A 2016/2017-es tanévben a Színkép Alapítvány fenntartásában lévő Harmónia Alapfokú
Művészeti Iskolában egy az EMMI által támogatott, a Nemzeti Tehetség Program
keretei közötti tehetséggondozó pályázat megvalósítására került sor, NTP-RHTP-160012 kategóriában: „Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása”, megnevezéssel.
A programunk címe:” Láttál-e már valaha”.
A kiskörei telephelyünkön tanuló tehetségígéretekkel való foglalkozásaink lényege
volt, hogy a kalendáris ünnepekhez kapcsolódó tánchagyományok feldolgozásával,
bemutatásával és a tárgyi alkotó tudás kiszélesítésével fejlesztettük ismeretüket. A komplex
művészeti programunk lényege, hogy a fenti témában elmélyülve összetett, sokrétű tudást,
összművészeti ismeretet nyújtottunk a tanulóinknak mind az alkotói folyamat, mind a
művészettörténeti ismeretek terén.
A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan indult a tehetségműhelyek munkája. A
célok és feladatok ismertetése után kezdődött el a kiscsoportos foglalkozások sorozata.
Mind a táncosok, mind a képzősek a szakmai szempontok szerint válogatott roma származású
tehetségek, akik már eddig is értek el eredményeket. Elvárás volt a szereplés, a többszöri
fellépés. A tanmenet szerint történt a foglalkozások tartása. A táncosok a vállalt bemutatón túl
a karácsonyi időszakban is mutattak be egy táncjátékot a kiskörei római katolikus
templomban is, és a városi karácsonyi ünnepségen is. Az együttműködő partnerünk a
Csillagbojtár Kft. szervezésében adták ki a Szent Karácsony rajzos könyvet, a képzősök
rajzaiból válogatott a kötet szerkesztője.
Március 18-án egy napos kirándulásunk úti célja Nyíregyháza volt, a Nemzetközi
Verbunk Fesztivál, valamint a Sóstói Múzeumfalu. A tehetséggondozó programunk egyik "
legjobb" eleme volt, a gyermekek visszajelzése alapján. A verbunkversenyen a gyerekek
nézőként vettek részt. Érdekes volt számukra a verseny légköre, a sok hasonló korú táncos
hatalmas odaadása. Egy igazi néptáncos világban érezték magukat, élőzenés táncokat láttak,
mely a roma gyerekeknek idegen is volt. Egy más környezetbe kerültek, amilyenben még
soha nem volt részük. A Sóstói Múzeumfaluban szintén egy másik világban érezték magukat,
hiszen ilyet sem láttak még soha. Nagyon nagy élmény volt számukra a két
múzeumpedagógiai foglalkozásunk: a gyertyaöntés és a szabadtéri kenyérsütés. Mindkét
foglalkozásban aktívan vettek részt, s hazavihették a két merített saját maguk készítette

gyertyákat, s a nap zárásaként jóízűen megették az általuk készített kenyeret. Mikor megyünk
máskor is ilyen jót kirándulni!?- volt a nap zárása a gyerekek részéről.
A képzősök részt vettek a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos,
országos, a víz világnapja alkalmával meghirdetett rajzversenyén is, közülük helyezést értek
el. A táncosok részt vettek április végén Hevesen a civilek hagyományőrző napján, ahol a
Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében lebonyolított Tavaszi Táncgála sikeres
szereplői voltak, itt mutatták be új produkciójukat. A program zárása a 2017. május 26-án
rendezett Vásárhelyi-napok gála volt, melyen a gyermeklakodalmas táncot mutatták be a
táncosok , s ekkor volt a képzősök kiállítása is. A rendezvényünk díszvendége Szabó Zsolt
államtitkár úr volt, aki részt vett a táncosok bemutatóján, és megtekintette a képzősök
kiállítását is.
A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén, a Kiskörei Vásárhelyi Pál
Általános Iskolában tanuló művészetis tanulóink számára emlékezetes lesz a program
lebonyolítása.
A kiskörei székhelyünkön több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a néptáncoktatás. Kollégánk Kovács Tibor néptáncpedagógus, a Népművészet Mestere nagy
szakértelemmel és szeretettel végzi munkáját, fejleszti a gyerekeket, és részt vesz velük
versenyeken, rendezvényeken, ünnepi műsorokon. A gyerekekkel elért eredmények
elismerésre méltóak. A harmóniás néptáncos gyermekek komoly kulturális és művészeti erőt
jelentenek a városban. A néptánc tanszak mellett a képzős diákok is évről évre megmutatják
tehetségüket folyamatosan, de különösen a Vásárhelyi-napok keretében rendezett kiállításon,
mely Budai-Tóth Zsuzsanna művészetpedagógus munkáját is dicséri.
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