
 

 

 

 

 

Búzavirág Népdalkör és Őszi Napfény Népdalkör 

CSSP-NEPZENE-2021-0148 

 

A Berhida Táncegyüttes a Csoóri Sándor Alapból CSSP-NEPZENE-2021-0148 azonosító számú pályázatán 

600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  

A Búzavirág Népdalkör 1994-ben,az Őszi Napfény Népdalkör 1999-ben alakult helyi lakosokból. Kezdetben a két 

népdalkör egymástól függetlenül működött, számos fellépésen, versenyen vettek részt. Néhány éve mindkét népdalkör 

vezetését, Horváthné Bakos Ilona látta el. Többször léptek fel közösen, de próbáikat az év nagy részében külön 

tartották városunk művelődési házaiban. Horváthné Bakos Ilona 2019-ben sajnálatos módon elhunyt, a népdalkör 

vezetését 2020-tól, egykori tanítványa Patonai-Fábián Renáta vette át. A két népdalkör összevontan működik, de a 

régi neveiket megtartották, közösen indulnak a népzenei versenyen, vesznek részt a fellépéseken.  

A pályázatban megfogalmazott céljaik, s az ezek érdekében tervezett tevékenységek:  

Cél: A hagyományok ápolása 

A csoport tevékenysége fontos a város életében, őrzi hagyományainkat, a népszokásokat. A magas színvonalú munka 

feltétele egy jól felkészült, képzett szakmai vezető és a szakmai ismeretek folyamatos bővítése.  A Csoóri Sándor Alap 

pályázatából szeretnénk finanszírozni a művészeti vezető oktatói díját, a citerások nyári intenzív továbbképzését, 

valamint a csoporttagok és környező települések népdalkörei számára szervezett előadással egybekötött oktatást.  

A helyi rendezvényeken rendszeresen fellépést biztosítunk a helyi népművészeti csoportok számára. Ezeknek a 

rendezvények fontos hagyományápoló szerepe van, térítésmentesen látogathatók, a helyi és környékbeli lakosok 

változatos, színvonalas népzenei élményhez juthatnak általuk.  

 

Cél: A hagyományok átörökítése 

Fontos célunk, hogy a népdalkör sokáig működjön, a hagyományokat átörökítsük. Mivel tagságuk főként a nyugdíjas 

korosztályból áll, ezért szeretnénk, hogy bővüljön fiatalokkal.  

A Búzavirág és Őszi Napfény Népdalkör gyakran vesz részt olyan rendezvényeken, ahol a közönség nagy részét a 

gyermekek, fiatalok teszik ki. Sok népdalt az ő előadásában hallanak először a helyi gyermekek. A 25 év alatt több 

gyermek is tagja volt a csoportnak, akik Horváthné Bakos Ilonától tanultak meg citerázni. A Népdalkör tagjai közül 

többen citeráznak jelenleg is. Szeretnénk, ha minél több gyermek ismerné meg a hangszert. A népdalkör tagjai a saját 

hangszerüket használják, szeretnénk a csoport számára két új citerát vásárolni, melyek az oktatási célok mellett, a 

hagyományok átörökítését is szolgálnák.  

 

 

 


