
 

 
  

 
 

 

2017 

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 

Eredmények, vállalások 

 

 A Művészeti Iskola Fúvószenekara január 02 – án tartotta hagyományos 19 – ik Újévi 

Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.  

 A Fúvószenekar január 07 – én a Bordányi Faluházban Újévi Hangversenyen lépett 

fel. Intézményünk zenekara a lelkes bordányi közönségnek előadta a teljes újévi 

hangversenyi műsorát.   

 A zeneovisoknak hangszerbemutató foglalkozás sorozatot tartottunk februárban 

 Február 21 –től március 02 – ig Művészetek Hete hangversenysorozat indul az 

Aranyszöm Rendezvényházban, amely az intézményünk 25. évi fennállása 

alkalmából rendezvénysorozat nyitó rendezvénye. 

 Februárban a néptáncosok térségi táncházat rendeztek a Móra Ferenc Általános Iskola 

aulájában.  

 Két klarinétos növendékünk (Gigacz Milán és Ruzsics Szilárd) február 25 – én 

Szabadkán Nemzetközi versenyen (FÉMUSZ) vettek részt.  

Gigacz Milán kiemelt első, Ruzsics Szilárd második helyezést ért el. 

 Március 1 – én Tanács Ábel – tenorkürt, valamint Dobi István – harsona, 

intézményünk rézfúvós növendékei részt vettek a Szentesi Megyei Kortárszenei 

Fesztiválon. Dobi István kiváló minősítést, Tanács Ábel jó minősítést kapott. 

 Március 23 – án „Kakaó koncert” néven hangulatos hangszerbemutatót szervezett a 

Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban az óvodásoknak. 

Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás fúvószenekar. 

 Hangszeres növendékeink a Deszki Marosmenti Fesztiválon léptek fel március 24 – 

én. A következő eredményeket érték el: 

o Kovács Zsófia arany minősítés 

o Ruzsics Gréta, Szekeres Eszter és Döme Balázs ezüst minősítés 

o Kovács Milán és Márton Gergely bronz minősítés 

o Zentai András és Zentai Dániel különdíj 

 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2  

 62/280-189; 30/219-89-77 
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 Március 25 – én, intézményünk 25 éves fennállása alkalmából az Utánpótlás 

Fúvószenekar hangversenyt adott az Aranyszöm Rendezvényházban.  

A rendezvényen vendégként felléptek a helyi művészeti csoportok és a Maribori 

(Szlovénia) Zeneművészeti Konzervatórium 60 fős koncertfúvószenekara. 

 Április 07 – én Üllésen a Fontos Sándor Napokon intézményünk hangszeres és 

kézműves növendékei sikeresen szerepeltek. A következő eredményeket érték el: 

- Kovács Zsófia, Gigacz Milán, Ruzsics Szilárd első díj 

- Farkas Jordána, Vadász Fanni, Haumann Tódor, Berta Ágnes második díj 

- Berkó Gergő, Szabó Ágnes, Szabó Zoltán, Szekeres Eszter harmadik díj 

 

  A 25 éves Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében Báláty Szláven 

újvidéki fiatal klarinétművész hangversenye volt az Aranyszöm Rendezvényházban 

április 11 – én. A rendezvényen felléptek még Ruzsics Szilárd és Gigacz Milán, 

intézményünk klarinétos növendékei, akik a Szentesi Megyei Fafúvós Versenyen 

szépen szerepeltek. Gigacz Milán első díjat, Ruzsics Szilárd második díjat kapott. 

 

 A néptáncosok hagyományőrző lovaskocsis húsvéti locsolkodást szerveztek a 

településen. 

 Április 20 – án és 21 –én a Művészeti Iskolában is rendben lezajlott az új növendékek 

beíratása. Megállapítható, hogy Mórahalmon továbbra is nagy az érdeklődés a 

művészetoktatás iránt. 

 Jubileumi rendezvénysorozatunk április 29 – én és 30 – án a hagyományos Néptánc 

gálával folytatódik, majd a május 12 – i „Magyar Zenei Est” fúvószenekari 

koncerttel zárul. 

 A 25 éves Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Jubileumi rendezvénysorozatának 

részeként a néptáncos növendékek (8 csoport, 200 táncos) a Tánc Világnapja 

alkalmából április 29 – én és 30 – án megrendezték a 16.  JUBILEUMI 

GÁLAMŰSORUKAT, majd május 12 – én „Magyar Zenei Est” fúvószenekari 

koncerttel zárult a rendezvénysorozat. 

 Intézményünk Fúvószenekara június 01-én Bordányban falunapon szerepelt. 

 Június 06 – án és 07 – én sikeres alap – és záróvizsgát tett 19 néptáncos és hangszeres 

növendékünk. 

 A Szegedi Tankerületi Központ június 9-én az Aranyszöm Rendezvényházban tartotta 

pedagógusnapi ünnepségét. A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolával közös 



ünnepi műsorral köszöntöttük az intézmények vezetőit, helyettesit és tankerület 

alkalmazottait. Az ünnepségen a legkiválóbb iskolák elismerő oklevélben részesültek. 

A Szegedi Tankerületi Központ PRO ART díjat adományozott intézményünknek a 

tanulók művészeti tehetségének kibontakoztatásáért, tehetséggondozásukért, valamint 

a művészeti versenyeken nyújtott eredményekért. 

 

 A Művészeti Iskola 2017. június 19 – én tartotta a bizonyítványosztással egybekötött 

tanévzáró ünnepségét. 

 Művészeti Iskola Néptánccsoportjai:  

 
o június 24.: Ruzsai Néptáncfesztivál 

o június 28 – július 02.: Nemzetközi Folklór Fesztivál – Biháty (Bosznia - 

Hercegovina) 

o július 07 – 08.: Üllési Falunapok 

o július 14 – 15.: Mórahalmi Nemzetközi Néptánc Fesztivál 

o július 19.: Illés nap (Temerin) 

o július 26 – 31.:Tánctábor 

 

 

 Művészeti Iskola Fúvószenekara és hangszeres növendékei: 
 

o június 30.: Fellépés a Móravitál rendezvényén 

o július 02.: Fúvószenekari Fesztivál (piknik) 

 

 Intézményünk fúvószenekara Nagybecskereken lépett fel augusztus 30 – án. 

