
iskolás korosztályú csoport mutatkozott be a felnőttekéhez hasonló sikerrel.
A műsort ezúttal is, mint a Zene-Barátság Fesztiválok történetében mindig,
Sárai János
képviselő
úr nyitotta meg. Most is, mint minden alkalommal, megénekeltette a közönséget. A terem
zúgott, mikor a számos torok rázendített:
„Beültettem kis kertemet a tavasszal…”
Képviselő úr köszöntötte a fesztivált, 17 évvel ezelőtti megálmodóját, Szabó Józsefet, majd kis
büszkeséggel jelentette be, a Duna Népdalkörnek épp a napokban, a Komáromi Napok
megnyitó ülésén adták át a Komáromért-emlékérmet. A PRO URBE díjas házigazdák teljes
szívből igyekeztek megszolgálni a kitüntető címet. Sürögtek-forogtak a vendégek körül,
szerették volna, ha mindenkinek csak szép emlékei maradnak erről a délutánról.
A szép élményekből nem volt hiány. A színpad kreativ díszletét
Nyikus Anna népi iparművész
alkotta. Ő az, aki a művelődési ház működését 2009 óta irányítja nagy hozzáértéssel. A műsor
pörgősebb, szervezettebb volt, mint tavaly. Sajnos látszott a technikai személyzet
hiányosságán, hogy a kultúrházak összevonásával a művelődési ház a feladatait csak
nehézkesen, aprólékosan átgondolt szervezéssel tudja ellátni.
A felnőtt csoportok között felüdítő színfoltként jelentek meg a gyermekek. A „Kicsi a
bors…”-citerakettős elnevezés két apró fiúcskát takar. Színpadra lépésükkor innen is-onnan is
meglepett suttogás hallatszott:
- Milyen kicsik!
Kicsik ugyan, de épp olyan határozottak és talpraesettek!
A fiúkat követte Bánházi Dórika. Csengő hangjával, éneklésével sokakat megörvendeztetett,
hangulatban előkészítette a naszvadi táncegyüttes műsorát. A Pettyem Néptánccsoport moldvai
táncait, szokatlan fehér ruhájukat, dinamizmusukat megcsodálta a közönség. A műsor második
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részét nyitották meg a Csutora Néptáncegyüttes gyermektáncosai. A fiatalok vidámsága
betöltötte a színpadot.
A Pettyem Táncegyüttes sajnos nem tudott sokáig maradni, műsoruk után haza kellett jönniük,
hiszen többen közülük még az itthoni Majálison is szerepeltek. A szünetben több szép fotó
készült a lányokról, és a Komáromi TV is készített velük felvételt. A program végét csak a
Sústya citerazenekar várta meg.
Citerazenekarunk tagjai már a zenekar megalakulása előtt barátságot kötöttek az almásfüzitői
Napraforgók Citerazenekarral. Barátságukat közös muzsikálások tették még erősebbé, még
tartalmasabbá. A műsor második részében a két csoport most is közösen lépett színpadra.
A előadás után az udvaron folytatódott a tánc. A Csutora Néptáncegyüttes kísérő zenekara, a
Vén Tücsök-emlékzenekar húzott talpalávalót, játszottak ismert dalokat. De ha valakinek
mégsem jutott volna az eszébe a szöveg, a Duna Népdalkör tagjai nyomtatott papírral
segítették ki őket. Az összejövetel beszélgetésekkel folytatódott. Az égen gyülekező sötét
felhők viszont sok vendég távozását megsürgették, így a naszvadi citerások és a győri táncosok
is hamarosan szedelőzködni kezdtek. A még maradó csoportok a sátor védelmében hallgatták
az eső kopogását, majd hamarosan nóta csendült az ajkakon.

Köszönjük szépen a meghívást a rendezőknek.Bízunk benne, hogy a hagyomány továbbra is
folytatódni fog, és lehetőségünk lesz együtteseinkkel újból részt venni ezen a színvonalas,
barátságos találkozón.

LILI
Meghívó

A gálában elhangzott műsorok:
Gömöri verbunk
- előadja: az almásfüzitői Napraforgók Citerazenekar és a naszvadi Sústya Citerazenekar
Moldvai dalok
- énekel: Bánházi Dórika
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A fényképeket Dobosi Victoria (Naszvad) és Kozmáné Végh Magdolna (Komárom) készítették.
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