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A pályázat megvalósult: 

 

támogatásával. 

A dr.Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton elnyert támogatást a 

szerződésben foglaltak szerint használta fel. 

 

 2018. július 10-15. között megrendezésre került Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai 

táborában vettünk részt 7 fővel, ahol Juhász Erika, Koczka Andrea, Szecsődi Rita, Pintér 

Anikó, Nagy Imola irányításával tanultak énekelni és citerázni a dalkörösök. 

  

 

 



 2018. augusztus 25-én Bécsbe utaztunk a Bécsi Katolikus Egyházközség meghívására. 

Csoportunk a többi csoporttal közösen vonult be a Dómba, ahol meghallgattuk az ünnepi 

szentmisét, majd a Dóm előtti téren szerepeltünk. 

 

 

 

 

 

 2018. december 8-án a felvidéki Nagyabonyban jártunk, ahol az Adventi készülődés 

jegyében telt a program a helyi templomban, majd az adventi gyertyánál a közparkban. 

 

A rendezvényről az alábbiakat írta a határon túli sajtó: 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Advent citerazenével 

2018. december 9. - 20:15 | Régió  

A nagyabonyi Szentháromság-templomban két alapiskolás gyermek – Gazdík Ella és Nagy 

Myrtil – mendikálásával vette kezdetét szombaton a hagyományos adventi hangverseny. 

  +18 

Fotók: Cséfalvay Á. András – további fotókért kattints! 

 

Kázmér Lóránt alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a hazai, illetve 

magyarországi hagyományőrző csoportokat, dalosköröket. 

 

  

https://parameter.sk/regio


 
 

Legelőször a házigazda Csillagfürt Népdalkör és Citerazenekar (művészeti vezetők: Kiss 

Katalin és Moravek Ivett) lépett közönség elé, őket az écsi Dr. Barsi Ernő Népdalkör és 

Citeraegyüttes (Farkas Márta) és a Győrújbaráti Dalkör (Komjáthy Erzsébet) követte. A békei 

Búzavirág Asszonykórus (Libai Márta és Kovács Zsuzsanna) betlehemes összeállítását adta 

elő. A műsort az ásványrárói Szigetköz Pávakör (Tóth György) és a nyúli Borbarát Kör (Papp 

János) szereplése zárta. Legvégül a Csendes éj kezdetű karácsonyi ének hangzott fel, a közös 

éneklésbe minden jelenlévő bekapcsolódhatott. 

Az ünnepi esemény közös vacsorával fejeződött be a helyi kultúrházban. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1 db citerát vásároltunk Gáts Tibor citerakészítőtől 2019. márciusában. 

 

 

 

 

 12 pár karaktercipőt rendeltünk Bárány Szilveszter csizmakészítő mestertől 

Bazsiból. 

 

 

 



 2019. június 15-én névadónk dr.Barsi Ernő szülőfalujában Sályban jártunk, ahol 

találkoztunk a szintén nevét viselő Kórussal. 

Megtekintettük a település nevezetességeit: Gárdonyi Emlékházat, a Református templomot 

ahol Barsi Ernő édesapja Barsi Lajos kántor volt, valamint Barsi Ernő mint református lelkész 

istentiszteleteket is tartott. Megnéztük az általános iskolát, a Négyessy Szepessy Kastélyt, 

ahol a sérült gyermekek bentlakásos otthona működik, a temetőben virágot helyeztünk el dr. 

Barsi Ernő szüleinek sírjánál, majd együttesen zenei műsort adtunk egymás részére és Sály 

falu lakossága részére. 

 

A fotón az écsi Dr.Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes, a sályi dr.Barsi Ernó Kórus, 

középen pedig Barsi Hajna a néprajztudós lánya, és mellette Sály község polgármestere áll. 

         

Gárdonyi emlékház      Sályi temető 



    

A településen két helyen is tábla jelzi dr.Barsi Ernő ottani életét. Egy van az iskolában, és egy 

a református templomban is. Ezeket a táblákat mi is megkoszorúztuk. 

 

 

Tisztelettel köszönjük, hogy a pályázat adta lehetőséggel a felsoroltakat meg 

tudtuk valósítani. Minden program, a vásárolt hangszer, a karaktercipők 

azt szolgálják, amit a népzene, a néphagyomány által szeretnénk a 

környezetünknek átadni, az utókor számára megőrizni. 

Mindezt tesszük névadónk dr. Barsi Ernő emlékére, a saját és mindnyájunk 

örömére! 

 

Écs, 2019. június 27. 

 

          Farkas Márta  

                                                                                  népdalkörvezető 

 

A beszámoló Écs Község honlapján, a   www.ecsfalu.hu   /Civil szervezetek/Népdalkör/ alatt 

megtalálható, valamint az augusztusban megjelenő Écsi Hírmondó -ban is olvasható lesz. 
 