 A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2017/2018 – as tanévet megkezdte 

szeptember elsején, a beiratkozott tanulólétszám: 319 fő. 

 Szeptember 15 – én a Bástya nyugdíjasklub jubileumi rendezvényén léptek fel a 

néptáncosaink és intézményünk pedagógusai. 

 Szeptember 16 – án a „Nyitott templomok napján” a fúvószenekar térzenével 

hívogatta az érdeklődőket. 

 A Fúvószenekar, október 1 – én fellépett Ruzsán az Idősek Napja és a Zenei 

Világnap alkalmából megrendezett ünnepségen.  



 Október 03 – án a Zenei Világnap alkalmából az Aranyszöm rendezvényházban 

hangversenyt szerveztünk az iskolások és a pedagógusok számára. Fellépett a Szegedi 

Classic Trió. 

 Október 12 – én intézményünk néptáncosai és hangszeres növendékei az Idősek 

Napja alkalmából felléptek az Idősek Otthonában és a Gondozási Központban.  

 A néptánccsoportjaink térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola aulájában 

október 14 – én 

 A Fúvószenekar, november 5 – én fellépett Ásotthalmon a „Délvidéki magyar 

népirtás ártatlan áldozatai” megemlékezésen. 

 A néptánccsoportjaink november 11 – én az Általános Iskola aulájában megrendezték 

a II. Pöndölyringató mulatságot. 

 A Fúvószenekar november 18 – án fellépett a Csongrád Megyei Prima Primissima 

Díjátadón Szegeden. 

 Gigacz Milán klarinétos növendékünk november 26 – án Újvidéken Nemzetközi  

Klarinétversenyen (ANTON EBERST) harmadik helyezést érte el. 

 Decemberben a szociális dolgozók éves találkozóján léptek fel intézményünk 

hangszeres tanárai. 

 Intézményünk által megrendezett V. Megyei Rézfúvós versenyen növendékeink 2 

arany minősítést és 7 bronz minősítést kaptak. 

 Hangszeres tanszakaink megtartották az őszi Tanszaki Hangversenyeket. 

 Decemberben a néptáncosaink, hangszeres növendékeink és a zeneovisok a 

társintézményekben karácsonyi ünnepségeken szerepelnek. 

 Magyarország Kormánya által meghirdetett „Kodály Program” pályázatban a 

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny pianínót nyert. 

 

 

 

 

 

 



2018 

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 

Eredmények, vállalások 

 

 A Művészeti Iskola Fúvószenekara január 05 – én tartotta jubileumi 20 – ik Újévi 

Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.  

 Az Újévi Hangverseny keretein belül a 25 évét ünneplő Művészeti Iskola 

értékmegőrző és értékközvetítő munkája elismeréseként „Mórahalom Város 

köszönete” elismerést vehetett át. 

 A Fúvószenekar január 06 – án a Bordányi Faluházban Újévi Hangversenyen lépett 

fel. Intézményünk zenekara a lelkes bordányi közönségnek előadta a teljes újévi 

hangversenyi műsorát.   

 A Fúvószenekar január 20 – án Zsanán lépett fel. Intézményünk zenekara a lelkes 

zsanai közönségnek előadta a teljes újévi hangversenyi műsorát.   

 A zeneovisoknak hangszerbemutató foglalkozás sorozatot tartottunk februárban. 

 Február 16 – án intézményünk két zongorista növendéke részt vett az ifjú zongoristák 

Csongrád Megyei Találkozóján Hódmezővásárhelyen. Kovács Zsófia nívó díjat -, 

Márton Krisztina dicséretet kapott. 

 Gigacz Milán klarinétos növendékünk február 18 – án Szabadkán Nemzetközi 

versenyen (FÉMUSZ) első helyezést ért el. 

 A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával „Állatok a zenében” c. hangulatos farsangi 

hangversenyt rendeztünk az óvodásoknak az Aranyszöm rendezvényházban. Fellépett 

a Szeged Classic Trió. 

 Intézményünk hangszeres tanárai felléptek a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 

Egyesületének mórahalmi csoportjának a nőnapi ünnepségén. 

 A Fúvószenekar március 08 – án Üllésen nőnapi ünnepségen lépett fel. 

 A BONITAS Nőegylet intézményünk kézműves tanszakának eszközbeszerzését és 

szakmai kirándulásait, illetve Ábrahám Mátyás volt növendékünk külföldi 

tanulmányait támogatta. 

 Ruzsics Szilárd hangszeres növendékünk a Deszki Marosmenti Fesztiválon a felső 

tagozatosok versenyében ezüst minősítést kapott. 



 Március 27 – én „Kakaó koncert” néven hangulatos hangszer – és táncbemutatót 

szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos 

óvodásoknak. 

Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás fúvószenekar. 

 Hangszeres tanáraink felléptek a Gondozási Központ által szervezett jótékonysági 

bálban. 

 Szegeden a Toldi utcai óvodában hangszeres bemutatót tartott intézményünk tanára – 

Tanács Istvánné. 

 A néptáncos növendékek a Tánc Világnapja alkalmából április 21 – én és 22 – én a 

Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban megrendezték a 17.  JUBILEUMI 

GÁLAMŰSORUKAT. 

 Fúvószenekarunk Kisteleken megyei zenekari fesztiválon lépett fel. 

 Hangszeres tanáraink felléptek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola anyák napi 

ünnepségén. 

 Az Utánpótlás Fúvószenekarunk Makón megyei zenekari fesztiválon lépett fel. 

 Hangszeres növendékeink felléptek az Aranyszöm Rendezvényházban szervezett 

anyák napi ünnepségén. 

 Hangszeres tanszakaink megtartották a tavaszi Tanszaki Hangversenyeket. 

 Június 05 – én és 06 – án sikeres alap – és záróvizsgát tett 24 néptáncos és hangszeres 

növendékünk. 

 Intézményünk Néptánccsoportja Péterrévén (Vajdaság) szerepelt június 09 – én. 

