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„A Boróka Zenekar szakmai továbbképzése a közösségfejlesztés tükrében”

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány egyik kiemelkedő törekvése, hogy igyekszik megadni
minden támogatást azoknak a közösségeknek, akik a népi kultúra továbbörökítését tűzték ki
célul. A lakiteleki Eötvös Iskolából kikerült lelkes fiatalokból álló csoportok-így a Boróka
Zenekar is- élvezik az Alapítvány támogatását. Iskolánk Alapítványa külső segítségek nélkül
nem lenne képes önerőből finanszírozni a zenekar szakmai továbbképzését, működését. A
Csoóri Sándor Alap nem először nyújt biztos hátteret, amit ezúton is hálásan köszönünk. Az
idén elnyert összegből a következő szakmai programokat tudtuk megvalósítani:
- Két fő oktató bevonásával Intenzív Oktatási Alkalmakat szerveztünk, oktatónként öt
alkalommal. Erre a feladatra Csüllög Edina és Vadas László népzenetanárokat kértük fel,
akikkel hosszabb ideje ápolunk kiváló kapcsolatot. Az ő többéves munkájuknak köszönhetően
a népzenei közösségünk minden nehézség ellenére is virágzik. Az Intenzív Oktatási Alkalmak
lehetőséget nyújtottak arra, hogy egy-egy tájegység népzenei anyagát, szokásait, ünnepeit,
viseleteit, zenéjének stílusjegyeit alaposan megismertessék. Feldolgozásra került a saját
gyűjtésekre alapozott Gyergyó- medence népzenéje, népi kultúrája, az Alföld népzenéjéből
Kalocsa és Kecskemét környéke, valamint Sárköz és Bogyiszló.
- Fontosnak tartottuk, hogy Rendhagyó Népzenei Foglalkozás keretében az iskolás gyerekek
számára is elérhető közelségbe vigyük citerás hagyományainkat és toborzás jelleggel
biztosítsuk a felnövekvő generációkban az utánpótlás lehetőségét. A pályázati keretösszegből
sikerült az oktatók, előadók tiszteletdíját finanszírozni.
- Szintén a pályázat támogatásával tudtunk beszerezni az oktatást segítő eszközöket, kis
értékű hangszereket. Vásároltunk 5 db népzenei lemezt, melynek anyaga a következő
pályázati időszakban kerül feldolgozásra. Beszerzésre került 3db erdélyi furulya, 7 db
gyergyói citera és 1 db prím tambura. Ezek az eszközök segítenek abban, hogy még
autentikusabban tudjuk megszólaltatni a feldolgozott népzenei anyagot.
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A Csoóri Sándor Alap és Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázatunk költségvetése az
elbírálást követően változott, így annak átgondolására és átdolgozására volt szükség, valamint
a járványügyi helyzet kialakulása is nagyban befolyásolta a megvalósulás kimenetelét.
Terveink szerint négy Intenzív Oktatási Hétvége került volna megrendezésre, de a
költségvetés átcsoportosítása miatt és a pályázati időszak meghosszabbítására kínált lehetőség
miatt öt ilyen hétvégét tudtunk tartani. Az eszközbeszerzéseket is újra kellett gondoljuk, így 8
furulya helyett 3db, 10 gyergyói citera 7 db, illetve 2 tambura helyett 1 került beszerzése.
Oktatási segédanyag gyanánt 5db hanglemezt tudtunk vásárolni. A tervezett ütőgardon
beszerzése elmaradt, mivel az arra megítélt összeg nem fedezte volna annak költségeit. Az
összegek átcsoportosításával minden előre eltervezett szakmai programunkat maradéktalanul
tudtuk kivitelezni. A járványügyi korlátozások miatt a nagyszabású önálló projektzáró
gálaműsort sem eredeti elképzeléseink szerint valósítottuk meg, hanem a párhuzamosan folyó
projektünkben megrendezésre került II. Gyergyó- hétvége Gálaműsorában vállalt főszerepet a
Boróka zenekar, valamint az V. Intenzív Hétvége lezárásaként mini házi koncertet tartottunk
közönség bevonása nélkül. Mivel az alapítvány számára a szakmai munka folyamatosságán
túl a közösségépítés is fontos szempont, melyet oktatóink is szem előtt tartottak, így a
pályázati időszakban többször fakultatív módon is igyekeztek egyben tartani a közösséget.
Közös szabadidős tevékenységeket szerveztek: főzés, csapatjátékok, vacsora, valamint a
karantén időszak alatt többszöri online bejelentkezés formájában.

Alapítványunk vezetősége, a zenekar tagjai, valamint oktatóink köszönetet mondanak a
támogatásért bízva a további közös együttműködésben a folytonosság jegyében.
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