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A rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör
2017. évi programja
I. negyedév
 Zsuzsa Mihály fellépése a Csekovszky Művelődési Házban
2017. január 27-én, a Csekovszky Művelődési Házban került sor a Magyar-Lengyel Baráti Kör
évnyitó rendezvényére. A születésnappal egybekötött programban Zsuzsa Mihály dalénekes
lépett fel.

Zsuzsa Mihály énekes a Magyar-Lengyel Baráti Körben

 A Magyar-Lengyel Baráti Kör 2017. február 24-én, a Csekovszky Árpád Művelődési
Házban tartotta farsangi bálját a Picnic Együttes közreműködésével.

II. negyedév
 Magyar-Lengyel Baráti Kör összejövetele a Csekovszky Árpád Művelődési Házban
2017. május 26-án a Magyar-Lengyel Baráti Kör a Csekovszky Árpád Művelődési Házban
tartotta hagyományos összejövetelét, melyen Róka Szabolcs lantművész vendégszerepelt.
Róka Szabolcs (Balassagyarmat) Tinódi-lant díjas magyar énekmondó, drámapedagógus,
népzenész, a Természetvédelem Nagykövete.
Immár három évtizede foglalkozik a magyar és a környező népek zenéjével, kultúrájával. 5 évig
tanult zeneiskolában. Eleinte gitározni tanult, majd barátja, Sudár Balázs révén megismerkedett
a kobozzal.
Mesélőként évekig dolgozott az Évkerék társulattal, mesékkel bejárta az országot, fellépett kis
óvodáktól kezdve a nagyobb fesztiválokig - Európa számos országában is. Amikor felkerült
Pestre, már a középkori és a reneszánsz zene érdekelte. Megkereste Kerényi Róbert – ma a
Szigony együttes vezéralakja –, hogy menjen el kobzolni a Tatros együttesbe, amelynek
tagjaként vált ismertté népzenészként. Akkor jött rá, hogy a moldvai csángó zene valójában élő
reneszánsz, sőt középkori zene. 1996 óta játszik együtt középkori zenét és énekmondást Kátai
Zoltánnal. Ketten, Jakabffy Balázzsal kiegészülve 2001-ben hozták létre a Magyar
Énekmondók együttest. Az Arasinda együttessel is játszott török zenét. Tagja a Fanfara
Complexa és a Yava zenekaroknak. Jelenleg a Somos együttes kobzosa.
2012-ben kapta meg a Tinódi-lantot, amelyet a Magyar Régizenei Társaság ítéli oda azoknak,
akik az elmúlt évben a legtöbbet tették a régi magyar énekelt vers terjesztéséért.
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi nemzetiségi
pályázaton a Magyar-Lengyel Baráti Kör támogatására előirányzott 200.000 Ft támogatás
terhére 40.000 Ft támogatást biztosított.

III. negyedév
 2017. szeptember 29-én Budai Ilona fellépése a Magyar-Lengyel Baráti Körben
2017. szeptember 29-én, pénteken a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a rákosligeti
Magyar-Lengyel Baráti Kör látta vendégül Budai Ilona népdalénekest és Kiss László kobzost.

Budai Ilona (Felpéc, 1951. április 3. –) Kossuth-díjas magyar népdalénekes, előadóművész, az
Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára. Egy Felpéchez közeli tanyán született, Győr-MosonSopron megyében.

Első sikerét az 1968-as Ki mit tud? és a Nyílik a rózsa című vetélkedőn aratta, majd az 1970es Röpülj páva országos népdalversenyen az első díj mellett elnyerte Kodály Zoltánné
különdíját is. Ekkor kezdődött meg az együttműködése Halmos Bélával és Sebő Ferenccel a
táncházi mozgalomban. 1971-ben szerzett diplomát a soproni óvónőképzőben, majd 1972 és
1977 között elvégezte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolát. Az első önálló
népdalestjét 1976-ban adta. 1978-ban jelent meg első önálló nagylemeze. Ebben az évben

alakult meg budapesti fiatalokból a Vikár Béla Népdalkör, melynek máig ő a vezetője. Az 1970es évek közepétől gyűjtött a környező országok magyarlakta vidékein népdalokat és
népmeséket. 2001-ben készült első mesekazettája gyermekeknek, majd egy felnőtteknek szóló
kazetta is. 1995-ben jelent meg első CD-lemeze. 1986-tól tanít a III. kerületi zeneiskola
népzenei tanszakán, amely ma már Óbudai Népzenei Iskola néven önálló intézmény. Tanított a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakán, 1975 óta vezet népzenei táborokat. A
Magyar Rádióban 1987-től tíz éven át Énekeljünk együtt, majd 1997-től Fúvom az énekem
címmel volt műsora. 2008-tól a Magyar Katolikus Rádióban szerkeszt és vezet népzenei
műsort.
Kiss László pedig 10 éves volt, amikor az édesanyja elhozta az Óbudai Népzenei Iskolába.
Előtte a Dévai Nagy Kamilla által vezetett Krónikás Zenedében tanult énekelni és gitározni.
Szülei szerették volna, ha nem csak az éneklésben, hanem a népzene világában is jártasságot
szerez a szép hangú, tehetséges kisfiú.
Tizenegy évig volt az iskola tanulója, ahol énekelni és néhai igazgatónktól, Kobzos Kiss
Tamástól kobzon is megtanult.
Számtalan országos megmérettetésen, versenyen öregbítette iskolánk hírnevét. Több kiemelt
aranyminősítést, Arany Páva, és Vass Lajos nagydíjat mondhat magáénak. Énekelt már
Franciaországban, Erdélyben és Magyarország számos településén.
Kodály Zoltán írta: „hogy mi az érték két dolog dönti el, az idő és a nép. Mindkettőnek részesei
vagyunk.”
Kiss László az értéket képviseli a magyar népdal megszólaltatásával. Viszi örömmel, bárhova
is hívják, hogy felragyogtassa őseink nép örökségét.
Ha lesz elég hite, szorgalma, kitartása, és alázata akkor gyakran fogják hallani nevét a népzene
kedvelők. Adja Isten, hogy így legyen!!
A program után Puskás Maryla, a baráti kör vezetője köszöntötte az előadókat.

IV. negyedév
 2017. október 27-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban Albert Ferenc író-költő
előadóestjére került sor a Magyar-lengyel Baráti Körben.

Albert Ferenc és Buskó András ezt követően az I. világháború során, Galíciában létesült katonai
temetőkről folytattak megbeszélést a további kutatómunka érdekében.
2017. november 24-én – a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat meghívására – a IX. Járási Hazafias Dalverseny résztvevői szerepeltek az
ünnepi programban.

 2017. december 15-én Lengyel Karácsony
2017. december 15-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban megrendezésre került kerületi
lengyel karácsonyi ünnepségen Kiss László kobzos előadó lépett fel.