 A Művészeti Iskola június 13 – án tartotta a bizonyítványosztással egybekötött 

tanévzáró ünnepségét. 

 Intézményünk utánpótlás zenekara kiemelt 1. helyezést ért el a Nagybecskereken 

megrendezett Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen. 

Néptánccsoport nyári programjai 

 Június 1.: Üllési Falunapok 

 Június 9.: Nemzetközi Gyermek Fesztivál – Péterréve (Szerbia) 

 Június 23.:   Falunapok – Zomba 

 Június 29-30.: Sokadalmi Nemzetközi Néptánc Fesztivál 

 Július 14.: Nemzetközi Néptánc Fesztivál az Aranyszöm Rendezvényház új 

rendezvényterén 



 Július 19.: Illés napok – Temerin 

  

Fúvószenekar nyári programjai 

 Június 23.: Az utánpótlás zenekara kiemelt 1. helyezést ért el a Nagybecskereken 

megrendezett Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen. 

 Július 28.: Nemzetközi Megyejáró Fúvószenekari Fesztivál az Aranyszöm 

Rendezvényház új rendezvényterén (vendégek: Lengyelország, Spanyolország  

Szlovénia).  

 Augusztus 18.: Fúvószenekari Világkonferencia – Makó 

 

Egyéb intézményi nyári program 

 Július 9 – 13 – ig Nagyszéksós kincseit feltáró népművészeti táborban vettek részt a 

kézműveseink. 

 

 Intézményünk növendékei augusztus 13 – 17 – ig „Összművészeti Hagyományőrző 

Tábor” – ban vettek részt Nagyszéksóson és az Erdei Iskolában. A tábort a Szegedi 

Tankerületi Központ támogatta. 

 Intézményünk néptánccsoportja Nagybecskereken lépett fel augusztus 29 – én. 

 Szeptember 22 – én intézményünk fúvószenekara Kissor Napján vendégszerepelt. 

 Október 02 – án a Zenei Világnap alkalmából az Aranyszöm rendezvényházban 

hangversenyt szerveztünk az iskolások, óvodások és a pedagógusok számára. Fellépett 

a Szegedi Harsona Együttes. 

 Október 19 – én a Művészeti Iskola Fúvószenekara Nemzeti Ünnepünk alkalmából 

megrendezett ünnepségen szerepelt. 

 Október 21 – én intézményünk hangszeres növendékei felléptek a Szegedi Dómban 

rendezett hangversenysorozat keretein belül.  

 November 17 – én Gigacz Milán klarinét szakos növendékünk sikeresen szerepelt a 

XIV. Országos Klarinét Verseny területi válogatóján és bejutott a döntőbe, amit 

februárban Budapesten rendeznek meg. 

 A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola 

aulájában 



 Hangszeres növendékeink tanszaki hangversenyeken, a művészeti tanszakaink (tánc, 

kézműves) pedig nyílt órákon mutatkoznak be a szülőknek, érdeklődőknek, valamint 

decemberben a társintézményekben karácsonyi ünnepségeken szerepelnek. 

 A Fúvószenekar november 24 – én fellépett a Csongrád Megyei Prima Primissima 

Díjátadón Szegeden, melyet a Tisza Hotelben rendeztek meg. 

 Intézményünk diákjai és tanárai részt vettek a Rotatry Club Mórahalom Egyesület 

díjátadó ünnepségén december 02 – án. 

 Intézményünk tanárai részt vettek a Mozgáskorlátozottak Egyesületének évzáró 

ünnepségén december 06 – án. 

 December 08-án a Néptáncosaink Zákányszéken vendégszerepeltek a helyi 

néptánccsoport jubileumi ünnepségén. 

 A néptáncos növendékeink megkezdték a hagyományos betlehemezést a városban. 

 Intézményünk diákjai és tanárai részt vettek a SzSzC Tóth János Mórahalmi 

Szakképző Iskolája átadási ünnepségén.  

 

 

2019 

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 

Eredmények, vállalások 

 

 A Művészeti Iskola Fúvószenekara január 04 – én tartotta hagyományos Újévi 

Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.  

 Az Újévi Hangverseny keretein belül került sor az állami támogatással vásárolt 

hangszerek átadására. Az eskütétellel egybekötött ünnepi átadás, Fekete Péter 

kultúráért felelős államtitkár irányításával zajlott. 

 

 A Fúvószenekar január 05 – én a Bordányi Faluházban, január 06 – án a Röszkei 

Művelődési Házban, valamint január 19 – én a Zsanai Művelődési Házban adta elő az 

Újévi Hangverseny programját. 

 



 Gigacz Milán klarinét szakos növendékünk az Országos Klarinétversenyen, 

Budapesten III. díjat -, a szabadkai (FÉMUSZ) Nemzetközi versenyen I. díjat kapott.  

 Kovács Zsófia zongora szakos növendékünk az Országos Zongoraverseny területi 

válogatóján, Cegléden, nívódíjat kapott. 

 Az említett versenyeken intézményünk, a zongorakísérő és a felkészítő tanárok 

különdíjban részesültek. 

 „Népzeneoktatás Mórahalmon” c. továbbképzésen vettek részt intézményünk 

növendékei és tanárai. 

 A kézműves csoport részt vett a Szabad Föld családi hetilap pályázatán „Játékos 

karácsony” címmel. Gyermek kategóriában első díjat nyertek. 

 Intézményünk rézfúvós együttese fellépett a Szegedi Nemzetiségi bálon február 16 – 

án.  

 Hangszeres növendékeink és tanáraink családi délutánon mutatkoztak be a Huncutka 

bölcsődében február 19 – én.  

 A néptánccsoportunk fellépett a Mórahalmi Nemzetközi Kórustalálkozón február 23 – 

án az Aranyszöm Rendezvényházban. 

 A zeneovisoknak hangszerbemutató foglalkozás sorozatot tartottunk februárban. 

 Március 02 – án intézményünk és a Mórahalom Fúvószenéért Egyesület jótékonysági 

hangversenyt szervezett Domján Blanka volt fuvolista növendékünk részére. A 

hangverseny célja Domján Blanka nemzetközi versenyre való kijutása volt.  

