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Jubileumi népzenei táborunkat az idei esztendőben 30. alkalommal rendeztük. 

A megalakulás előtti években voltunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Simán, Szerencsen és 

Abaújszántón, Jász-Nagykun-Szolnok megyében Kenderesen. 1995-ben még Csillebércen 

táboroztunk, de aztán az elkövetkezőkben a Dunántúlon Szigliget lett az otthonunk, ahol 22 

éven keresztül évente 1 hétre összejöttünk.  

Egész nap tanultunk, éjszaka pedig letisztáztuk a kottákat, a dalok szövegét.  

Több év elteltével, a technika fejlődése által pedig már kézbe lehet venni a sokszorosított 

kottákat, a CD-re írt eredeti hangzóanyagokat, amiket aztán haza lehet vinni a csoportok 

számára is továbbadás céljából. 

Fejlődött a világ, a technika, így Szövetségünk is pályázatok, támogatások által (Csoóri 

Sándor Alap, MMA, NKA, EMMI) számítógépek, nyomtatók, projektor, digitális 

fényképezőgép stb. beszerzéséhez folyamodott.  
 

A nyári tábor népdalkörvezetők részére indult Kóka Rozália, az akkori Magyar Művelődési 

Intézet munkatársa (népmesemondó, MMA rendes tagja) vezetése idején, és sok évig így is 

futott. A későbbiekben már csoporttagok is jöhettek, majd pedig a gyermekek, az ifjúság is 

becsatlakozott hozzánk. Örültünk jelenlétüknek, hiszen ebben a közegben idős, fiatal jól 

megfér egymással. A határon túlról Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből is voltak, vannak 

táborozóink. 

 

2018-ra aztán kinőttük a szigligeti helyet. Az évek óta nálunk táborozó gyenesdiási Pék 

házaspár által áttettük színhelyünket Gyenesdiásra. 2018-ban 105 fő, 2019-ben 128 fő 

táborozónk volt. Ez a létszám nagy öröm volt számunkra, de bizony nagy munka és feladat is.  

2020-ban a Covid első évében is 85–en voltunk, aztán 2021-ben szintén a Covid miatt két 

turnust tartottunk, ahol egyikben 85 fő, másikban 68 fő volt jelen. Idei esztendőben 120 fő 

táborozott Gyenesdiáson, fele-fele arányban gyermek és felnőtt résztvevőkkel. A helyet 

nagyon megszerettünk, mely maximálisan megfelelő mindkét korosztály elszállásolására, 

étkeztetésére és a szakmai munkára. 

A szakmai munka kiscsoportos foglalkozások keretében zajlott. A résztvevők citerát 4 

csoportban elosztva tanulhattak, mindenki a maga szintjének megfelelőben. Tekerőn és 

kobzán is volt lehetőség tanulni, és a szólóénekesek és csoportban éneklők részére is volt 

külön lehetőség. A közös foglalkozások után mindenki a saját kiscsoportjában folytatta a napi 

beosztás szerint a munkát. 

Minden esztendőben kiemelt témakör van, amivel az egész tábor foglalkozik, tanulja a közös 

dalokat. Idei esztendőben névadónk gyűjtéséből tanultak a résztvevők. Ezeket a dalokat 

édesapjától, Vass Józseftől gyűjtötte Vass Lajos.  

Oktatóink a vezetőség tagjai voltak, az alábbi területeken: Juhász Erika, a Nyíregyházi 

Egyetem Zenei Intézetének mestertanára: közös ének, szólisták  

Koczka Andrea a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett népzenetanár, népzenész: 

haladó citerások, tekerő  



Légrády Eszter a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója: középhaladó 

citerások, koboz  

Mélykútiné Németh Kornélia  a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetében végzett 

népzenetanár: kezdő citerások  

Pintér Anikó népdalénekes, a Vasi Népdalstúdió tagjaként a Népművészet Ifjú Mestere: 

csoportos ének 

Tóth Gyula népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere: 0 kezdő citerások 

Táborvezető: Farkas Márta ügyvivő elnökhelyettes, táborvezető helyettes: Farkas Katalin 

elnökhelyettes 

Szakmai vezetők: dr.Alföldy-Boruss István népzenekutató, a Magyar Rádió nyugalmazott 

zenei főszerkesztője,  

Dévai János népzenész, zenetanár, etnográfus, a Magyar Rádió népzenei szerkesztőségének 

nyugalmazott vezetője 
 

Nagy öröm számunkra az is, hogy egy délután kimehetünk a strandra (hiszen vannak, akik 

csak itt részesülhetnek a Balaton adta örömökből), elsétálhatunk a Kerámiaházba, fagyizni, és 

a héten tanult dalokat Zárógála keretében bemutathatjuk a Gyenesi Bornapok nagyszínpadán. 

 

Szövetségünk és a nálunk táborozók mind megszerettük Gyenesdiást és szálláshelyünket a 

Tulipán Hotelt! Szép emlékekkel visszük jó hírét a településnek országszerte és a határon 

túlra. 

 

         Köszönjük Gyenesdiásnak 5. éve a szívélyes fogadtatást, Gál Lajos polgármester úrnak 

és kollégáinak a hozzánk való jóságát, a Tulipán Hotel tulajdonosainak a hely és a 

vendéglátás biztosítását! 

Köszönet fő támogatónknak a Csoóri Sándor Alapnak! 
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