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„Kis lépéssel előbbre” című pályázat 

 

 

A Színkép Alapítvány – a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója – 2017-

ben is sikeresen pályázott az EMMI által kiírt Nemzeti Tehetség Programban való részvételre. 

Az idei „Kis lépéssel előbbre” című tehetségfejlesztő programunk, a 

székhelyintézményünkben, Kiskörén valósult meg. A kézműves és néptánc tehetségműhely 

munkájában 10-10 kisdiák vett részt. A 1,5 milliós támogatás keretében eszközbeszerzésre, 

viseletek beszerzésére, kirándulásra és a program biztosítására volt lehetőségünk. 

Folyamatosan kerestük a lehetőségeket a tanulóink eredményességének növelésére, a 

tehetségek fejlesztésére. Ezt különösen fontos tartjuk a roma gyerekek körében, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok környezetében folyó művészeti munkánkban.  

A kiskörei iskolában tanuló tehetségígéretekkel való foglalkozásaink célja, hogy a 

magyar néptánc tánchagyományainak feldolgozásával, bemutatásával és a tárgyi alkotó tudás 

kiszélesítésével fejlesszük ismeretüket. A komplex művészeti programunk lényege, hogy a 

fenti témában elmélyülve összetett, sokrétű tudást, összművészeti ismeretet nyújtsunk a 

tanulóinknak mind az alkotói folyamat, mind a művészettörténeti valamint folklór ismeretek 

terén. 

A pályázatban megtervezett programokkal, foglalkozásokkal célunk volt, hogy a 

tehetséges roma és hátrányos helyzetű tanulóink, a népi kulturális értékekről, 

hagyományokról eddig megszerzett ismereteiket bővítsük. A megszerzett ismereteket 

kézműves foglalkozások keretében változatos technikákkal, eszközökkel mélyítettük. 

Vendégünk volt Balogh Gyuláné Palla Márta kosárfonó, népi kismesterség-oktató, Suhaj 

Zoltán néptáncos, az Állami Népi Táncegyüttes tagja. Tehetségígéreteink megtapasztalták, 

hogy ezeket a tevékenységeket szabadidejük hasznos eltöltésére is fordíthatják, és 

pályaválasztásukban is segítséget nyújthatnak a végzett tevékenységek. Az iskolán kívüli 

foglalkozásokkal a kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit tártuk fel. A Hollókőre tett 

tanulmányi kirándulásunk alkalmával megismerkedtek az élő falu értékeivel, kézműves 

foglalkozáson pedig a nemezelés technikáját sajátították el. 

 

 



  

A kiskörei székhelyünkön több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a néptánc-

oktatás. Kollégánk Kovács Tibor néptánc pedagógus, a Népművészet Mestere nagy 

szakértelemmel és szeretettel végezte munkáját, fejlesztette tovább a gyerekeket, és részt vett 

velük versenyeken, rendezvényeken, ünnepi műsorokon. Kiemelkedik az október 23-ára, 

karácsonyra és a március 15-ére készült ünnepi műsor, valamint a tánc világnapján Hevesen, 

és a záró bemutatón bemutatott koreográfia. A gyerekekkel elért eredmények elismerésre 

méltóak. A tehetséges néptáncos gyermekek komoly kulturális és művészeti erőt jelentenek a 

városban is.  

A néptáncosok mellett a képzős diákok is évről évre megmutatják tehetségüket 

folyamatosan, de különösen a Vásárhelyi-napok keretében rendezett kiállításon. 

A pályázati kiírás értelmében a két műhely összehangolt szakmai programja valósult meg.  

A műhelyek vezetői tapasztalt és lelkes pedagógusok, akik igen sok sikert és eredményt 

mutattak fel pályájuk során. Budai-Tóth Zsuzsanna a képzős műhely munkáját vezette, 

Kovács Tibor a néptáncos műhelyet irányította. A programban fontos volt az egyéni 

fejlesztés, de a közösségi munka is nagy hangsúlyt kapott. A tanév végéig tartó 

tehetségműhelyekben dolgozók május 25-én mutatták be munkájukat Kiskörén, a 

hagyományos Vásárhelyi-napok keretében.  

Az iskola tehetséges tanulóinak munkái és produkciói a város elengedhetetlen 

kulturális velejárói. Örülünk, hogy a jelen program segítségével hozzá tudtunk járulni mind a 

gyermekek tehetségkibontakoztatásához, mind a település kulturális életének színesítéséhez. 

Bízunk benne, hogy a már 3 éve elindult programot sikeresen tudjuk folytatni a következő 

tanévekben is! 

 

 

Kisköre, 2018. június 30. 
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