 Intézményünk hangszeres tanárai felléptek a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 

Egyesületének mórahalmi csoportjának a nőnapi ünnepségén. 

 Március 6 – án Gigacz Milán – klarinét, valamint Dobi István – harsona, 

intézményünk hangszeres növendékei a Szentesi Megyei Kortárszenei Fesztiválon 

kiemelt nívódíjat kaptak. 

 Nemzeti ünnepünk alakalmából szervezett műsoron felléptek intézményünk 

néptánccsoportja és hangszeres tanárai. 

 Papp Lajos intézményünk dolgozója Márciusi Díjban részesült. 

 Kovács Zsófia zongora szakos növendékünk a Delley József Regionális Zongoraetűd 

versenyen kiemelt nívódíjat kapott. 

 Dobi István harsona szakos növendékünk felvételt nyert a Budapesti Szent István 

Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba 

 A Deszki Marosmenti Fesztiválon Szekeres Eszter bronz, Haumann Tódor ezüst, 



Dobi István Lajos arany minősítést kapott. 

 A Fúvószenekar Partnerségi Gálaesten és Kolo Koncerten lépett fel a Kolo Szerb 

Kulturális Központban. 

 Intézményünk hangszeres tanárai, növendékei és a Szegedi Zeneművészeti Főiskola 

növendékei március 30 – án „Bach mindenkinek” c. koncertet szerveztek a Mórahalmi 

Szent László templomban. 

 Zongora szakos növendékeink március 31 – én szerepeltek Bácska Topolyán (Szerbia) 

nemzetközi hangszeres versenyen. Kovács Zsófia első -, Juhász Réka Zsófia és Dobó 

Anna harmadik helyezést ért el. 

 Április 02 - án „Kakaó koncert” elnevezéssel hangulatos hangszer – és táncbemutatót 

szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos 

óvodásoknak. Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás 

fúvószenekar. 

 Zongora szakos növendékeink szerepeltek a Mórahalmi „Muzika Balkanika (Kolo)” 

nemzetközi hangszeres versenyen.  Papp Dorina bronz -, Kovács Zsófia arany 

minősítést kapott. 

 Hangszeres tanáraink felléptek a Gondozási Központ által szervezett jótékonysági 

bálban. 

 Április 09 – én a Napköziotthonos Óvodában „Művészeti Kedvcsináló” bemutatót 

tartottunk az ovisoknak és a szülőknek. 

 A néptáncos növendékek a Tánc Világnapja alkalmából április 27 – én és 28 – án a 

Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban megrendezték a 18.  JUBILEUMI 

G Á L A M Ű S O R U K A T . 

 Fúvószenekarunk lovaskocsis hívogatót szervezett április 30 – án. 

 Utánpótlás Fúvószenekarunk fellépett a Május 1 – i Balkán Fiesztán a Kólóban. 

 Fúvószenekarunk Kiskunhalason, Fúvószenekari Fesztiválon szerepelt május 05 – 

én. 

 Fúvós növendékeink május 17 – én szerepeltek a Mórahalmi „Muzika Balkanika 

(Kolo)” nemzetközi hangszeres versenyen.  Dobi István bronz -, Maczka Maxim 

ezüst -, Gigacz Milán arany minősítést kapott. 



 Május 18 – án gyermeknéptánc gálán szerepeltek néptancosaink Gátéren. Börcsök 

Borostyán és Diószegi Alex, valamint a Cinege csoport arany -, a Rozmaring csoport 

ezüst minősítést kapott.  

 Csernák Ágnes növendékünk megyei népdaléneklési versenyen vett részt Szegeden. 

Első helyezést ért el. 

 Intézményünk volt növendékei és tanárai felléptek a „30 éves a Nyugdíjas Klubok és 

Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége - megyei ünnepségen” az 

Aranyszöm rendezvényházban május 22 – én. 

 Intézményünk hangszeres növendékei felléptek a „Tavaszi zsongás – tavaszhívogató 

rajzverseny” c. rendezvényen az Aranyszöm rendezvényházban május 23 – án. 

 A Mórahalmi Rézfúvós együttes Nemzetiségi Gálán lépett fel a Szegedi 

Borfesztiválon, valamint Orbán Dénes napokon, Röszkén. 

 Az Utánpótlás Fúvószenekarunk Szentesen megyei zenekari fesztiválon lépett fel 

június 05 – én. 

 Intézményünk Fúvószenekara június 07 – én Bordányban, 08 – án Öttömösön 

Falunapon szerepelt. 

 

Néptánccsoport nyári programjai 

 Július 06.: Nemzetközi Néptánc Fesztivál az Aranyszöm Rendezvényház új 

rendezvényterén 

 Július 19.: Illés napok – Temerin 

 Július 21 – 28.: XXV. Székelyföldi Néptánctábor – Felsősófalva (Erdély) 

 Augusztus 8 – 11.: Néptánctábor a Norvég házban 

 Augusztus 12 – 16.: II. Rözögtetős Néptánctábor - Ásotthalom 

  

 

Fúvószenekar nyári programjai 

 Június 07.: Bordány - Falunap 

 Június 08.: Öttömös - Falunap 

 Július 05.: Sokadalom 

 Augusztus 15 – 20.: Zenekaros tábor – Szabadka 



 Augusztus 16.: Térzene Szabadkán 

 Augusztus 17.: Térzene Palicson 

 Augusztus 18.: Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó – Bácskossuthfalva (Szerbia) 

 

 

Az utánpótlás fúvószenekar nyári programjai 

 Június 05.: Megyei zenekari fesztivál – Szentes 

 Július 07.: Sokadalom 

 Július 11 – 18.: Zenekaros tábor – Nagyszéksósi kulcsosház 

 

 

 

Egyéb intézményi nyári program 

 Július 1 – 4 – ig Nagyszéksós kincseit feltáró népművészeti táborban vettek részt a 

kézműveseink. 

