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Énekszóval, muzsikával 2010
Amióta megújult a Biatorbágyi

Népdalkör, szinte elengedhetetlen,
hogy ne legyen olyan alkalom, ami-
kor minden a népzenérõl, népdalról,
hagyományok ápolásáról és fontos-
ságáról ne szólna. Régen, mindez
életünk meghatározó része volt. Ter-
mészetes volt közösen dolgozni „ka-
lákázni”, segíteni egymásnak és utá-
na együtt énekelni. Mára, ezeknek az
alkalmaknak meg kell találni a helyét,
idejét, hiszen nincs fonó, kukorica-
fosztó, szövõ, tollfosztó.

A közös éneklés mindég összefogó,
felemelõ érzés. Ilyen zenés-dalos dél-
utánnak indult 2010. november 21. is
a Népdalkör szervezésében. A Falu-
ház biztosította a helyet, ahol kedve-
zõ körülmények között lehetett megrendezni a minõsítéssel össze-
kötött dalos találkozót. A helyi népdalkör már szerette volna meg-
mérettetni tudását egy szakmai zsûri elõtt. A rendezvényre többen
is elfogadták a meghívást. Jelen voltak: az etyeki mûvészeti iskola
népzene-tagozatos tanulói Csige Ildikó vezetésével, a Pászti Miklós
AMI citerásai, furulyásai és egy régebbi diákja, Kuttner Fruzsina.
Õk a fiatalabb generációt képviselték bizonyítva, hogy a népze-
ne-oktatás mennyire fontos kapocs a múlt, jelen és jövõ között. Az
„érettebb” korosztályt: a Fóti Asszonykórus, a Földeáki Citerazene-
kar és Pávakör és a Biatorbágyi Népdalkör képviselte. A szereplõ
csoportok népdalkincsünk szépségét, sokszínûségét a KÓTA által

delegált Birinyi József, (a KÓTA tár-
senöke, népzenekutató, népze-
nész), Bolyki Eszter (zenetanár, kar-
nagy) és Vavrinecz András (népze-
nekutató, népzenész) elõtt bizo-
nyíthatták.

A magyar népzene gyöngysze-
meibõl hallgathatott a megjelent
nagyszámú közönség. A zsûri elnö-
két nem is kellett kérdezni, mert
örömmel jelentette ki, hogy rég
érezte magát ilyen jól népzenei ta-
lálkozón. Ez igazolja hogy, az ilyen
találkozók fontosak és hasznosak. A
délután folyamán hallhattak délal-
földi, bihari, pátyi, dunántúli, felvi-
déki, moldvai népdalokat. A minõ-
sítést kérõ Földeáki Citerazenekar

és Pávakör a lehetõ legmagasabb eredménnyel büszkélkedhet.
Igazi, hagyományos délalföldi muzsikálást hallhattunk tõlük. A Bia-
torbágyi Népdalkör is bizonyított, hiszen „kiváló” minõsítésben ré-
szesült. Mindenkinek csak gratulálni tudok, tudásuk legjavát lát-
hatták a színpadon és a Bia TV-én keresztül a nézõk. A délután
nem jöhetett volna létre segítõ kezek nélkül. Köszönettel tarto-
zunk: Czimmer és Fiainak, hiszen finom volt a „zsíros deszka”. A
helyi borászok és borosgazdák: Varga Károly „Pötyi”, Kelemen
Gáspár, a Rigó pincészet, a Bia Veritas, Barabás József, Bakos Laci,
Köllõ Attila, Demeter Marci és még sokan mások, (bocsánat ha va-
laki kimaradt a listáról) segítettek, hogy ne szomjazzon senki sem.
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Természetes, a jó hangulathoz jó fröccs jár, amit Molnár Béláék
szódavize tett ízesebbé. Köszönjük még Szalay Ágnesnek a plaket-
tek elkészítését, a Kemence Alapítványnak, hiszen valóban „égett
kezük alatt a munka”,és nélkülük nem lett volna plakett, a Pászti
Miklós Alapítványnak, Kozma Krisztának aki az emléklapokat ké-
szítette, Biatorbágy Kulturájáért Alapítványnak, a Faluház összes
dolgozójának akik ott szorgoskodtak, hogy minden kéz alatt le-
gyen, Katona Zsuzsának a meghívók és plakátok elkészítését, Nagy
Tibornak a hangosítást, hogy a gyengébben hallók is hallhassák a
mûsort. Köszönet illeti a szépszámú közönséget a sok tapsért, bízta-
tásért. Nem utolsó sorban a Bia Tv-nek, akik lehetõvé tették, hogy
azok is élvezzék a délután szépségét, akik nem tudtak jelen lenni.

Íze van a sónak, / Értelme a szónak,
Hidege a hónak, / Tüze a jó bornak
Feneke a tónak, / Jutalma a jónak!

