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BESZÁMOLÓ 

 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány kiemelt feladata, hogy támogatást nyújtson 

a Kodály Iskolában folyó művészetoktatás, tehetséggondozás és mindennemű művészeti 

tevékenység területén. Valamint olyan társ intézményekre is szívesen kiterjeszti támogató 

munkásságát, (óvodák, alapítványi közösségek…) ahonnan évek óta rendszeresen kerülnek ki 

leendő Kodály iskolás diákok. 

 

 Az iskolában működő népzene tanszak az elmúlt években nagymértékű fejlődést 

mutat. A tanszakok közül legdinamikusabb fejlődés a citera tanszakon tapasztalható. 

Növendék létszámban évről évre gyarapodik, valamint verseny eredményeik is országos 

szinten kimagaslóak.  

Köszönhető ez a sokrétű képzésnek, mely nemcsak a tanórai munkát foglalja magába, hanem 

a külső terepmunkát, népzenei gyűjtést, táborokban és szakmai rendezvényeken való aktív 

részvétel. Hogy tanszakunkon folyamatos és hosszútávú tematikusan felépített munka 

folyhasson, célunk az utánpótlásról való gondoskodás.  

Ebben nyújt támogatást alapítványunk és azon keresztül a Csoóri Sándor Program. Az elnyert 

támogatási keretből Rendhagyó Népzenei Foglalkozásokat szerveztünk előadók bevonásával 

iskolánkban és iskolánkkal jó kapcsolatot ápoló intézményekben.   

 

 

- Az oktatási program keretén belül farsangi népszokások kerültek feldolgozásra a kecskeméti 

Pálmácska Református Óvodában, ahol két Rendhagyó Népzenei Foglalkozás is 

megvalósításra került, majd iskolánk zenei táborának ideje alatt szintén két foglalkozást 

tartottak megbízott előadóink.    

Szakmai Előadás a Helvécián működő Kenderkóc Néptánc Egyesület gyermekcsoportjánál 

valósult meg, ahonnan szintén évről évre kerülnek ki Kodályos tanulók. Az oktatási 

tevékenységben foglalkoztatott tanárok és előadók tiszteletdíja az elnyert pályázati keretből 

került finanszírozásra. 

 

-Terveink között szerepelt oktatást segítő kiadványok beszerzése, melyet hangzó anyagok 

formájában vásároltunk meg 10db népzenei lemez formájában.  

   

-Ezen kívül mindig nagy terhet ró az iskolára és az iskola fenntartására a hangszereink 

húrkészletének megvásárlása, ezért a pályázati forrás egy részét citera húrok beszerzésére 

fordítottuk, mely 200 csomag citerahúrt foglalt magában. 

 

-Kamarazenei tevékenységünk megfelelő hangszerek használatát igényli, így beszerzésre 

került egy kávás gardon, melynek ára 250.000Ft volt. 
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-A Folk- Kvartett Zenekar számára, - akik rendszeresen képviselik Alapítványunkat és a 

Kodály iskolát is különböző rendezvényeken- az egységes színpadi megjelenés biztosítása 

érdekében 4db kiskunsági viseletet varrattunk összesen 140.000,- Ft értékben. 

A beszerzésre került hangszer, viselet, oktatást segítő eszközök (húr és cd lemez) teljes 

egészében a pályázati keretből került finanszírozásra. 

 

A Csoóri Sándor Alap és Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázatunk kért és megítélt 

támogatási keret közötti különbség mértékéből adódóan, valamint a kialakult járványügyi 

helyzet miatt és a pályázati időszak meghosszabbítása által az eredeti terveinkhez képest 

módosításokra volt szükség. 

 

Alap célkitűzéseink nem módosultak, de a költségvetés módosítását követően és figyelembe 

véve a járványügyi előírásokat is mennyiségbeli és helyszíni változtatásokra volt szükség. 

  

- Az oktatási segédanyagok tekintetében a módosításokat követően 10db népzenei cd lemezt 

és 200 csomag húrt tudtunk vásárolni. 

 

- Eredeti tervünk egy nagybőgő beszerzése volt, a megítélt összeg azonban egy másik régi 

vágyunk beteljesülését biztosította, megvásároltunk egy kávás ütőgardont 250.000Ft.- 

vételáron. 

 

-A betervezett gyergyói viselet helyett 4db kiskunsági viseletet tudtunk varratni. 

 

-A megvalósított oktatási tevékenységek egy része azért is került külső helyszínre, mert a 

járványügyi előírásoknak megfelelően ilyen típusú rendezvényeket az iskola falain belül nem 

lehetett megtartani, illetve külső helyszínen is csak korlátozott létszámmal. Ezért előadóink 

vállalták, hogy a korlátozások elmúltával egyéb díjazás nélkül a szakmai előadást még 

egyszer megtartják nagyobb közönség számára is. 

 

Alapítványunk köszönetet mond a Csoóri Sándor Program együttműködő támogatásáért. 
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