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A CSSP-NEPZENE-2018-0432 pályázati azonosítószámú  

 

Beszámoló a CSIMI Handa Banda szakmai támogatásáról  

2018. évben a püspökladányi CSIMI-Művészeti Nevelésért Alapítvány pályázatot nyújtott be 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrások 

Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap program pályázatára, melyen 600.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. 

A CSIMI-Művészeti Nevelésért Alapítvány egyik kiemelt feladata a Püspökladányi Csenki 

Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény keretein belül működő zenekarok, kamara- 

és művészeti csoportok működésének támogatása. 

Jelen pályázat a CSIMI Handa Banda népzenei együttes működésének segítéséhez járult 

hozzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az együttes fő profilja a tánczenei kíséret, így általában a Tádé néptánc együttessel lépnek 

színpadra, de önálló műsorral is képesek fellépni. Összeállításaik átlagban 5-6 percesek, 

évente 2 új zenekari számmal készülnek, a régebbiek szinten tartása mellett. Ünnepekhez, 

jeles napokhoz (Karácsony, Újév, Farsang, Pünkösd) kapcsolódó műsorszámokat is 

minden évben tanulnak és lehetőség szerint mindig bővítve újabb dallamokkal, melyek 

esetleg a közönség számára ismeretlenek még.  
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Szűkebb hazánkból Rábaköz, Somogy, Dél-Alföld, Hajdúság, Szatmár, a határt átlépve 

Szilágyság, Kalotaszeg, Szék, Bonchida, Ördöngősfüzes, Magyarpalatka, Moldva 

népzenéje, tánczenéje szerepel repertoárjukon, melyet a pályázati program keretében 

Küküllő menti és Felcsíki muzsikával igyekeztek bővíteni. 

 

Az együttes a Püspökladányi Tádé 

néptáncegyüttes kísérő zenekara, kísérik 

az együttes gála műsorait, fellépéseit. 

 

Rendszeresen együtt dolgoznak a kisújszállási 

Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany 

János Általános Iskola Tagintézményének népi műhelyével. Repertoárjukban szerepelnek 

az említett együttesek repertoárjai, valamint önálló zenekari számokkal is színpadra tud 

állni, melyek lehetőség szerint nem egyeznek az együttesek műsorán éppen szereplő 

tájegységek zenéivel, így színesítve a műsorokat. 
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Az említett együttesek mellett, püspökladányi óvodák és iskolák programjaiban, ünnepi 

műsoraikban is bekapcsolódtak. A hagyományos éves programjaik által 28 fellépésen 

vettek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívott előadóink: Vizeli Balázs a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanára,  

Rőmer Judit a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium brácsa tanára, Dragony Gábor a 

Nyíregyházi Egyet em és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népi pengetős és bőgő 

tanára. 

Egy-egy 3 órás foglalkozásra kértük fel őket, melyeken tanították az együttes tagjait a saját 

szakterületükre. 

A meghívott előadók által tartott 

foglalkozásokon bepillantást 

nyerhettek a Felcsíki és 

Küküllő-menti muzsikába, 

valamint a brácsa és 

nagybőgő, mint kísérő 

hangszerek szerepébe, használatába. A visszajelzések a foglalkozásokról nagyon pozitívak 

voltak az együttes tagjainak részéről. 
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A pályázati forrásnak köszönhetően az élmény dús foglalkozások mellett lehetővé vált egy 

4 húros brácsa vásárlása, a hangszerpark javítása, melyben 9 hegedűt és 1 brácsát tudtunk 

feljavíttatni. Hangszereink állapota már elég gyenge volt, ezek feljavítása megkönnyíti a 

zenetanulást, nem kell aggódni, hogy fellépés előtt vagy közben használhatatlanná válnak. 

 

A pályázat segítségével oktatási 

segédanyagokat vásárolhattunk, melyek 

repertoárjuk bővítéséhez járultak hozzá, 

valamint nagy segítséget nyújtanak az új zenei 

anyag dallamvilágának, hangulatának 

megismerésében, tanulásában. 

 

A népzene tanuláshoz elengedhetetlen az adatközlőktől gyűjtött eredeti hang és videó 

felvételek tanulmányozása mind a hétköznapi próbákon, mind az előadók által tartott 

előadásokon, nyári táborokban, melyek hallgatását, tanulmányozását lehetővé tette a 

pályázatból megvásárolt hordozható hangszóró, valamint az anyagok tárolására vásárolt 

külső merevlemez, melyen egy helyen tárolhatjuk hang és videó felvételeinket. 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a pályázati lehetőséget, mely segíti együttesünk fejlődését.  

Pályázati Beszámolónk a http://www.csimisuli.hu/ honlapon elérhető. 

 

Püspökladány, 2019. 07.29. 

http://www.csimisuli.hu/

