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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  2176/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án 

tartott rendkívüli ünnepi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Győri István (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Barna Anita szervező bizottsági tag 
 Bársony Andrásné szervező bizottsági tag, Bársony Mihály lánya 
 Biczók Mihály szervező bizottsági tag 
 Boros Béláné szervező bizottsági tag 
 Dóra Áron vendég 
 Endre Mihály vendég 
 Győri Istvánné szervező bizottsági tag 
 Horti Sándor szervező bizottsági tag 
 Novák Imréné szervező bizottsági tag 
 Savanya István vendég  
 Suba Jánosné vendég 

Szerényi Béla szervező bizottsági tag, ezüstkoszorús hangszerkészítő 
mester, előadóművész, népi iparművész, tanár, népzenekutató 
Vitéz Kis Imre szervező bizottsági tag 

 
Bejelentéssel távollevő képviselők:  dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő:  Csernák Zsolt Sándor 
  
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 14:10 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes. Bejelentette dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László és dr. Vancsura Zol-
tán képviselők nem tudnak részt venni az ülésen. Ismertette az ünnepi ülés napirendi pontját. 
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Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontot. 
 
Napirendi pont: 
 

Tárgy: Ünnepi emlék ülés Bársony Mihály – településünk díszpolgárának – 100. szü-
letésnapja alkalmából és ez alkalomból megrendezésre kerülő helyi rendezvények 
megnyitása 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Szerényi Béla ezüstkoszorús hangszerkészítő mester, előadóművész, 

  népi iparművész, tanár, népzenekutató 
 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden település életében vannak olyan pontok, olyan személyek, akikről meg kell emlékezni 
és van olyan alkalom, amikor ezt napirendre kell tűzni. Ez az ülés egy ilyen alkalom, amikor 
Bársony Mihályról megemlékeznek. Szakmai méltatására felkérte Szerényi Bélát, aki hagya-
tékának gondozója és régi jó kapcsolatban állt vele. Bársony Mihály élő példája annak a ma-
gyar embernek, aki kisgyermek kora óta kamatoztatta tehetségét. Ez a tehetség elkísérte egész 
életében. Számtalan hangszert készített és sok hangszeren játszott. Felmerülhet néhány em-
berben az a kérdés, miért kell ekkora méltatás az ő személyének? Úgy gondolja, még ennél is 
nagyobb kellene. Mindazok, akik a hagyatékát őrzik vagy éppen zenésztársak, fontosnak érzik 
a megemlékezést. Bársony Mihály megemlékezésére egy országos rendezvény is helyet adott 
az Országos Néptánc Találkozó, ahol 1-1 órát kaptak bemutatkozásra. Ezt a lehetőséget kö-
szönhetik Szerényi Bélának is. A helyi rendezvényeket is megnyitják ezen az ülésen, igaz 
ezek zajlanak már, de még hivatalosan nem nyitották meg. Az óvodában már volt egy rendez-
vény, a mai napon pedig az iskolában kerül sor erre. Átadta a szót Szerényi Bélának, mondjon 
néhány szót Bársony Mihályról. 
 
Szerényi Béla, szervező bizottsági tag, ezüstkoszorús hangszerkészítő mester, előadóművész, 
népi iparművész, tanár, népzenekutató: 
 
Elmondta soha nem volt még képviselő-testületi ülésen. Csodálatos dolognak tartja ezt a gesz-
tust. Amikor van egy ikon, azt el is kell hitetni és meg kell ismertetni mindenkivel, hogy miért 
vált az az ember ikonná. Természetes kérdés, hogy felmerül egy településen, hogy díszpolgár, 
de miért kell ekkora feneket keríteni neki? Mert jelképe egy olyan művészetnek, aki már ezer 
éve ott van az egész európai zenetörténetben és utolsó hagyományőrző képviselője ennek a 
kultúrának. Van egy település, aki büszke lehet arra, hogy van egy olyan ikonja, aki Európa 
számára is ikon tud lenni, ez egy fantasztikus lehetőség. Hogyan vált ő ikonná? Amikor meg-
született dörögtek a fegyverek az I. világháború küszöbén. Egy ezeréves ország megsemmi-
sülni látszott és ebben a helyzetben az egyéni képesség, a megmagyarázhatatlan ösztönös tu-
dás előre tört. Magába szívott olyan dolgokat, amiket a környezete már kezdett elhagyni. Utá-
na jött a II. világháború és nemhogy az ország összetört, hanem még a parasztság – mint ha-
gyományos társadalmi forma – alól is kihúzták a talajt, de ez az ember még akkor is, mert erre 
ösztönös késztetése van, őrzi ezt a hagyományt. Erre odafigyel a népzenekutatás. A népzene-
kutatók felfedezik a tehetséget és az ő általa őrzött hagyományelemeket beteszik az arra meg-
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felelő archívumba. Milyen az élet, hogy Bársony Mihály életében megadatott az, hogy Buda-
pesten értelmiségi fiatalok ráébrednek arra, hogy a saját hagyományunk nélkül semmiféle 
jövő nem létezik. 
 