 Július 07.: Muzika Balkanika – gálaműsoron léptek fel a díjazottaink 

 Kézműves foglalkozást tartottunk a hátrányos helyzetű gyerekeknek és a 

mozgáskorlátozottaknak az Erdei Iskolában 

 A harsona tanszak nyári akadémián vett részt Makón 

 

 

 Intézményünk néptánccsoportjai és fúvószenekarai felléptek a 30 éves város ünnepi 

rendezvényein. 

 Fúvószenekarunk Klárafalván lépett fel, első világháborús emlékműavatáson valamint 

„Szüreti vigadalom és hálaadó ünnepség” – en Kelebián (Szerbia). 

 Szeptember 27 – 29 – ig került megrendezésre az I. Nemzetközi Fúvószenekari 

Verseny a KOLO Szerb Kulturális Központban. Fúvószenekaraink két első díjjal és 

egy kiemelt első díjjal zárták a versenyt. 

 Október 01 – én a Zenei Világnap alkalmából az Aranyszöm rendezvényházban 

hangversenyt szerveztünk az iskolások, óvodások és a pedagógusok számára. Fellépett 



az Utánpótlás Fúvószenekar és két fiatal zongoraművész a Szegedi Zeneművészeti 

Akadémiáról. 

 Az idősek napja alkalmából a klarinét tanszak fellépett október 10 – én. 

 Október 18 – án  a Rézfúvós Együttes a Kólóban szerepelt. 

 Október 23 – án a Művészeti Iskola tanárai és a Rézfúvós Együttes a Képviselő 

Testület ünnepi alakuló ülésén és Nemzeti Ünnepünk alkalmából megrendezett 

ünnepségen szerepelt. 

 A néptánccsoportjaink november 23 – án megrendezték a Pöndölyringató mulatságot. 

 Fúvószenekarunk fellépett a Pálinkaverseny és Tepertőfesztiválon. 

 A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola és a Mórahalmi Fúvószenéért Egyesület 

november 29-én megrendezte a VI. Megyei Rézfúvós Versenyt. Intézményünk 

növendékei egy ezüst, két arany és egy kiemelt arany minősítést kaptak. 

 

 Hangszeres növendékeink tanszaki hangversenyeken, a művészeti tanszakaink (tánc, 

kézműves) pedig nyílt órákon mutatkoznak be a szülőknek, érdeklődőknek, valamint 

decemberben a társintézményekben karácsonyi ünnepségeken szerepelnek. 

 

 Intézményünk tanárai részt vettek a Mozgáskorlátozottak Egyesületének karácsonyi 

ünnepségén december 05 – én. 

 

 Intézményünk növendékei és tanárai Nemzetközi Fesztiválon vendégszerepeltek 

Zsombolyán december 05 – én. 

 

 Intézményünk növendékei és tanárai felléptek a Szegedi Tankerületi Központ évzáró 

igazgatói értekezletén december 13 – án. 

 

 December 14 – én a Néptáncosaink Zákányszéken vendégszerepeltek a helyi 

néptánccsoport jubileumi ünnepségén. 

 

 Intézményünk Rézfúvós Együttese karácsonyi ünnepségen lépett fel az Idősek 

Otthonában.  

 

 A néptáncos növendékeink megkezdték a hagyományos betlehemezést a városban. 
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 A Művészeti Iskola Fúvószenekarai január 03 – án tartották hagyományos Újévi 

Hangversenyüket az Aranyszöm Rendezvényházban.  

 

 A Fúvószenekarok január 04 – én Bordányban, január 18 – án Zsanán, valamint 

január 19 – én Röszkén adták elő az Újévi Hangverseny műsorát. 

 Intézményünk rézfúvós együttese Röszkén Szülők bálján lépett fel. 

 A zeneovisoknak hangszerbemutató foglalkozás sorozatot tartottunk februárban. 

 Február 14 – én intézményünk három zongorista növendéke részt vett az ifjú 

zongoristák Csongrád Megyei Találkozóján Hódmezővásárhelyen. Kovács Zsófia 

kiemelt nívó díjat -Juhász Réka nívó díjat -, Soór Benedek dicséretet kapott. 

 Intézményünk növendékei Kórustalálkozón léptek fel az Aranyszöm 

Rendezvényházban. 

 A rézfúvós együttes Nőnapi rendezvényen lépett fel az Aranyszöm 

Rendezvényházban. 

 Gigacz Milán klarinét szakos növendékünk Megyei Kortárszenei Gálán lépett fel 

Szentesen. 

 „Újra miénk a tér” elnevezésű országos kezdeményezéshez csatlakozva, a 

Fúvószenekarunk térzenét adott július 5 – én a fürdő bejárata előtt. 

 Az Erzsébet-táborok program keretében, intézményünk utánpótlás fúvószenekara 

nyári táborban vett részt július 06 – 10 – ig. 

 Július 29 – augusztus 02 – ig Kiszomboron táborozott a Nagyzenekar. 

 Augusztusban a néptánccsoport egynapos szakmai foglalkozásokat tartott a Norvég 

Házban 

 A fúvószenekar tagjai augusztus 21 – én felléptek a Talamba ütőegyüttes koncertjén 

a Kólóban. 

 Rézfúvós együttesünk a Molnár Franciska Judócsarnok átadási ünnepségén szerepelt. 

 Intézményünk Fúvószenekara két alkalommal lépett fel az Ezer Év Parkjában 

(Családi nap és Kulturális Örökség Napja) 



 A zenei világnap alkalmából videó összeállítást készítettünk az óvodásoknak, 

alsósoknak, valamint a felsősöknek és a középiskolásoknak. 

 Intézményünk néptáncosai részt vettek egy online megrendezett minősítőn, ahol a 

következő eredményeket érték el: 

 

– 2 KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

– 6 ARANY MINŐSÍTÉS 

– 3 EZÜST MINŐSÍTÉS 

– 1 KÜLÖNDÍJ (leghitelesebb előadó) 

 

 Intézményünk kézművesei részt vettek a Szegedi Vedres István iskolában a "Fesd át a 

sulit!" rajzpályázaton, ahol a következő eredményeket érték el: 

 

– KÜLÖNDÍJ  

– 2. DÍJ 

 

 Október 23 – án, Nemzeti Ünnepünk alkalmából megrendezett ünnepi műsoron 

fellépett intézményünk növendéke. 

