
 

Hírlevél márciusra 
 

Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer 
Néptáncegyüttessel 

 
Helyszín: Kiscsősz – Nagymegyer (Szlovákia) 
Szervező (Partner): Élő Forrás hagyományőrző Egyesület 
Időpont: 2015. február-május 
Érintettek száma: 40 fő 

 
A Felvidék határhoz közeli településén, Nagymegyeren kiváló gyermek néptáncegyüttes működik 
Mészáros Magdolna vezetésével. A Kis Megyer Néptánccsoport rendre nyeri a szakmai fesztiválokat, 
tagjai nagy sikereket érnek el a szlovákiai és magyarországi szólótánc versenyeken. A Felszállott a 
Páva televíziós műsor előválogatóján is sikerrel léptek túl, így most a következő színpadi fordulóra 
készülnek.  
A múlt évben megerősödött a kapcsolat az együttes és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
között. A gyerekek két alkalommal is táboroztak Kiscsőszön, az Egyesület szervezésében. Nyáron a 
Táncos tehetségek Táborában, ősszel önálló táborukban tanulták Dél-Alföld táncanyagát, melyből az 
Élő Forrás két tagja, Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka koreográfiát is készített.  
A magyarországi táncokhoz olyannyira kedvet kapott a csoport, hogy mostanság Tyukod (Szatmár) 
motívumait tanulja Kovács Norberttől és Gaschler Beátától. Március 14-15-én második alkalommal 
oktatott a mesterpáros Nagymegyeren. A munka során összeállt a szatmári koreográfia is, melyet 
reményeink szerint sok helyen mutat majd be a csoport. Kiscsőszön minden bizonnyal júliusi 
tánctáborunk alkalmával láthatjuk az újonnan tanult táncokat, hiszen az előzetes egyeztetések szerint 
egy hétre hozzánk látogat a csoport. 
 

 



 
Néptánc oktatás Uruguayban, a magyarok közösségénél 

 
Helyszín: Kiscsősz - Montevideo 
Szervező (partner): Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Tündérkert Táncegyüttes Montevideo 
Az oktatás időpontja 2015. február 13 – március 3. Az időtartam az utazás napjait is befoglalja. 
Érintettek száma: 150 fő 
 
Előzmény 
 
Kapcsolatunk a Tündérkert Táncegyüttessel három évre tekint vissza. Első alkalommal egy szűk körű, 
Magyarországon tartózkodó uruguayi kulturális küldöttség látogatott meg minket Kiscsőszön, 
Egyesületünk székhelyén. Ezt követően meghívásunkra a Magyarországon tartózkodó Tündérkert 
Néptáncegyüttes (Montevideo) néhány napon át Kiscsőszön vendégeskedett. 2014-ben a Dél-
amerikai magyarok Sao Pauloban rendezett néptánc találkozóján zsűritagként és táncoktatóként is 
részt vettünk. Az itt kötött barátságok alapozhatták meg együttműködésünket. 
 
A táncoktatás tapasztalatai 
 
Az Uruguayi Magyar Otthon igazán betölti az eredeti szándék szerinti szerepét. Kiváló közösségi 
helyszínként nyújt lehetőséget a meglepően aktív, széles rétegeket vonzó magyar közösségnek arra, 
hogy a baráti rendezvények mellett értékes kulturális programokat folytassanak. A magyar néptánc a 
leginkább kiemelt területe a kultúraőrző tevékenységnek. A magyar származásúak mellett láthatóan 
helyieket és más nemzetek tagjait is vonzza a mély barátságokon, erős közösségen alapuló 
rendszeres tevékenység, együttlét. 
A néptáncot a legkisebb gyerekektől az idősebbekig négy korosztályban ismerhetik meg az 
érdeklődők. Mind a négy csoport törekszik arra, hogy a megszerzett tudás hiteles legyen, ne csak a 
régiek felületes emlékein alapuljon. Ez az igényesség tükröződik azon, hogy minden csoport 
színvonalas tánckoreográfiákat képes előadni, és ha már előadják, igyekeznek azokat hiteles, 
Magyarországról beszerzett népviseletekkel ékesíteni. 
A Kis Szivárvány a legkisebbeket tömöríti, őket követik az ifjúsági korosztályt képviselő Szivárvány 
csoport tagjai. A felnőtt csoport a Tündérkert nevet viseli, ők büszkélkedhetnek az idősebbeket 
tömörítő Senior csoporttal.  
 
