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Helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

 
 

Néptánc tanszak:  
• Néptáncosak fellépése: Nagy Befőzés elnevezésű rendezvényen, minden év 
október elején.  
• Néptáncosak fellépése az öregek otthonában.  
• Néptáncosak fellépése idősek napján a Művelődési házban.  
• Néptáncosak szereplése a községi szintű Március 15-i ünnepségen.  
• Néptáncosaink fellépése a Nagykörűben megrendezésre kerülő Cseresznye-
fesztiválon.  
• Néptáncosaink fellépése a Nagykörűben megrendezésre kerülő falunapon.  
• Néptáncosak fellépése a település egyéb rendezvényein a különböző felkéré-
seknek eleget téve  
• Néptáncosak fellépése az iskolai rendezvényeken pl: alapítványi bál, gála.  
 
Képzőművészeti szakkör:  
• Képzőművészeti foglalkozásokon készített tárgyak bemutatója az Adventi 
kézműves vásárban.  
• Iskolai rendezvényeken képzőművészeti foglalkozásokra járó tanulók által 
készített alkotásokkal dekoráció Pl: alapítványi bál, farsang, tanévnyitó, tanévzáró, 
néptánc gála, néptánc vizsga, népdaléneklő verseny.  
 
Énekkar:  
• Fellépés iskolai ünnepségeken, rendezvényeken.  
• Vasárnapi szent miséken, iskolamiséken templomi szolgálat.  
• Énekkari szolgálat más települések miséin.  
• Kiállítások megnyitóin való fellépés.  
• Bemutató az öregek otthonában.  
• Fellépés az idősek napján a Művelődési házban.  
• Fellépések testvériskolai találkozók alkalmával.  
• Fellépések a faluban az adventi gyertyagyújtások idején.  
• Fellépések az adventi vásár megnyitása céljából.  
• Fellépés a faluban megrendezésre kerülő esküvők alkalmából.  
• Karácsonyi koncert a falu lakosságának.  
• Fellépés, koncert a falu lakosságának Szent István király és az államalapítás 
ünnepén.  
• Fellépés a Nagykörűben megrendezésre kerülő falunapon.  



• Fellépés a Nagy Befőzésen Nagykörűben.  
• Fellépés a Cseresznyefesztivál elnevezésű rendezvényen.  
• Fellépés más iskolák lelki napján.  
• Fellépés pedagógusnap alkalmából.  
• Fellépés felnőtt lelki napon.  
• MAGNIFICAT kórustalálkozó 2018.  
 
8. évfolyam:  
• Megemlékezés, és koszorúzás: október 23-a alkalmából.  
Községi szintű ünnepi műsor a mindenkori nyolcadik évfolyamra járó tanulók köz-
reműködésével.  
 
4. évfolyam:  
• Megemlékezés és községi szintű ünnepi műsor március 15-e alkalmából a 
mindenkori negyedik osztályos tanulók közreműködésével.  
 
5. évfolyam:  
• 5. évfolyamra járó tanulók Betlehemi műsora a templomban, idősek ottho-
nában és a Művelődési Házban. 