 

 Az óvodában a nagycsoportos ovisok számára, intézményünk pedagógusai 

megkezdték a hangszer- és néptáncbemutatókat.  

 

 11. SZIVÁRVÁNY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY elődöntőjének és 

országos döntőjének eredményei: 

 „Híres magyar feltalálók és találmányaik” címmel meghirdetett képzőművészeti versenyen a 

döntőbe válogatták Paska Lili Zsóka, Varga Nóra és Varga Sára műveit. Sára különdíjban 

részesült a Béres Józsefet és a Béres- cseppet ábrázoló munkájával. Felkészítő tanáruk Koisné 

Kőrösi Rozália kiemelkedő szakmai munkájáért oklevélben részesült. 
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 Rézfúvós együttesünk a Molnár Franciska Judócsarnok átadási ünnepségén szerepelt. 

 Intézményünk Fúvószenekara két alkalommal lépett fel az Ezer Év Parkjában (Családi 

nap és Kulturális Örökség Napja) 

 A zenei világnap alkalmából videó összeállítást készítettünk az óvodásoknak, 

alsósoknak, valamint a felsősöknek és a középiskolásoknak. 

 

 Október 23 – án, Nemzeti Ünnepünk alkalmából megrendezett ünnepi műsoron 

fellépett intézményünk növendéke. 

 

 A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 3 őszi „kiskoncert - felvétel” – t készített a 

Mórahalmi gyerekek (tanulók) számára (ovisok, alsó -, és felső tagozatosok). 

 Néptáncos tanulóink az online megrendezett 13. Gátéri Gyermek Néptánc Gálán 

vettek részt, ahol három ezüst, öt arany és két kiemelt arany minősítést kaptak. 

 Kézműveseink az országos képzőművészeti versenyen 3 db különdíjat – és a Vedres 

István Építőipari Szakgimnáziuma rajzpályázatán egy 3. díjat és egy különdíjat 

nyertek. 

 Az elmaradt Újévi Hangverseny helyett, egy négyrészes online Hangversenysorozatot 

készítettünk a fúvószenét kedvelő közönségünknek 

 A Szentesen megrendezett online Kortárs Zenei Találkozón, egy kiemelt nívódíjat és 

egy dicséretet kaptak növendékeink. 

 Intézményünk növendékei és pedagógusai Március 15. alkalmából egy Ünnepi 

Hangversenyt állítottak össze. 

 A Bajai I. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny eredményei: Gyurákovics 

András dicséret, Szalkai Anna bronz-, Juhász Réka és Kovács Zsófia ezüst oklevél 

 Mészáros Noémi tenorkürtös növendékünk első helyezett lett a Pancsovai (Szerbia) 

Nemzetközi Rézfúvós Versenyen. 

 A húsvéti ünnepek alkalmából intézményünk növendékei és pedagógusai egy online 

„Tavaszi Matiné” hangversenyt állítottak össze. 



 A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola egy „bemutatkozó kisfilmet” készített a 

beiratkozó elsősök számára. 

 

 VII. Csongrád – Csanád Megyei Fafúvós Verseny – Szentes 

- Ruzsics Szilárd szaxofonon III. korcsoportban III. helyezést ért el. Tanára: Vastag 

István 

 Sremska Mitrovicai (Szerbia) 9. Nemzetközi Hangszeres Verseny 

- Kószó Zita (zongora) I. korcsoportban III. helyezés 

- Kovács Zsófia (zongora) II. korcsoportban III. helyezés, Tanáruk: Farkas Jácinta 

- Mészáros Noémi "előkategóriában" tenorkürt hangszeren I. helyezést ért el. 

Tanára: Czifra Dániel. 

 

 Smederevoi (Szerbia) VIII. Nemzetközi Zongoraverseny 

- első korcsoportban Kószó Zita III. helyezés 

- második korcsoportban Juhász Réka Zsófia III. helyezés, Kovács Zsófia II. 

helyezés, Felkészítő tanár: Farkas Jácinta 

 

 IX. nemzetközi rézfúvós verseny – Pancsova (Szerbia):  

- Markó Sára trombita – első díj  

- Kovács Milán harsona – első díj 

- Haumann Tódor harsona – első díj, Tanáruk: Szalai Krisztián.  

- Mészáros Noémi tenorkürt – első díj, Tanára: Czifra Dániel.  

 

 A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete és a Gedói 

Általános Iskola és AMI közös szervezésével megvalósuló „Varázsecset" regionális 

illusztrációs versenyen Művészeti iskolák kategóriában: 

3-4. osztályosok között különdíjas: Sárközi Tamara 

5-6. osztályosok között I. díjas Gercsó Anna 

7-8. osztályosok között két második díjat adtak ki: Sárkány Laura és Varga Sára 

részére.  

 A SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola által meghirdetett 

divattervező rajzpályázatán: 

Varga Nóra a cirkusz világát megidéző divatterveivel az I. díjat hozta el. 



 Haumann Tódor harsona szakos növendékünk a XIII. Országos Mélyrézfúvós 

Verseny döntőjében III. helyezést ért el. 

 

  2021. június 14 - én Kerékpárút avatáson szerepelt zenekarunk. 

 Június 16 – án évzáró Tanári Hangversenyt rendezett intézményünk a Szent László 

Király templomban 

 

 

 A néptánccsoport Szegeden „papucs napi felvonuláson” vett részt. 

 Július 19 – 24 – ig Szalafőn és Szentgotthárdon táborozott és koncertezett a 

Nagyzenekar. 

 Július 31 – én Szegeden a Móra-parkban adott hangversenyt a Fúvószenekar. 

 

 Augusztus 9 – 13 – ig a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában, néptánccsoportunk 

a III. Rözögtető Gyermek Néptánc Tábort szervezte meg. 

 Az Erzsébet-táborok program keretében, intézményünk utánpótlás fúvószenekara 

nyári táborban vett részt augusztus 09 – 13 – ig. 

 Augusztus 14 – én a Futó-Dobó Lovasközpontban, Országos Polgárőr Napon szerepelt 

a néptánccsoport és a fúvószenekar. 

