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AMI-5.  

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás  

   

Esemény, hagyomány  időpontja/hónap  

Klasszikus és Népzenei Tanszakok:  

Szinte valamennyi helyi rendezvény, civil szervezet 

eseménye műsorában állandó résztvevők a zenei tanszak 

növendékei (Tavaszi zsongás, Anyák napja, Aratóünnep, 

Falunapok, Szüreti mulatság, Adventi hétvégék,  

Falukarácsony  

folyamatos  

Környezet- és Kézműves Kultúra Tanszak:   

A  művelődési  ház  kiállításain  rendszeresen  

bemutatkozhatnak taulóink munkáikkal   

folyamatos  

NÉPTÁNC TANSZAK  

A művészeti iskola néptánc tanszakának csoportjai az Üllési Fonó Néptáncegyüttes utánpótlás bázisát 
szolgálják. Szerves egységben együttműködik az együttes és a művészeti iskola. 2022-ben a Ficergők 
csoport 9-10.osztályosokból, a Lipityom csoport 6-7-8.osztályosokból állt. Bármely helyi 
rendezvényen szívesen vállaltunk fellépést vagy csak reprezentálást. Minden évben a március 15-i 
iskolai műsorban közreműködnek táncosaink, és ezt a műsort a falunak is elő szokták adni. A 
falunapokon már a kezdetektől részt vettünk, néhány éve gyermeknéptánctalálkozókat is szervezünk 
erre az eseményre Tánckavalkád néven, amelyre a szomszédos települések tánccsoportjain kívül 
Vajdaságból is szoktunk vendégcsoportokat hívni. Májusban a Kreatív mesterek napján a Lipityom 
csoport mutatkozott be. A legnagyobb szabású esemény 2022-ben a táncegyüttes 45 éves jubileuma 
volt, amelyre már januártól készült az együttes jelenlegi és volt táncosaival. 2022. június 11-én a 
falunapi programsorozat részeként „Generációk” címmel mutattuk be 2 órás műsorunkat, amelyben 
az összes csoport bemutatkozott. Voltak olyan táncprodukciók is, ahol több generáció táncosai 
állhattak egyszerre színpadra, valamint szülők gyermekeikkel, vagy testvérek együtt mutatkozhattak 
be. Az önkormányzat turizmusfejlesztés címén egy kádárműhellyel rendelkező házat vendégházzá 
épített át, amelynek az avatásán szintén felléptek táncosaink. Minden év augusztusában valamelyik 
gyerekcsoport lép fel a kenyérünnepen. Minden évben az adventi időszakban, az első vasárnap a 
táncegyüttes ad műsort, melyben a gyerekcsoportok is szerepelnek.   



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 

  

  

  


