Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
AMI-4.
Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
Esemény, hagyomány
Évindító szülői értekezletek
Adventi hangverseny: Forráskúton 20 éves
hagyomány, hogy kezdetben újévi
koncertet, 2010 óta adventi koncerttel
köszöntik a zenei tanszakon tanítók és
tanulók a falu lakóit.
Tanszaki hangversenyek

időpontja/hónap
szeptember
évente, december

hatóköre
helyi
helyi

félévi: november, december,
év végi: május-június
minden év április

helyi

Fontos Sándor Emléknap:
területi
Fontos Sándor tizenhárom esztendeig az
Üllés környéki galambosi iskolában volt
tanyai tanító. Festővé itt érlelte az idő. Erre
emlékezve ajándékozta Üllésnek számos
festményét a hetvenes évek végén. Nevét
felvette az iskola, s minden évben
képzőművészeti-zenei
versennyel,
találkozóval tisztelgünk emléke előtt.
Alapítványi est
január-február
helyi
Képzőművészeti tanszakosok kiállítása: a
június
helyi
tanév során készült munkákból minden
évben kiállítást rendezünk a művelődési
házban
Az
Üllési
Fonó
Néptáncegyüttes
február
helyi
hagyományos farsangi bálja, amelyen a
művészeti iskolások szülei vettek részt,
valamint néhány gyerektáncos szerepelt
Boka Gábor: Háry János hiteles története
című darabjában
Minden évben gyermeknéptánctalálkozót szervezünk környékbeli és vajdasági néptánccsoportok
részvételével
Gyermeknéptánctalálkozó
a
falunap
július
Regionális
keretében. Részvevők: Turbolya csoport
(Magyarkanizsa), Cinege és Rozmaring
csoport (Mórahalom), Cibere és Csicsergők
csoport (Üllés)
Minden nyáron néptánctábort szervezünk a művészeti iskola csoportjainak, amelyen magyarkanizsai
és tápéi gyerekek is részt szoktak venni.
Az
együttes
gyermekcsoportjainak
július-augusztus
Regionális
hagyományos néptánctáborát tartottuk
Üllésen, ahol bácskai, szatmári, dél-alföldi
és palatkai táncokat tanítottunk a
gyerekeknek.
2010 óta Kistérségi táncházak néven gyerektáncházakat szervezünk Mórahalmon és Üllésen ősszel
és tavasszal 2-2 alkalommal.
A
Kistérségi
táncházak
második
2017. október 28.
gyermektáncháza volt Üllésen mórahalmi,
domaszéki és üllési gyerekekkel.

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Minden év decemberében a művészeti
iskola minden csoportjában karácsonyi
ünnepséget
(ajándékozás,
táncház)
szervezünk, valamint megrendezzük a
hagyományos
Fonós
Mikulást
a
táncegyüttes volt és jelenlegi táncosainak
gyermekeinek. Ezen nagyon sok művészeti
iskolásunk is részt szokott venni. Idén
szervezzük az együttes hagyományos
Mikulás-ünnepségét.

december

Minden évben az alapítvány segítségével népzenei együtteseket szoktunk meghívni tavasszal és
ősszel, amelyen a művészeti iskolások és felnőttek is részt vesznek. 2017-ben a Parno Graszt és a
palatkai Kodoba zenekar látogatott el hozzánk. A palatkai zenészekkel ráadásul egész napos
táncoktatást is szerveztünk, melybe bekapcsolódtak a Cibere és a Csicsergők csoport táncosai is.