 A Fúvószenekar térzenét adott augusztus 18 – án és 19 – én az Erzsébet Mórahalmi 

Gyógyfürdőben. 

 Augusztus 21 – én Szegeden, Fúvószenekari fesztiválon vett részt zenekarunk. 
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 A néptánccsoport Szegeden „papucs napi felvonuláson” vett részt. 

 Július 19 – 24 – ig Szalafőn és Szentgotthárdon táborozott és koncertezett a 

Nagyzenekar. 

 Július 31 – én Szegeden a Móra-parkban adott hangversenyt a Fúvószenekar. 

 Augusztus 9 – 13 – ig a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában, néptánccsoportunk 

a III. Rözögtető Gyermek Néptánc Tábort szervezte meg. 



 Az Erzsébet-táborok program keretében, intézményünk utánpótlás fúvószenekara 

nyári táborban vett részt augusztus 09 – 13 – ig. 

 Augusztus 14 – én a Futó-Dobó Lovasközpontban, Országos Polgárőr Napon szerepelt 

a néptánccsoport és a fúvószenekar. 

 A Fúvószenekar térzenét adott augusztus 18 – án és 19 – én az Erzsébet Mórahalmi 

Gyógyfürdőben. 

 Augusztus 21 – én Szegeden, Fúvószenekari fesztiválon vett részt zenekarunk. 

 A Homokháti Sokadalom keretén belül a XVII. Nemzetközi Néptánc fesztiválon 

léptek fel az intézmény néptáncosai. 

 Intézményünk Fúvószenekara az Őszi Hacacáré országos koncertsorozaton lépett fel 

a Pramonád-téren. 

 Az utánpótlás fúvószenekar Fúvós Piknik elnevezéssel, Megyei Fúvószenekari 

Fesztivált szervezett a KOLO Szerb Kulturális Központban. 

 A Templomi Hangversenyek keretein belül két fiatal szerb virtuóz (Szlaven Balaty – 

klarinét és Szergej Szkeledzsija – hegedű) lépett fel a Szent László Király 

templomban.   

 Az óvodában és az iskolában a Mórahalmi Önvédelmi Egylet rendezvényein lépett fel 

az utánpótlás zenekar 

 Néptáncfesztiválon szerepeltek a néptáncosaink Kiskunfélegyházán. 

 Fúvószenekarunk regionális, illetve országos Fúvószenekari Fesztiválon lépett fel 

Csengelén és Szentesen. 

 Október 01 – én a Zenei Világnap alkalmából az Aranyszöm rendezvényházban 

hangversenyt szerveztünk az iskolások, óvodások és a pedagógusok számára. 

Felléptek intézményünk növendékei és tanárai, valamint az Utánpótlás Fúvószenekar. 

 A Templomi Hangversenyek keretein belül a Zenei Világnap alkalmából lépett fel a 

Szent László Király templomban a Brass in te Five rézfúvós kvintett. 

 A néptáncos növendékeink és pedagógusaink, valamint a Néptáncegyesület október 

09 – én az Aranyszöm Rendezvényházban megrendezték a 19.  JUBILEUMI 

G Á L A M Ű S O R U K A T . 

 Intézményünk növendékei és pedagógusai részt vettek a Kossuth Rádió „Hazajáró” c. 

műsorában. 



 Fúvószenekarunk regionális Fúvószenekari Fesztiválon lépett fel Csongrádon. 

 Városi Díjkiosztó Gálán lépett fel Fúvószenekarunk az Aranyszöm 

Rendezvényházban október 22 – én. 

 Fúvószenekarunk Sándorfalván lépett fel a helyi Művészeti Iskola Táborzáró 

Rendezvényén.  

 November 05 – én a Csongrád – Csanád megyei Identitás Erősítése c. 

rendezvényen mutatkozott be a Kézműves - és a Néptánccsoportunk. 

 November 6 – án és 7 – én került megrendezésre az II. Nemzetközi Fúvószenekari 

Verseny a KOLO Szerb Kulturális Központban. Utánpótlás Fúvószenekarunk első 

díjjal zárta a versenyt. 

 November 26 – án három zongorista növendékünk mutatkozott be a II. Orbán György 

Nemzetközi Zongoraversenyen Szentendrén. 

 Adventi Hangversenyen lépett fel Fúvószenekarunk Röszkén november 28 – án. 

 Zeneovisaink adventi gyertyagyújtáson szerepeltek. 

 Néptáncosaink nyílt napján, vendégoktatók és koreográfusok vettek részt 

Hódmezővásárhelyről. 

 Újévi Hangverseny: január 2. – Mórahalom – Fúvószenekar 

 Újévi Hangverseny: január 7. – Bordány – Fúvószenekar 

 A zeneovisoknak hangszerbemutató foglalkozás sorozatot tartottunk februárban. 

 Intézményünk a 30 éves jubileum alkalmából rajzpályázatot hirdetett meg, amelyen a 

növendékeink vettek részt. 

 Néptáncosaink a "Pásztorélet bemutatása" c. kiállítás megnyitóján léptek fel február 

21 – én az Aranyszöm Rendezvényházban. 

 Csernák Ágnes népi ének szakos növendékünk fellépett a Mórahalmi 

Kórustalálkozón február 26 – án az Aranyszöm Rendezvényházban 

 március 2-án a Szentesen megrendezett XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárs 

Zenei Találkozón Nívó díjban részesült Mészáros Noémi tenorkürtösünk. 

 Néptáncosaink nyílt napján, vendégoktatók és koreográfusok vettek részt 

Hódmezővásárhelyről. 

 március 7-én az Aranyszöm Rendezvényházban Lázár Éva: Hétköznapi pillanatok c. 

kiállításának megnyitóján szerepelt Mészáros Noémi tenorkürtösünk. 



 március 15-i ünnepségen szerepelt Fintor Benjamin trombitásunk Röszkén. 

