
Táncosaink  rendszeresen  részt  vesznek  országos  szervezetű  tanulmányi 
versenyen és minősítő fesztiválokon: 
II. Szabolcs-MCOnet Hungary Társastánc Fesztivál - 2005. március 12. - III. 
korcsoport - páros latin kategória - II. hely;
II. Szabolcs-MCOnet Hungary Társastánc Fesztivál - 2005. március 12. - III. 
korcsoport - páros standard0 kategória - II. hely;
Zemplén Országos  Minősítő  Társastánc Fesztivál  -  2006.  május  19-21.  - 
Junior I. korosztály - latin kategória - bronz fokozat;
Zemplén Országos  Minősítő  Társastánc Fesztivál  -  2006.  május  19-21.  - 
Junior I. korosztály - standard kategória - bronz fokozat;
XXII. Kállai Kettős Néptánc Fesztivál - 2005. október 7-9.;
Néptáncosok  Minősítő  Fesztiválja  -  Sárospatak  -  2004.  július  11-12.  - 
Vadvirág Néptánccsoport - minősült;
Néptáncosok  Minősítő  Fesztiválja  -  Budapest  -  2006.  november  19.  - 
Vadvirág Néptánccsoport - kiválóra minősült;
Csodát  virágzik  a  jelen  -  Református  Iskolák  Országos  Versenye  - 
Nyíregyháza  -  2005.  március  4-5.  -  II.  korosztály  -  népdal  kategória  -  II. 
helyezés;
Csodát  virágzik  a  jelen  -  Református  Iskolák  Országos  Versenye  - 
Nyíregyháza  -  2005.  március  4-5.  -  III.  korosztály  -  népdal  kategória  -  I. 
helyezés;
Csodát  virágzik  a  jelen  -  Református  Iskolák  Országos  Versenye  - 
Nyíregyháza  -  2005.  március  4-5.  -  I.  korosztály  -  népdal  kategória  -  I. 
helyezés;
Kultúrával a Nyugat kapujában - Győr -  III. korosztály - bronzminősítés;
Gyermek Néptáncosok IX.  Országos Szólótánc Fesztiválja -  Győr  -  2005. 
április 24. - 2 pár, 1 egyéni.

Vadvirág néptánccsoportunk rendszeresen szerepel nagy sikerrel országos, 
nemzetközi szakmai bemutatókon, rendezvényeken, fesztiválokon: 
2004. július 9-11. - Református Egyháznapok Dunántúl - Győr
2004. július 21-29. - szardíniai vendégszereplés,
2004. augusztus 19-20. - World Folkloriáda, 
2004. szeptember 1. - vendégül láttunk egy  szicíliai tánccsoportot,
2004. október 30. - Református Iskolák Találkozója,
2005. február 18. - Újév köszöntő Néptánc Antológia, 
2005. október 7-9. -  XXII. Kállai Kettős Néptánc Fesztivál,
2005. november 19. - Veszprém Megyei Vándor Vigadalom,
2005. november 30. - december 4. - vendégszereplés Swetzingenben,
2005. december 15-18. - vendégszereplés Kampenben,
2006. június 9-12. - vendégszereplés Leinefeldében,
2006. június 25. - vendégszereplés Dunaszerdahelyen,
2007. április 7. - Nemzetközi Cserediák Találkozó Pápán,



Az  intézmény  a  helyi  kulturális  közösségi  életbe  a  város  és  a  környez  ő   
települések  rendezvényei  alkalmával  kapcsolódik  be,  valamint  iskolánk 
rendszeresen rendez táncházakat és egyéb, a város és környéke lakosai által 
látogatható programokat:
Szent György Napi Agrár EXPO
Bornapok
Nemzetközi Játékfesztivál
Történelmi játékok
Barokk napok
Történelmi ünnepeken való aktív részvétel
Márton napi felvonulás és vigadalom
Környező falvak falunapjainak színesítése csoportjainkkal, különös tekintettel 
azokra a településekre, melyeken kihelyezett tagozatok működnek
I. Mezőlaki Szüreti Mulatság
Intézményünk  minden  évben  megrendezi  hagyományos  évzáró 
vizsgaműsorát
Családi Húsvét
Ifjúsági Néptánc Fesztivál és Szövétnek - 2 évente
Képzőművész kiállítások minden félévi és év végi vizsgán
“Tánc-Lánc” Szülők-nevelők bálja
Karácsonyi - adventi vásár megnyitó ünnepélye


