5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jeUeniző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa

A BerØnyi NØpdalkü r 1977 mÆjusÆban alakult, egy olyan orszÆgos
hürnØwel rendelkező Ønekkar utü djakØnt, mely tü bb mint 1000 fellØpØsse/
kü zel
rÆdiü Øs Tv szereplØsekkel, sikerekkel, kitü ntetØsekkel, diüakkal teli.,
80 Øves mœlttal rendelkezett, Øs amely kü rus a 75 Øves jubileuma alkalmÆbü l
megkapta a mßvelő dØsœgyi miniszter DICSERü OKLEVELET De Sajnos a 70es Øvek polütükai Øs kulturÆlis tü rekvØsei az Ønekkar akkorü tevØkenysØgØnek
a nagy mœltœ kü rus 1977
nem kedveztek, mßkü dØsü ket ellehetetlenütettØk,
ban megszßnt.
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De a dalosok nem tudtak belenyugodni az Ønekkar megszßnØsØbe, œgy
ØreztØk valami drÆga kincset vesztettek el.
ra
sÆ
Az akkor mÆr orszÆgosan üs sikeressØ vÆlt pÆvakü rü mozgalmak hatÆ
n a Mező berØnyü PÆvakü r, /a mai BerØnyi
szœletett meg 1977. mÆjus 8-Æ
NØpdalkü r/ olyan kØt nagyszerß zenei szakember vezetØsØvei, mint Szabü
Antal Øs Szabü ü4ntalnØ
rt a csoportra.
Nem kü nnyß feladat vÆ
A pÆvakü r tagjainak szÆma fokozatosan bő vü lt. Az œjak jü rØszt az idő sebb
korosztÆlybü l kerü ltek ki, kiknek tü bbsØge eddig nem volt kü zvetlen
kapcsolatban a nØpzenØvel Øs a kü zü s dalolÆssal.
MegvÆltozott a mßsoranyag ü sszeÆllütÆsa is. A tagokban tudatosulni kellett,
t Øs mÆs
hogy a pÆvakü rü k legfontosabb feladata a nØpzene ÆpolÆsa, sajÆ
tÆjegysØgek dalainak megismerØse, a nØpdalok megtanulÆsa Øs szØp, kifejező
elő adÆsa.
k,
ttÆ
t egy Kü Zü S, NEPZENEI EYOTTESBEN lÆ
A vezető k a fejlő dØs œtjÆ
mely magÆba foglalta a pÆvakü rt, egy nØpzenei csoportot Øs a
citerazenekart.
Ez ü riÆsi feladat volt, hiszen egy nagy lØtszÆmœ, 60-65 fü tagsÆg együ ttes
mßkü dØsØt kellett megvalü sütani. De büztak a dalosokban, a zenØszekben.
sa, a rendszeres Øs gyakori
Es a kü zü s, lelkiismeretes munka, a tagok kitartÆ
ra
prü bü k eredmØnyekØppen, az együ ttes alig egy Øven be/ü l a sikerek œtjÆ
-

lØpett.
t hozta nekik, otthon Øs vidØken
Az elkü vetkező üdő szak fellØpØsek sorozatÆ
egyarÆnt. 1978-Øs 84 kü zü tt sikert sikerre halmoztak.
t:
latÆ
A nagyszØnÆsi nØpzenei fesztivÆlon a zsßri (gy kezdte bürÆ
ü Mező berØny, kis ` llami NØpi Együ ttes..ü
s OrszÆgos minü ütØsek sorozata.
Majd jü tt az aranyokleveles megyei Æ
1983 nevezetes esztendő szÆmukra. Az együ ttes megkapta a SZOCIALISTA
KIILTü R` ü RT KITONTETü ST. HatØvi kitartü munka eredmØnye volt ez.

Az 1995-ü s Øvben ismØt nagy feladatok elő tt Ælltak: FellØpØs Budapesten a
Mezü gazdasÆgi Mœzeumban, majd ü jra egy kimagaslü OrszÆgos minő sütØs.
a kü vetkező esztendő legkiemelkedő bb
1997 a 20 EVES jubileum Øve,
esemØnye pedig MEZü BERENY 100 EVES ZENEI ElETENEK
EVFORDLJLü JA, melyet egy nagyszabÆsœhangversenysorozat kü ve tett.
2002-ben ü nnepe/te A NEPDALKü R FENN` LL` 5` NAK 25. EVFORDULü J` T
Øs ekkorra mÆr ü jra ü nÆllü vÆvÆlt a kü rus.
Majd jü ttek a tœrkevei juhÆszfesztivÆ/ok, az IllØs Panna nØpzenei talÆlkozü
GyulÆn, tü bb pÆvakü r jubü/eumü œnnepsØge, Øs ßz ezßstoklevelek utÆn, 2005ben ü jra arany minő sütØs.
2007. Æprülis 14-Øn DØl-A/fü ldü NØpmßvØszete cümmel regionÆlüs talÆlkozü t
rendeztek Mező berØnyben, mely egyben a 30 EVES NEPDALKü R
JUBILEUMI ONNEPSEGE üs volt.
Majd a kü vetkező Øvben bekü vetkezett a tragØdia. Az együ ttes vezető i
nØhÆny hü nap kü lü nbsØggel ü rü kre bœcsœt vettek dalosaiktü L ü riÆsi fÆjdalom
Øs trauma volt ez mindenki szÆmÆra.
A kü rustagok 2009 ÆprülüsÆtü l, Lő rincz Zsuzsanna vezetØsØvel ü jra elkezdtØk
a prü bÆkat, de 2011 nyarÆtü l ismØt vezető nØlkü l maradtak.
nnØ lett,
2011. oktü berØtü i a nØpdalkü r szakmai veze tü je Kme tykü IstvÆ
akivel a kü rus azü ta üs folytatja sikeres tevØkenysØgØt.
BizonyütØka ennek, hogy 2012-ben OroshÆzÆn KIV` Lü MINü SÍTESBEN
rØszesü ltek.
Ugyanez Øv oktü berØben a dalkü r meghüvÆst kapott Mező tœrra, a Dü mü tü r
ahol MEZü Tü R V` ROS
Napi RegionÆlis NØpdalØnekes Versenyre,
ü NKORM` NYZA T` NAK KOLü NDÍJ` T a felnő tt csoportok kü zß/ a
BERENYI NEPDALKü RNEK ütØlte a zsßri.
-

