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AMI-4.  

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 2021-2022. 

   

Esemény, hagyomány  időpontja/hónap  hatóköre  

 Évindító szülői értekezletek   szeptember  helyi  

Adventi hangverseny: Forráskúton 20 éves 
hagyomány, hogy kezdetben újévi 
koncertet, 2010 óta adventi koncerttel 
köszöntik a zenei tanszakon tanítók és 
tanulók a falu lakóit.  

évente, december  helyi  

Tanszaki hangversenyek  félévi: november, december, 
év végi: május-június  

helyi  

Fontos Sándor Emléknap:  
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.  

minden év április  területi  

Alapítványi est  január-február  helyi  

Képzőművészeti tanszakosok kiállítása: a 
tanév során készült munkákból minden 
évben kiállítást rendezünk a művelődési 
házban  

június  helyi  

Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes 
hagyományos farsangi bálja, amelyen a 
művészeti iskolások szülei vettek részt.  

március helyi  

Minden évben gyermeknéptánctalálkozót szervezünk környékbeli és vajdasági néptánccsoportok 
részvételével  

A művészeti iskola zárógáláját május 12-én 
rendeztük, amelyen minden csoport 

bemutatkozott 

 

május 
 
 
 

helyi 
 
 
 

Minden nyáron néptánctábort szervezünk 
a művészeti iskola csoportjainak, amelyen 
magyarkanizsai és tápéi gyerekek is részt 
szoktak venni.  

Idén június 27-július 1-ig tartottuk 
táborunkat, ahol bukovinai, bodrogközi és 
szilágysági táncokat tanítottunk a 
gyerekeknek 

június területi 
 
 

2022.június 11-én rendeztük meg a 
táncegyüttes 45 éves jubileumi műsorát, 
amelyen az együttes minden csoportja 
fellépett. 

június területi 



 
2022. augusztus 17-én kenyérünnepen 
lépett fel a Ficergők csoport Üllésen.  

 
augusztus 

 
helyi 

2022. szeptember 24-én Dalos találkozón 
lépett fel a Lipityom csoport 

szeptember 
 
 

helyi 
 
 

 

2010 óta Kistérségi táncházak néven 
gyerektáncházakat szervezünk 
Mórahalmon és Üllésen ősszel és tavasszal 
2-2 alkalommal.  

A  Kistérségi  táncházak második 
gyermektáncháza 2022. október 8-án  volt 
Üllésen mórahalmi, domaszéki, makói, 
kiszombori és üllési gyerekekkel. 
 

 
október 

 
regionális 

Minden évben az alapítvány segítségével 
népzenei együtteseket szoktunk meghívni 
tavasszal és ősszel, amelyen a művészeti 
iskolások és felnőttek is részt vesznek. 
2022-ben Boban Markovic és Kodoba 
zenekar volt Üllésen. 
 

október 
 
 
 
 
 
 

regionális 
 
 
 
 
 
 

 
2022. november 11-én lesz a Déryné 
Művelődési Ház 60 éves ünnepi műsora, 
amelyen fellép a Lipityom és a Ficergők 
csoport. 
 

 
november 

 
 
 
 

 
helyi 

 
 
 
 

 
2022. december 4-én lesz a táncegyüttes 
adventi műsora, amelyen fellépnek a 
gyerekcsoportok is. 

 
december 

 
helyi 

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. 

december helyi 

FURULYA TANSZAK 

2018-2019: 

A nyár végi falunapon fellépett a Furulyaegyüttes, melyen három duót adtunk elő. Az alsósok 

furulyaszóval várták a Mikulást. Az Adventi koncerten a három előképzős kivételével mindenki 

szerepelt éppúgy, mint az iskola karácsonyi ünnepségén. A falu karácsonyán a Furulyaegyüttes lépett 

fel. A január 24.-i tanszaki vizsga keretében 45 perces koncerten adtak számot tudásukról a tanulók. A 

második félévben a szereplések sorát a XXI.Maros Menti Fesztivál nyitotta március 22.-én.Ezután 

április 12.én a Fontos Sándor-emléknapon vettünk részt. Májusban az Anyáknapi ünnepségeken 



szerepeltünk, majd május 11.-én a Tavaszi Zsongáson vettünk részt. Június 6.-án a két végzős növendék 

művészeti alapvizsgát tett, majd ugyan ezen a napon minden tanuló játszott az év végi 

vizsgakoncerten. A két nyolcadikos furulyás szerepelt a ballagáson is. 

2019-2020: 

Augusztusban a falunapon a furulyások csoportosan léptek fel. Ezután a zene világnapi koncerten 

szerepeltünk. Az alsósok a mikulás ünnepségen, az ügyesebb tanulók az adventi koncerten szerepeltek. 

Közben készültünk az adventi gyertyagyújtásra is. A félévet a januári vizsga koncerttel zártuk. Sajnos 

az online tanítás miatt, a tavaszi ünnepségek kimaradtak ebben a tanévben, de a zártkörű ballagáson 

már szerepelt a végzős furulyás. 

2020-2021: 

Kamaraprodukció betanítása a tanszak több tanulójának is. 

2021-2022: 

Zene világnapi koncert 

Mikulás várás 

Adventi gyertyagyújtás- az iskolában 

Adventi gyertyagyújtás - Forráskút főterén 

Félévi vizsgakoncert 

Anyáknapi ünnepség 

Tavaszi művészeti délután 

Évvégi nyílt vizsgakoncert 
 

 


