
                                           Adys Pacsirták 

 

Az országos népdalénekes verseny győzteseivel,  a Pacsirtákkal beszélgettünk. A csapat tagjai: Pető 

Eszter, Simon Eszter, Petánovics Nóra, Bali Dorottya, Horváth Virág Dorina és Laub Lilla Júlia, 

gimnáziumunk 11. B osztályos tanulói. Mindnyájan elkötelezettek az általuk ápolt népzenei 

hagyományok iránt. 

 

- Mi motivált titeket arra, hogy elinduljatok ezen az úton? 

- Az alapokat már az általános iskola alsó tagozatán elsajátítottuk, a komolyabb felkészülés az ötödik 

osztályban kezdődött el, mikor Perlakiné Vigh Valéria (Vali néni) lett a tanárunk, aki nagy hatással volt 

későbbi tevékenységünkre. 

- Honnan ered a Pacsirta név? 

- A tanárunktól, Vali nénitől jött az ötlet, és közös megegyezéssel, mindnyájunk egyetértésével 

választottuk a dalos madár nevét.  

- Mennyi időt fordítottatok a felkészülésre? Hogy fért ez bele az időtökbe, az  iskolai napirendbe? 

- Nagyon sok időt áldoztunk a felkészülésre. A népdalokat tanórák után, délutánonként az iskolában, 

gyakran a szabadidőnkben sajátítottuk el. A felkészülés azonban mindig nagyon jó hangulatban telt. 

Szüleinktől sok segítséget kaptunk, főleg az utazások megszervezésekor. Sőt az otthoni felkészülések 

alkalmával gyakran hallották tőlünk a versenyekre szánt népdalokat.  

- Kamatoztatni szeretnétek-e  azokat az adottságokat, melyek hozzásegítettek titeket a 

győzelemhez és a sikerhez? Szerveznétek-e  zenekart,   vagy szívesen énekelnétek egy zenekarban? 

- Mivel a népdaléneklésből nehéz lenne megélni, úgy gondoljuk, hogy csak  hobbi marad a 

népdaléneklés. Emellett a jövőben is szívesen éneklünk ünnepségeken, rendezvényeken.  Zenekarban 

nem gondolkodunk. Néhányan viszont játszunk különféle hangszereken, pl. hegedűn, és az 

énekszakkörnek is állandó látogatói vagyunk.  

-A jövőben tovább szándékozzátok adni az itt tanultakat és az itt szerzett élményeket, 

tapasztalatokat a gyermekeiteknek?  

- Igen, a gyermekeinknek, a családunknak mindenképpen továbbadjuk majd mindazokat az 

élményeket, tapasztalatokat,  melyekkel a népdaléneklés során gazdagodtunk. Fontosnak tartjuk, 

hogy a jövő generációival megismertessük a magyar népzenét és szülőföldünk hagyományait.  

Korosztályunk körében ezek az értékek nem hangsúlyosak. 

- Részt  kívántok-e venni nemzetközi versenyeken? 

- Természetesen. Hazánkon kívül az olaszországi testvériskolába is ellátogattunk, megismertük az 

ottani népzenei hagyományokat, népdalokat.  Tizenegy tartalmas és élményteli  napot töltöttünk Vali 

nénivel Olaszországban egy csereprogram keretében.  

- Van kedvenc dalotok, melyet szívesen énekeltek? 

- A Szép Zalában születtem a szívünk csücske, de más zalai népdalokat is nagyon szívesen eléneklünk. 

- Milyen hatással van a személyiségetekre a népdaléneklés? Mennyire tudtok azonosulni ezekkel az 

értékekkel? 



- A népdaléneklés nagyon pozitív hatással van ránk.  Számunkra fontos az, hogy népviseletbe öltözve, 

a szájhagyomány útján terjedő, nemzedékek által régóta hordozott dalokat elénekeljük, ezáltal 

hozzájárulva szülőföldünk hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához, a tradíciók 

ápolásához. Mindez erősíti szívünkben a töretlen hazaszeretetet.  

- Ismeritek más országok népzenéjét?  

- Igen,  találkoztunk már más nemzetek népzenéjével más országból származó versenyzők által. 

Néhányukkal összebarátkoztunk, mert a zene összekötött minket.  

- Milyen helyezéseket, minősítéseket értetek el? 

- A verseny abból a szempontból eltér a többi vetélkedőtől, hogy nem helyezésekről, hanem 

minősítésekről dönt a zsűri, mely lehet kiemelt arany, arany, ezüst, továbbá bronz minősítés. Mi 

minden verseny alkalmával kiemelt arany és arany minősítésekkel gazdagodhattunk.  

- Mikor lesz a következő megmérettetés? 

- A következő verseny  2019 májusában lesz.  A megyei forduló Gyenesdiáson, az országos döntő 

pedig Budapesten vagy Érden kerül megrendezésre júniusban.  

- Televíziós tehetségkutató műsorokban volna kedvetek részt venni?  

- Televíziós műsorokban nem szeretünk szerepelni, ugyanakkor a Fölszállott a páva című 

tehetségkutatót jól ismerjük. A keszthelyi Helikon fesztiválon többször részt vettünk.  

- Azon nem gondolkodtatok, hogy a jövőben belemélyültök a népzenébe, és Kodályhoz, Bartókhoz 

hasonlóan népdalgyűjtéssel foglalkoztok?  

- Kutatásokkal, népzenegyűjtéssel nem  szeretnénk foglalkozni, számunkra az éneklés a legfontosabb.  

- Milyen a viszonyotok a tanárnőtökkel?  

- A tanárnőnkkel, Vali nénivel nagyon jó viszonyban vagyunk, sokat köszönhetünk neki. Olyan 

szorossá vált az évek során köztünk a kötelék, hogy „második anyaként” tekintünk rá, egyrészt mert 

négy évig az osztályfőnökünkként tanított bennünket, másrészt az éneklés mellett akár magánéleti 

problémáinkkal is fordulhatunk hozzá.   

- Milyen viszonyban vagytok egymással? 

- Rendkívül összetartó közösség vagyunk. Az általános iskolai évek után a gimnáziumi osztályban is 

elválaszthatatlanok vagyunk. Nóri a gimiben csatlakozott hozzánk.  Mindannyian szeretjük egymást, 

és kölcsönösen segítünk egymáson,  ha baj van,  legyen az magánéleti vagy közösségi ügy. 

- Kívánok számotokra sok sikert és élményekben gazdag gimnáziumi éveket! 

- Köszönjük szépen.  
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