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A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. elődleges feladata a Vásárhelyi László Alapfokú 

Művészeti Iskola (VLAMI) fenntartása. A fenntartói feladatok, a törvényes működtetés, 

a magas szintű szakmai működés biztosítása mellett kiemelt feladata a pénzügyi források 

biztosítása, amelyet többek között pályázatok benyújtásával valósít meg. 

A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője Demarcsek György, a Népművészet Ifjú 

Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, Csokonai-díjas, a Nyírség Táncegyüttes 

vezetője, a TÉT Regionális Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Martin György 

Néptáncszövetség alelnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület 

elnöke, szaktanácsadó mesterpedagógus, aki elkötelezett a magyar néphagyomány 

magas szintű művelésében és átörökítésében. A magyar művészetoktatás rendszerének 

egyik központja az általa alapított Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, amely a 

névadó Vásárhelyi László nyomdokain kíván járni és a tiszta forrásból merítve dolgozni. 

Az iskola igazgatója Demarcsek Zsuzsa, aki szintén a Népművészet Ifjú Mestere és 

Örökös Aranygyöngyös Táncos, valamint Bonis Bona-díjas, Apáczai-Csere János-díjas, 

innovatív mesterpedagógus. 

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola arculatát meghatározó referenciák: 

 2002    A Magyar Táncművészeti Főiskola Gyakorlóhelye és 
Partnerintézménye  

 2007   Kiválóra Minősített Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény 

 2009   Kiválóan megfelelt Pedagógusértékelési rendszer 

 2010   A Magyar Táncművészeti Főiskola Gyakorlóhelye és 
   Partnerintézménye 

 2011   A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló 
   Tehetségpont 

 2011   Előminősített referenciaintézmény  

 2014     Minősített referenciaintézmény 

 2014    A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló 
   Tehetségpont 

 2016     Európa Tehetségpont 

 2016    A Nyíregyházi Egyetem Partnerintézménye és Gyakorlóhelye 

 2017    Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

 2017    A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló 
   Tehetségpont 

 2018    A Magyar Művészetpedagógiai Értéktárba bekerült az iskola 

 2018    A Színház- és Filmművészeti Egyetem Partnerintézménye 

 2019     Boldog Iskola 

 



A VLAMI oktatógárdája 1998-ban a Nyírség Táncegyüttes néptáncpedagógus 

végzettségű táncosaiból alakult meg, a tanulók pedig eleinte az együttes 

utánpótláscsoportjainak tagjai voltak. A néptánc tanszak az évek során a társadalmi 

igények szerint kiegészült moderntánccal, színjátékkal és képzőművészettel.  

Az iskola elsődleges feladata az értékközvetítés, a hagyományok ápolása, a különböző 

művészeti területeken keresztül pedig a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás és a 

lélek formálása. A fenntartó kft. és az iskola közös célja, hogy a művészeteket értő és 

befogadó embereket neveljenek, akik napjaink kulturális sokszínűségében értik, őrzik a 

hagyományokat, tisztában vannak a modern művészeti irányzatokkal, kritikusan tudják 

szemlélni a világot, különbséget tudnak tenni az értékes és értéktelen között és 

véleményt is tudnak nyilvánítani.  

A VLAMI minden művészeti ágban kiemelkedő eredményeket ér el a különböző térségi 

és országos megmérettetéseken, tanulói szép számmal kerülnek be a művészeti közép- 

és felsőoktatásba. Rendszeres résztvevői az országos művészeti programoknak és maga 

az iskola is szervez tehetséggondozó programokat, projekteket. Több rangos, országos 

versenynek, találkozónak is házigazdái, ahol országos szintű megmérettetéseken 

vehetnek részt a tanulók több művészeti ágban. Jó gyakorlataik megtalálhatók a Magyar 

Géniusz Portálon és az Educatio honlapján is. 

A Botoló Kft. sikeres EU-s pályázatot valósított meg a tehetséggondozás területén, 

amelynek eredményeként jött létre 2010-ben a Vásárhelyi Tehetségpont Régiós 

Tehetségdiagnosztikai Központ.  

2018-ban és 2019-ben sikeres pályázat eredményeként valósult meg 1.200 tanuló 

nyári tematikus közösségi programban való részvétele. 

A Botoló Kft. támogatja az integrációs programokat, együttműködik a TÉT Regionális 

Művészeti Tehetségsegítő Tanács tagjaival és az Első Nyíregyházi Lions Klubbal. 

 

 

 

 