 Nemzeti ünnepünk alakalmából szervezett műsoron szerepeltek tanáraink és a 

fúvószenekar Mórahalmon és Ásotthalmon 

 Fúvószenekaraink tavaszi koncerten léptek fel Röszkén március 19-én 

 Az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola Divatrajz és grafikai 

pályázatán a beérkezett 260 munka közül Varga Nóra divatrajza 2. helyezést ért el, 

bogarakat ábrázoló grafikája pedig különdíjas lett. 

 Aleksinac-ban rendezett Sanja Pavlovic Nemzetközi online verseny eredményei: 

Szalkai Anna 3. díj Kálmán Petra, Kószó Zita, Gyurákovics András 2. díj Váczi-

Delley Emese, Krizsán Bella 1. díj 

 A II. Bajai Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny eredményei: Szalkai Anna – 

dicséret, Kálmán Petra és Gyurákovics Andris – bronz, Krizsán Bella és Juhász Réka – 

ezüst, Váczi- Delley Emese – arany 

 Csernák Ágnes népi ének szakos növendékünk felvételt nyert a Váci Zeneművészeti 

Szakgimnáziumba 

 Április 02 - án „Kakaó koncert” elnevezéssel hangulatos hangszer – és táncbemutatót 

szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos 

óvodásoknak. Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás 

fúvószenekar. 

 Néptánccsoportjaink Táncházat szerveztek április 09 – én és Országos 

Táncháztalálkozón vettek részt Budapesten 

 Iskolánk növendékei az Üllésen megrendezett Fontos Sándor emléknapon a 

következő eredményeket érték el: 

I. korcsoport: 

Különdíj: Krizsán Bella - zongora 

III. helyezett: Szaniszló Dániel – Klarinét 

II. helyezett: Tóth Kornélia – vadászkürt, Szekeres Blanka – tenorkürt 

I. helyezett: Horváth Zorán – tuba 

II. korcsoport 

I. helyezett: Mészáros Noémi - tenorkürt 

II. helyezett: Pataki Annamária - fuvola 

Kamara 

I. helyezett: Budai Eszter, Domján Gyöngyvér, Szécsi Borbála, Maczka Maxim 



 Intézményünk áprilisban Tanszaki Hangversenyeket tartott az Aranyszöm 

rendezvényházban 

 „Lélekhíd” elnevezéssel jótékonysági hangversenyt szerveztünk a Kárpátalján élők 

támogatására 

 Kiskőrösi zongora etűd verseny: Szalkai Anna, Kószó Zita, Juhász Réka dicséret, 

Váczi-Delley Emese nívódíj 

 Rézfúvós Tanszakunk, verseny előtti főpróba Rézfúvós Tanszaki Hangversenyt 

szervezett. 

 A Mórahalmon megrendezett VII. Csongrád-Csanád megyei Rézfúvós Versenyen 

növendékeink a következő minősítést szerezték: I. korcsoport: Horváth Zorán – tuba – 

Kiemelt Arany minősítés Szekeres Blanka – tenorkürt - Kiemelt Arany minősítés Tóth 

Kornélia - vadászkürt - Arany minősítés Berta Bence – vadászkürt – Ezüst minősítés 

II. korcsoport Varga Donát – harsona - Arany minősítés Szántó Péter – trombita - 

Arany minősítés Markó Sára – trombita - Arany minősítés Mészáros Noémi – 

tenorkürt – Ezüst minősítés Csonka Viktória – trombita – Bronz minősítés IV. 

korcsoport Kovács Milán – harsona – Arany minősítés Haumann Tódor – harsona – 

Arany minősítés A felkészítő tanárok Czifra Dániel és Szalai Krisztián tanári 

különdíjban részesültek.  A 11 fellépőt Farkas Jácinta tanárnő kísérte zongorán. 

 Röszkén hangszerbemutatót tartottunk az óvodában, és Anyák napi Hangversenyen 

léptek fel növendékeink 

 Templomi Hangversenyek keretein belül „Kikelet koncert” – et szerveztünk a Szent 

László Király templomban. Felléptek az intézmény volt növendékei és pedagógusai. 

 A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola ünnepi átadásán felléptek néptáncos 

növendékeink. 

 Néptáncosaink Vajdasági Cécó rendezvényen léptek fel az Aranyszöm 

Rendezvényházban. 

 A Fúvószenekar Bácsalmáson lépett fel Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón.  

 Néptáncosaink megtartották az évvégi vizsgaelőadásukat az Aranyszöm 

Rendezvényházban. 

 Három kézműves szakos növendékünk (Varga Sára, Varga Nóra, Sárkány Laura) 

felvételt nyert szakirányú művészeti szakközépiskolába (képző – és iparművészeti 

szak). 



 Egy népi ének szakos növendékünk (Csernák Ágnes) felvételt nyert szakirányú 

művészeti szakközépiskolába (népi ének szak). 

 A Fúvószenekar az Ezerév parkjában koncertezett június 05 – én. 

 Június 12 – én évzáró Tanári Hangversenyt rendezett intézményünk a Szent László 

Király templomban 

 Fúvószenekarunk Öttömösön lépett fel a Spárgafesztiválon 

 Június 16 – án tartotta intézményünk az évvégi bizonyítványosztást 

 Intézményünk utánpótlás fúvószenekara nyári táborban vett részt június 20 – 24 – ig. 

 Néptánccsoportjaink és Fúvószenekaraink felléptek az idei Homokháti Sokadalmon. 

 Intézményünk fúvószenekara nyári táborban vett részt július 11 – 15 – ig 

Csongrádon. 

 A Művészeti Iskola a táncos növendékek számára július 11-12-én illetve 18-19-én 

tábort szervezett, ahol a gyermekek népi játékokat játszottak, táncoltak és 

kézműveskedtek is. 

 Július 23 – án Szegeden a Móra-parkban adott hangversenyt a Fúvószenekar. 

 A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából táncosaink ellátogattak Kiscsőszre, ahol az 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület vendégei lehettek egy teljes napon keresztül 

 Augusztus 15-19-ig került megrendezésre a IV. „Rözögtető” Népművészeti 

Gyermektábor a Mórahalmi a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában. 

 Augusztus 20 – án az Ezerév parkjában léptek fel intézményünk pedagógusai és volt 

növendékei. 

 

 