Köllõ Attila

„Énekszóval, muzsikával” – egy zsûritag szemével
A rendezvényt igen nagy odaadással, s mindenre kiterjedõ fi-

gyelemmel Köllõ Attila szervezte. Nagyon jó ötlet volt a kicsik be-
mutatkozásával kezdeni a mûsort. Volt olyan csoport, Etyekrõl,
akik még csak három hónapja citeráztak. De a biatorbágyi testvér-
pár, Gáll Orion és Isis is remekelt csengõ hangú éneklésükkel és ci-
terajátékukkal. Nagyszerûen helytálltak! A nagyobbak éneklését,
citera-furulya játékát egy volt biatorbágyi mûvészeti iskolás lányka
– ma már középiskolás, népzene tanszakos növendék – Kuttner
Fruzsina – szép mûsora követte. Mindannyian láthattuk-hallhattuk
a fejlõdés ívét, lehetõségét.

A két minõsítésre jelentkezõ együttesnek nagy volt a tét. Ezen a
hangversenyen kapták meg a minõsítésüket, amit mindig a KÓTA
(Kórusok Országos Tanácsa) által kiküldött zsûri ítél meg. Ezen a
napon Birinyi József, a KÓTA társelnöke, mindenki által tisztelt
nagy népzenetudós, népzenész, és Vavrinecz András népzeneku-
tató, népzenész, és jómagam alkottuk a zsûrit. Számomra nagy
megtiszteltetés volt, s egyben nagyon nagy élmény, velük együtt
dolgozni. Az értékelés során nagyon sok – számomra is új – dolog-
ra hívták fel a figyelmünket, mindenféle jó tanáccsal segítették az

együttesek vezetõit. A zsûri két tagja meglepõdött a jó szervezésen,
a gyönyörû színpadképet nem gyõzték dicsérni. S az eredmény
nem is maradt el! A hazaiak, a Biatorbágyi Népdalkör KIVÁLÓ mi-
nõsítést kapott. Õk most minõsültek elõször. Gratulálunk nekik és
az együttes vezetõjének, Köllõ Attilának az igen színvonalas, jó
hangulatú, igényesen összeállított mûsorhoz! A másik együttes, a
Földeák Pávakör és Citerazenekar már többször minõsült, most az
országos minõsítést kérték, s kapták is, ARANY fokozattal.

A zsûri elnöke az eredményhirdetés után, még szakmai taná-
csokkal látta el azokat a csoportokat, akik ezt igényelték, kérték.

A sok izgalom után végül egy kiadós táncház következett, ahol
kicsiktõl a nagyszülõkig mindenki táncra perdülhetett, a Bekecs
együttes húzta a talpalávalót a zsûri egyik tagjának, Vavrinecz And-
rás vezetésével.

Büszke vagyok arra, hogy Biatorbágyon megint ilyen nívós ren-
dezvény jöhetett létre, s hogy ennyi embert éltet még a hagyo-
mány õrzése, átadása. Köszönet érte!

Bolyki Eszter

MIZSEI JÓZSEF
okleveles építészmérnök
vezetõ tervezõ vállalja:
– családi házak, nyaralók,

tetõtér-beépítések, szolgáltató és
kereskedelmi épületek tervezését,

– statikai tervek készítését,
– felelõs mûszaki vezetését.

Biatorbágy, József A. u. 56/A
Tel.: (23) 310-819

+36 (20) 492-0485
mizsei@biatv.hu

FEST-MIX BT.
– szobafestés-mázolás
– gipszkarton-szerelés
– külsõ hõszigetelés
– komplett lakás-

felújítás

Telefon:
+36 (30) 966-0903

E-mail:
festmix@enternet.huTelefon: 06 (23) 310-390, 06 (30) 310-7806

konyha-, szoba-, irodabútorok,
beépített szekrények

egyedi méret után, lapraszerelt
bútorok összeszerelése stb.

Bútorasztalos munkák:

Mûanyag és aluredõny,
reluxa, szalagfüggöny,

szúnyogháló, napellenzõ
szerelés-javítás!

TV, video, DVD, hifi,
monitor, ipari tévékamera, távirányí-

tó-pótlás és -javítás és egyéb híradás-
technikai készülék javítása

TV–VIDEO-SZERVIZ
Puskás Ferenc

híradástechnikai mûszerész
Gábor Á. u. 8.; 06 (23) 310-790

HIRDETÉSFELVÉTEL
Biatorbágy, Jókai u. 12.

www.biai.hu

Tel./fax: 06 (23) 311-239.
E-mail: kronika@biatv.hu

VÁLLALUNK:
festést, díszítõ festést, tapétá-

zást, gipszkarton szerelést, kül-
sõ-belsõ szigetelést, egyéb la-

kás-felújítási munkálatokat.
Akár kisebb munkát is.

06 (20) 961-3493

Biatorbágy fõútján 140 m2-es
4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdõszobás,

CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Vállalkozásra, befektetési célra kiváló.

Telek: 819 m2.
Biatorbágyon belül csere érdekelne

kb.: 70-80 m2-es lakás.
Irányár: 26 M Ft. Tel: 06-23-310-176