 

Csernák Zsolt Sándor képviselő 14:19 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

 
 
Ezt úgy hívják, hogy táncház mozgalom, ami az UNESCO kiemelt programja. A fél világ 
fejet hajt az előtt, hogy van ilyen táncház mozgalom Magyarországon. Ez nem jöhetett volna 
létre Bársony Mihály személye nélkül. A mai Kossuth díjas művészek, akik az utóbbi évek-
ben rendszeresen felbukkannak Tiszaalpáron, az akkor fiatal muzsikusok annak idején idejár-
tak Tiszaalpárra, hogy megtanulják azt a kultúrát, amit Bársony Mihály őrzött. Hagyomány-
őrzőkből sok van Tiszaalpáron, mint például a Bársony Mihály Népdalkör és vezetője. De 
Bársony Mihályban volt egy másik speciális dolog, az, hogy olyan született természetes intel-
ligenciával rendelkezett, hogy a kor vezető értelmiségi rétegével napi kapcsolatban volt. Ko-
moly levelezéseket folytatott komoly tudós emberekkel. Született tehetség volt, hatalmas in-
telligenciával rendelkezett. Nélküle a táncház mozgalom nem jöhetett volna létre. Vajon tud-
ják-e, hogy a világ popzenéje min alapszik? Nagyon örül, hogy itt ül körükben Savanya István 
Kanadából, mert ő ezt pontosan tudja és részben tőle tanulta az információkat. Ez a zene az 
Amerikába kiköltözött skót, ír és Észak-Amerika déli részébe beköltözött négereknek a nép-
zenéje. A magyar zenének az alapja a pentaton hangsor. A teljes modern popzene pentaton 
alapú. Ebből Amerika bizniszt csinált, Magyarország meg saját népzenéjére nem figyel oda. 
Mert nem figyelnek oda eléggé a Bársony Mihályokra, a táncház mozgalom eredményeire, 
mert ebből bizniszt lehet csinálni. Ezt köszönhetik igazán Bársony Mihálynak. Az elmúlt 25 
évben az ő tanítványainak meg kellett tanulni valamit, hogy más dolog a népzenekutatás és 
más, hogy ezeket az értékeket hogyan tudják átadni. Ehhez az oktatás rendszerét kellett kiala-
kítani, egy csodálatos partneri viszonyra talált és ezt köszöni a Képviselő-testületnek. Lassan 
20 éve, hogy elkezdtek egy tudatos hagyomány megtartó programot kialakítani Tiszaalpáron. 
Az első években ösztönös volt, mert megvoltak az élmények és a nála idősebb zenésztársak-
nak az élményei azokkal a helyi hagyományőrzőkkel, akiknek a jórészét a jelenlévők már 
nem is ismerik. Hiszen azzal indult, hogy törjék le a kukoricát, gyűjtsék össze és muzsikálja-
nak hozzá. Aztán már elindult egy tudatos program, amihez komoly támogatást kaptak az 
önkormányzattól, óvodától, iskolától és persze országos szinteken pályázatok révén. Ennek 
eredménye ahol most tartanak, hogy Bársony Mihály egy ikon, egy jelkép. Nem arról szól, 
hogy ő volt és zseni volt, hanem arról, hogy ma Tiszaalpáron mindenki büszke lehet arra a 
hagyományra, ami az egész világon csak itt van és ez az ikon, ez a jelkép ma már a fél világon 
hívó szó. Szeretnek ide jönni az emberek, szeretnének jönni az emberek. Amerikában azt 
mondanák biznisz. Lehet sikertörténet. Azt kívánta Tiszaalpár minden lakosának és a Képvi-
selő-testületnek, hogy ezeket a lehetőségeket ragadják meg, nemcsak azért, hogy Mihály bá-
csiról méltóképpen megtudjanak emlékezni, hanem, hogy ez a település sikeres legyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Külön megköszönte a méltató szavakat Szerényi Bélának, hiszen szónoki képességéről is 
meggyőződhettek. Átadta a szót Bársony Rózsának. 
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Bársony Andrásné, szervező bizottsági tag, Bársony Mihály lánya: 
 
Megköszönte az elhangzottakat és azt is, hogy itt lehet, valamint a Képviselő-testületnek, 
hogy édesapja születésének 100. évfordulója alkalmából ilyen szépen most is megemlékez-
nek. Megköszönte, hogy kiemelt figyelemmel fordulnak felé és a támogatást, amit e jeles 
eseményre külön tett a Képviselő-testület. Az ülés után az iskolában rendezett műsoron fog 
édesapja emlékére beszédet mondani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
E jeles nap alkalmából átadott egy csokor virágot Bársony Andrásnénak. Megkérdezte képvi-
selőtársait kíván-e valaki hozzászólni? 
 
Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Köszöntött minden jelenlévőt. Megköszönte Bársony Rózsának, hogy édesapja élt, létezett, 
van és ezeket a hagyományokat tovább viszik. 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy mindenkit szeretettel várnak 15:00 órától az iskolai rendezvényre. 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület rendkívüli ünnepi ülését 14:30 
órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 
        polgármester                                                    jegyző 

 


