
 

 

 
Zenei program megvalósítása  

Mindenki szívében van egy dallam!  

 

A pályázat kódja: SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-0392 

 

 

A Tiszanánai Sütő András Iskolai Alapítvány pályázatot nyújtott be, és 

nyert a Máltai Szeretetszolgálat Máltai Szimfónia Program 

mentorálasával Mindenki szívében van egy dallam címmel.  

Iskolánkban hátrányos helyzetű, többrétű problémákkal küzdő 

gyerekeink számára ez nemcsak zenei fejlesztést jelent, hanem egy 

közösségépítő, tartalmas szabadidő eltöltést is. Az együtt zenélés, 

zenekar építés a közös éneklés a kapocs a zenetanár és diák között, a 

kialakuló bizalom pedig lehetővé teszi, hogy feltárjuk a gyerekek 

problémáit, szükségleteit.  

Jelen legyünk az életükben.  

Ez a folyamat csak egy szociális munkás segítségével valósulhat meg. 

Ebben van segítségemre kolléganőm, Kecső Terézia, aki magyar-angol 

szakos pedagógus iskolánkban, jól ismeri, és naponta találkozik és 

tanítja a gyerekeket.  

     Emellett mindketten részt veszünk már több mint 2 éve szociális 

munkásként egy Tiszanánán működő pályázatban: „Lépések 

Tiszanánán a szegregátumban élők életminőségének javításáért”. Jól 

ismerjük a családokat, mindennapi gondjaikat. Rendszeresen 

találkozunk velük a Csillagpontban is.  



 

     A zenei munka megalapozása a gyerekek zenei igényeinek 

feltérképezése a számításba jöhető hangszerek bemutatása volt a 

legfontosabb feladatom. 

Már decemberben elkezdtem a tanítási órákon való 

hangszerbemutatást lehetővé téve a gyerekek számára a hangszerek 

kézbevételét, kipróbálását esetleges megszólaltatását. Egyébként az 

ének órákon rendszeresen találkoztak a hangszereimmel és szívesen 

hallgatták.  

Örömmel várták, hogy számukra is letővé válik a zenélés, sőt úgy 

gondolták ők már igazi „hegedűsök, gitárosok”. 

 

Felmértem az igényeket és eszerint rendeltük meg a pályázat által 

lehetővé tett összegből a hangszereket, hegedűket, gitárokat, 

ütőshangszereket, furulyákat és a hozzá kapcsolódó tartozékokat. 

       Kecső Terézia meglátogatta a családokat és felvette a kapcsolatot 

a jelentkező gyerekek szüleivel, hiszen az ő támogatásukra, 

segítségükre is szükség van a zenetanítás közben. Leginkább az 

ösztönzés a dicséret, a pozitív támogatás az, amit a szülő adhat 

gyermekének. Néhány családnál a családi közös zenélés is lehetővé 

válik, ezzel is szorosabbá téve a gyermek-szülő-család kapcsolatát. 

Sikerélményt nyújt minden szereplő számára, a cigány kultúra, a 

valahová tartozás megerősítését is szolgálja.  

 

Kecső Terézia szociális munkás: A családlátogatás során a szülőknek 

elmondtuk, hogy alkalmanként 2 órát foglalkozunk a gyerekekkel az 

iskolában, vagy a faluban található Csillagpontban. 

 Nemcsak énekelünk, zenélünk, hanem kreatív foglalkozásokat, 

játékos vetélkedőket is szervezünk. Hasznosan töltjük el a délutánt. 



 

Gyerekeik minden foglalkozás után az általam vásárolt gyümölcslevet, 

üdítőt helyben sütött pékárut kapnak majd uzsonnaként a program 

által finanszírozva. 

A program végén, a tanév zárásaként a szülőknek egy kis koncerten 

fogjuk bemutatni mit is tanultunk. Ha lesz rá lehetőség a faluban 

minden fellépési, szereplési lehetőséget elvállalunk. Ehhez kérjük 

folyamatosan a szülők segítségét. 

 