A Montevideoban töltött két hét alatt nagyon intenzív munkát végeztünk. Minden nap próba volt 
valamelyik csoport számára. Hétfőn, szerdán és pénteken a Szivárvány és a Tündérkert, kedden és 
csütörtökön a Senior csoport próbált. Szombaton mindhárom csoport dolgozott. Figyelembe véve, 
hogy a nyári szünidő és a Karnevál időszakát érintettük, különösen komoly eredmény a tagság 
részvétele, hiszen elmondhatjuk, hogy szinte senki nem hiányzott a próbákról. 
Mindhárom társaság olyan táncanyagot választott az előzetes egyeztetéseken, melynek megtanulása 
nehéz feladat, de a továbblépés, a fejlődés lehetőségét rejti. Az ifjúsági csoport első alkalommal 
került kapcsolatba az erdélyi táncokkal, Sóvidék forgatós motívumait, verbunkját igyekeztek 
elsajátítani a fiatalok. Az új típusú mozgásvilág megértése, megérzése sok gyakorlást igényelt. Az 
oktatás végére elmondhatjuk, hogy jó alapokat helyeztünk le a székely táncok további 
elsajátításához, a lányok ügyesen forognak, a fiúk megsejtették a táncpár irányításának, a tánc 
vezetésének módszereit. Büszkén járhatják az elsajátított sóvidéki motívumokat, akár egy 
magyarországi táncházban is megállják a helyüket. 
 
Kalotaszeg (Méra, Magyarvista) táncaival ismerkedett a Tündérkert tagsága. A kalotaszegi forgós-
forgatós tánc és a legényes igazán jó eszköze a magyar jellem, a temperamentum, a virtuózitás 



megjelenítésének. Ennek megfelelően nagy lelkesedéssel dolgozott a csoport, így a program végére 
egy tánckoreográfia is összeállt. 
 
A Senior csoport a Galga-menti vidék híres településéről, Bagról tanult táncokat és dalokat. A 
hangulatos csárdás, a férfiak verbunkja, a nők karikázója és a lendületes bukós (friss csárdás) kerek 
koreográfiai megformálást tett lehetővé, így ez a csoport is kapott egy új műsorszámot, melyet 
bemutathat otthoni közönségének, vagy a soron következő, Montevideoban megrendezendő Magyar 
Találkozón.  
 
A próbák kiváló hangulatban zajlottak, tanítványaink nagy érdeklődéssel, figyelemmel tiszteltek meg 
minket. Vendéglátóink minden percben arra törekedtek, hogy vendégként is jól érezzük magunkat 
Uruguayban. A szabadidőt kirándulásokkal, a nevezetességek bemutatásával, a közösség tagjaival 
való ismerkedő programokkal tették számunkra színessé. Nyár lévén, lehetőségünk nyílt a 
strandolásra is. 
 
Kapcsolatépítés 
 
Február 22-én, vasárnap ünnepi ebédet rendezett a magyar közösség, melyre zsúfolásig megtelt a 
Magyar Otthon nagyterme. Az asztaloknál a magyar származású családok mellett a közösséggel 
szimpatizáló helyiek is ültek. A kapcsolat a magyar kultúra volt. A Szivárvány és a Tündérkert mellett 
mi magunk is táncolhattunk néhány percet a színpadi előadásban, melyet hatalmas taps fogadott. A 
vendégek mindegyike igyekezett néhány baráti szóval, egy közös fotóval kifejezni az örömét és a 
büszkeségét. A helyi tánccsoportok szeretetben úsztak. A Montevideoban eltöltött két hét a kemény 
táncos gyakorlás mellett a barátság és az itt élők nemzettudatának erősödése jegyében telt. 
A kialakult barátságot és a szervezetek közötti együttműködést szeretnénk tovább erősíteni. Ennek 
jegyében 2016-ban szeretnénk a nyári Kiscsőszi Pajtafesztiválon vendégül látni az Uruguayi Magyar 
Közösséget. A fesztivál kiemelt vendégeként mutatkozhat be a csoport. A Közösség vezetőit várjuk 
2016. novemberében is, a Diaszpóra Tanács ülésének időszakában. 
 

 



     
 

 
 

 



Felhívás 
 

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 

Tel./fax: 201-7931 

Email: muharay@mail.datanet.hu 

www.muharay.hu 

 

 

 

T: Hagyományőrzők  országos továbbképzése. 