llt meg. A
A fellØpØsek, a dalostalÆlkozü k, a versenyek sora azü ta sem Æ
kü rus rendszeres szereplü je a Tarhoson megrendezØsre kerü lő Kü rü sü k
FesztivÆlü
KüstØrsØgi
ü Kü rü s- kü rü l
a
Folklü rfesztüvü lnak
Vü lgye
rendezvØnyeünek, a bØkØsi Madzagfa/vi Napoknak, a dobozi Szü reti
MulatsÆgoknak, a kü rü sladÆnyi VØn MÆrkus vagy a nagyszØnÆsi NyitnikØk
nØpzenei talü lkozü knak
s
2012-ben a Csabai KolbÆszfesztivü /on, a BerØnyi NØpdalkü r, berØnyi Æ
s vidÆm, borivü s
llütott nØpdalcsokrokkal Æ
kü rnyØkbeli nØpdalokbü l ü sszeÆ
nü tÆkkal szü rakoztatta a kolbÆszkØszütő verseny rØsztvevü 7t.
Mindezek kü zben a mezü berØnyi nagy rendezvØnyek Ællandü fellØpü 7 kü zü tt
thatta, hallhatta ü ket a vÆros kü zü nsØge: mÆjus elsejØn a Civil majü lüson,
lÆ
a BerØnyi Napok augusztus 20-i kulturÆlis programjÆban, majd a
szeptemberi Tü ltü ttkÆposzta fesztüvü lon.

De ü rü mmel tesznek e/eget dvii szervezetek meghüvÆsÆnak Æ
s mindig nagy
szeretettel adnak mßsort az Idő sek OtthonÆban is.
Fontos kiemelni,
a 2012 ü ta Øvente megrendezendő mező berØnyü
DalostalÆlkozü t, mellyel a kü rus kØt elhunyt vezető jØre emlØkeznek.
A talÆlkozü egyik szervező je Æ
s rendező je, a BERENYI NEPDALKü R.
A csoport jelenlegü tagjai:
Bacsü Jü zsef
Bagi IstvÆ
n
Balogh MihÆlynØ
Barna LajosnØ
Bartü AndrÆs
Bartü AndrÆsnØ
Dinya Ferenc
Eüler LÆszlü nØ
FÆbiÆn AndrÆsnØ
Frei LajosnØ

6. Indoklis

iz

6ÆlnØKüszely Piroska
ü ncü MÆrtonnØ
KarÆdi Jü zsef
KertØsz DÆvüd
KovÆcs ImrØnØ
Sashalmi LajosnØ
SzilÆgyinØ yergye ErzsØbet
Tü th PÆlnØPÆvaü MÆria
VÆgvü lgyü Mühü lynØ
Vezető : Kmetykü IstvÆ
nnØ
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A BerØnyi NØpdalkü rrü i tü bb Øvtizedes tevØkenysØge, az elØrt
eredmØnyei alapjÆn mØltÆn mondhatjuk, hogy kiemelkedő szerepet tü ltü tt be
Mező berØny kulturÆlis ØletØben. A nØpzene, Øs fü 7eg a nØpda/ok, a
legsokszünœbben Æ
s a legszebben fejezik kü az emberi Ørzelmeket, legyen az
szerelem-szeretet, ü rü m vagy bÆnat, vidÆmsÆg vagy szomorœsÆg.
Ezeknek az Ørzelmeknek a mÆsok SzÆmÆra valü bemutatÆ
sa azon a sok-sok
da/on keresztü l, melyet mœkü dØsü k ü ta megismertek, megtanultak, majd
szinte mÆrü mßvØszi mü don elő adtak, Igen nagy Æ
s SzØp feladat. Es a dalkü r
ezt Øvtizedeken keresztü l megtette Øs megteszi ma is. Mindezzel együ tt
Æpolja a vÆ
rostü rtØneti Æ
s nØpi hagyomÆnyokat, terjeszti a nØpi kultœrÆt. De
mindez csak azzal a kü zü ssØgterem tő munkÆvai, egymÆs segütØsØvel
valü süthatü meg, mely erre a kis csoportra jellemző
A kü rus sikerei, elØrt eredmØnyei ü nmagukØrt beszØlnek de azt, hogy
mit jelent a dalkü r tagjainak az együ vØ tartozÆ
s, az emberi. barÆ
ti elismerő
szü ; a kü zü s sikerek Øs a kudarcok Æ
tØlØse milyen emberformÆlü erü azt
csak azok Ørzik, akik tagjai ennek a kis kü zü ssØgnek.
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