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A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány kiemelt feladata, hogy támogatást
nyújtson mindazon tevékenységeket folytató közösségeknek és személyeknek,
akik a művészetoktatásban, tehetséggondozásban és mindennemű művészeti
tevékenységben szerepet vállalnak.
A Kodály iskolában folyó művészeti tevékenységeken kívül olyan társ
intézményekre is szívesen kiterjeszti támogató munkásságát (óvodák, alapítványi
közösségek, táborok, stb…) ahonnan évek óta rendszeresen kerülnek ki leendő
Kodály Iskolás diákok. A magyar népi kultúra megismertetésére a népi
hagyományok átfogó ismeretére és annak minél szélesebb körű bemutatására
különös gondot fordít Alapítványunk és az abban feladatokat vállaló népzenész
kollegáink. Ezen tevékenységek a Csoóri Sándor Program támogatása nélkül nem
valósulhatnának meg. Az elnyert támogatási keretből rendhagyó népzenei
foglalkozást szerveztünk három előadó bevonásával, Csüllög Edinával, Szegediné
Tóth Ildikóval és Vadas Lászlóval.
A Gyergyói-medencében készült- saját gyűjtéséből, és a jelenlévő
tánchagyományokból készült előadást mutatott be Farkas Ágnes néptánc
pedagógus. Táncokat tanított, táncházat vezetett és néprajzi előadást tartott. A
járványhelyzet miatt, nem a Kodály Iskola falain belül, hanem a Tőserdei Népzenei

Táborban. A tábor szervezésében részt vett a Kodály iskola is és nagyon sok
kecskeméti növendékünk jelen volt.
Az oktatási program keretén belül intenzív oktatási alkalmat tartottunk
2022. februárjában két oktató: Csüllög Edina és Vadas László vezetésével. Az ilyen
intenzív alkalmak szakmai szempontból is nagyon hatékonynak bizonyulnak és a
közösségépítés szempontjából is nagyon kedvezően hatnak a gyermekekre.

Hangszer beszerzés keretén belül vásároltunk három darab citerát Gulyás Ferenc
hangszerkészítőtől.
Lehetőségünk nyílt a pályázati keretből támogatnunk három kiemelkedően
tehetséges és szorgalmas gyermek népzenei táborban való részvételét.
Az oktatási tevékenységek során ma már elengedhetetlennek tartjuk a
korszerű technikai eszközök használatát, így beszerzésre került egy projektor.
Alapítványunk elhivatott az élményszerű és „Tiszta forrásból” táplálkozó népzenei
ismeretszerzésben, oktatásban. Az ebben nyújtott pótolhatatlan segítségért hálás
köszönetünket fejezzük ki a Csoóri Sándor Alapnak.
A benyújtott pályázatunk kért és megítélt támogatási keret közötti különbség
mértékéből adódóan, valamint a menet közben kialakult járványügyi korlátozások
miatt az eredeti terveinkhez képest módosításokra volt szükség a pályázatban
kitűzött célok megvalósítását illetően. Az alap célkitűzéseink nem módosultak, de
a költségvetés módosítását követően- és figyelembe véve a fentiekben említett
indokokat, mennyiségbeli- és helyszíni változtatásokra volt szükség.
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