 

 

Időpont: 2015. április 24-25-26. 

Helyszín: Varsány - Hollókő-Rimóc 

 

 

Kedves Barátaink! 

 

Regionális továbbképzésünk következő állomása Palóc föld, pontosabban a tájegység egyik 

népművészetében gazdag etnikai csoportja, amit a néprajz rimóci település csoportnak nevez, 

s melyhez  öt falu, Varsány, Romóc, Hollókő, Nógrádsipek és Nagylóc tartozik.  

 

Mikszáth Kálmánt, a nagy palócot idézem: „A palóc nép babonás, szereti a misztériumokat, 

hisz az ördögben és rémlátomásokban. Egy sötét holló röpdös fölötte: a végzet. Szárnya 

suhogását találgatja. Titkos, homályos köd veszi körül, s hova el nem lát a szem, benépesíti a 

helyeket árnyakkal, borzalmas, csodálatos dolgokkal. Fantasztikus népmesék elhullatott 

morzsáit összegyúrja, s azok hitté keményednek lelkében.”   

 

Nos ezekkel a csodálatos dolgokkal ismerkedhettek továbbképzésünkön, melynek 

megismertetésében partnereink a vidék hagyományainak legjobb ismerői; táncosok, zenészek, 

mesélők, énekesek.  A polgármesterek beszélnek a helyi álmokról, törekvésekről, melyekben 

ez a vidék küzd az életben maradásért, és közös eszmecserére hívják a hagyományőrző 

települések polgármestereit. (meghívólevél mellékelve). 

 

Program: 

 

Április 24. péntek        12:00 – 13:00        Érkezés a  Varsányba (Faluház) 

                                                                   Ismerkedés a településsel. 

                                     14:30 -                   Indulás Hollókőre. 

                                     18:00                     Vacsora Rimócon. 

                                                                   Találkozás és mulatság a helyi  

                                                                   hagyományőrzőkkel. 

 

Április 25. szombat                                    Szakmai program. 

                                      9:00 – 12:00         Rimóci sarkantyús és lassú csárdás. 

                                                                   Énektanítás és karikázó. 

                                                                   Néprajzi előadás. 

                                                                   Programvezetők: Palluch Norbert, 



                                                                                               Palluchné Percze Piroska 

                                                                                               Holecz Istvánné (Margit) a  

                                                                                               Népművészet Mestere 

                               12:00-13:00           Ebéd 

 

                               14:00-17:00          Friss csárdás és ugrós, a  gyakorlat folytatása. 

                                                            Mesék, szokások és táncalkalmak. 

                                                             Programvezetők: Oláh József 

                                                                                         Oláhné Csercsics Ivett 

                                                                                          Bárány Antalné, Sztahó Margit, 

                                                                                          A Népművészet mestere, mesélő 

                                                                                          Szita István, táncos 

 

                               17:00-18:00          Vacsora. 

                                19:00                    Varsányi mulatság. 

                                                             A tánctanításhoz és a mulatsághoz a helyi zenészek  

                                                             húzzák a talpalávalót. 

 

Március 26. vasárnap                           Reggeli és elutazás. 

 

 

Részvételi költség: szállással, étkezéssel, helyi utazással: 12. 000 

Szakmai jegy (csak a gyakorlati oktatásban való részvétel): 1500. FT. 

Étkezés költsége: 2000 Ft/alkalom 

Szállás a rimóci vendégházakban 2-4 ágyas szobákban. Külön elhelyezés Hollókőn, de 

egyéni elhelyezés esetén a költség 150.000 Ft. 

 

A visszajelentkezés után az együttesnek számlát küldünk, és az alapján kell befizetni a 

részvétel költségét. 

Helyben csak szakmai jegy váltható! 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Héra Éva 

Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jelentkezési Lap 

 

Hagyományőrzők országos továbbképzése 

Varsány- Hollókő-Rimóc 

2015.április 24-25-26. 

 

Név: 

Együttes, város: 

Elérhetőség: 

Postacím:  

Telefon (mobil, ha van): 

Email (olvashatóan kérjük): 

A továbbképzésen részt vesz: szállást és étkezést igényel: 

                                                csak a szakmai programon vesz részt:  

                                                étkezés (ebédet/vacsorát) igényel: 

 

Résztvevők:  

 

Polgármester neve, elérhetősége (e-mail): 

 

Az együttes részéről érkezők felsorolása: 

 

Név:                                                    Beosztás:                                   : 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott _______________________________ vállalom a továbbképzésen való részvételt. 

