
Szeres Népzenei Együttes

„A jelennek pislákoló lángjánál, Nemzetünk régi fényéhez próbálunk gyújtogatni új szövétneket.”

 A 2005-ös megalakulás óta az együttes, rendszeresen működő táncházakkal, falunapokon, városi 
rendezvényeken való zenéléssel, alternatív énekórák, népi hangszerbemutatók tartásával, a népszokások, és a 
népi hagyományok felelevenítésével igyekszik hozzájárulni népi kultúránk életben tartásához. Az együttes 
saját programját, elsősorban a moldvai, gyimesi, csíki dallamokból, és a népi jeles napok ünnepi szokásaiból 
állította össze. Az együttes több városi, megyei, országos és külföldi rendezvényen is fellépett már, úgy egyéni 
műsorral, mint közreműködőként, más együttesek, kórusok programjaiban.

Az együttes tagjai:
Szekeres Gabriella       ének
Dósa Gyula         dob, doromb, ütőgardon, tilinka, ének (az együttes vezetője)
Szűcs Miklós       koboz, hegedű, citera, furulya, ének
Tót Pál Zoltán    koboz, tekerő, citera, tambura, ének
Onodi Tibor  (Csíkborzsova)      hegedű, ének
Erdei Dávid        furulya, tilinka, kaval
Kelemen Dóra, Benke Márton   tánc (Cuháré Néptánc Együttes)

Az együttes fontosabb fellépései   
(Az ismétlődő fellépések kiemeléssel jelölve)

- FŐTÉR - MTV 1 műsora - Rákóczi Napok.
- Diákkórusok Országos Találkozója.Tiszaparti Gimnázium Szolnok, 
- „Tavaszi sokadalom”  Damjanich J. Múzeum. (3. alkalommal)
- Május Európában – EU-napja Szolnokon (2. alkalom)
- Nemzeti Múzeum – Múzeumok Majálisa Budapest.
- Mezőtúr – Országos Fazekas Találkozó.
- Művészetek Völgye – Taljándörögd, Kapolcs (3. alkalommal)
- Szolnoki Nyár – VMZK, TISZApART Mozi. (4.alkalommal)
- Aba – Novák KK. Moldvai Est, Csángó hétvége
- Damjanich J. Múzeum – Családi Hétvége, Múzeumok Éjszakája (4.alkalommal)
- Csongrádi Borfesztivál
- Gloob Fesztivál - Aba-Novák KK.
- „ITT-HONI” Megyei Népzenei Fesztivál, Aba-Novák KK. (6. alkalommal)
- Advent - Damjanich J. Múzeum, Szolnoki Galéria. (4. alakalommal)
- Magyar Kórusok Napja, Aba-Novák KK.
- Művészetek Palotája – Bp.  (Heted-hét ország, Országos Gyermeknap) (2.alkalommal)
- Bielsko Biela (Lengyelország) – Nemzetközi Népzenei Fesztivál (3. alkalommal)
- CSÁNGÓ FESZTIVÁL Jászberény  (6. alkalommal)
- Szolnok Napja, - Folk Fesztivál (4. alkalommal)
- Mega-Vers, - megyei versmondó döntő, Aba-N. K.K.  
- FOLKDANCE – NET nemzetközi népzenei fesztivál (3. alkalommal)
- TÁJOLÓ (Megyei Könyvtár) 24 alkalom, 24 kistelepülés JNK Szolnok Megye területén. – Népzenei 

műsoros estek, táncházak, népi hangszerbemutatók, aktuális népi jeles napok, beszélgetések a település 
volt, és még élő hagyományairól.

- Országtánc Ginis rekordkisérlet (Szolnok, Kossuth tér)
- Szeres-Tradíció Klub a TISZApART - Moziban, filmvetítéses előadás (népszokás, néphagyomány 

tárgyban), táncház, - havi egy alkalommal.
- SZERES-MOST – az Aba-Novák KK.- ban hatodik éve folyó táncház és népdal estek, havi egy 

alkalommal.
- KULTÚRA NAPJA  alkalmából elismerő oklevél, a népi kultúra terjesztése terén végzett munkáért.

Megtekinthető, meghallgatható felvételek az együttesről:
- YouTube: Szeres Népzenei Együttes – Moldvai csángó zene ; A hazudós bakkecske ; Hegedű és a 

macska ;  Onodi Tibor és Dósa Mihály (Csíki népzene)
- My Music / zenekarok / Szeres Népzenei Együttes



Kapcsolat: Dósa Gyula, tel.: +36-20-221-5720 ; dosagyula@gmail.com