  

A részvételi díjat 2015. április 10-ig befizetem. 

 

 

 

Hely:                                               dátum:                                              aláírás 

 

 

 



 
 

 
III. Aranypergő-Aranyláb Szólótáncfesztivál 
 
Tehetség(pont) Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 
Alap- és középfokú Művészeti Iskolák Országos és Nemzetközi Szólótáncversenye 
 
 
Helyszín: Zuglói Civil Ház 1144 Budapest, Csertő park 12. 

Időpont: 2015. május 30.  
Nevezési határidő: 2015. március 20.  
 
Résztvevők  
 
1. KATEGÓRIA: Pest megyében működő tehetségpont műhelyek (vonzáskörzete: megyei) és 
meghívással, egy-egy kimagasló eredményekkel bíró műhely (minden évben más).  
2. KATEGÓRIA: Kiválóra minősült művészeti iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos)  
 
Mindkét kategóriában művészeti iskolások és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhetnek.  
 
Közzététele mindkét kategóriában:  
 
- Az Arany János Általános Iskola és AMI honlapján: www.aranyjanos-zuglo.sulinet.hu  
- Elektronikus levélben  
- OH honlapján 
- Aranyaink Közhasznú Egyesület közösségi oldalán  
   https://www.facebook.com/pages/Aranyaink-Egyesulet/339826272796960 

- Folkrádió 
 
Közzététel a tehetségpont és alapfokú művészeti iskolák körében:  
 
- Alapfokú Művészeti Iskolák honlapján  
- Pedagógiai Intézet honlapján  
- Tehetségpont-on  
 
Korcsoportok  
 
Négy korcsoportban lehet versenyezni.  
I. korcsoport: 7-9 év  
II. korcsoport: 10-12 év  
III. korcsoport: 13-15 év  
IV. korcsoport: 16-19 év  
 
 

https://www.facebook.com/pages/Aranyaink-Egyesulet/339826272796960


Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év 
korkülönbséggel lehetséges: I-II., II-III., III-IV. korcsoportokban. A korcsoportjukra vonatkozó 
versenykövetelmények, és a besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik.  
A versenyzők korcsoportba sorolásának elválasztó napja: május 10., a verseny napja.  
Pl.: a 2000. június 15-én született versenyző 2012. május 10-én, a verseny napján 12 évesnek számít, 
tehát a II. korcsoportban versenyezhet.  
A versenyző személyazonosságát a helyszínen bemutatott diákigazolvánnyal igazolni kell.  
A versenyszámok időtartama  
 
Párban versenyzők esetén 2 perc +/- 10 másodperc, szóló versenyzők esetén 1,5 perc +/- 10 
másodperc  
 
Táncanyag  
 
I. korcsoport: egy kötelező (Somogyi)  
II.-III.-IV. korcsoport: egy kötelező (Dél-alföldi) és egy szabadon választott tánc–  
 
Követelmények  
 
- Improvizáció  
- A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek  
- A párok lehetnek azonos neműek lányok esetén  
- Többes nevezés lehetséges pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is. A többes 
nevezésű minden versenyszámáért díjazható. A szólóban és párban is nevezettek tánca lehet azonos 
tájegység, de nem lehet azonos tánc. Pl.: szólóban dus, párban rábaközi lassú és friss csárdás.  
- A versenyen csak versenyzőként lehet részt venni  
- A versenyzők csak zenekari kísérettel táncolhatnak  
- A verseny a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok tekintetében anonim.  
Kérjük a tanárokat, hogy a versenyzők színpadra lépésekor maradjanak a háttérben!  
 
Értékelés szempontjai  
 
- A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás  
- A tér használata  
- A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság, III. és IV. korcsoportnál kapcsolattartás a 
zenekarral  
- Előadói magatartás, Dinamikai árnyaltság  
- A tájegység viseletének megjelenítése, viselése  
- Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat  
 
A versenyzőket 4 szakmai zsűri értékeli.  
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik.  
 
Díjazás 
  
A legjobb teljesítményeket a zsűri arany, ezüst és bronzéremmel, valamint „Aranypergő-Aranyláb” 
díj-jal jutalmazza.  
 
A kiadott díjak számát a zsűri határozza meg.  
 
Zene 
A versenyzőket központi zenekar kíséri: Bekecs és a Dobroda Zenekar.  



A táncok zenei anyagát április 30. kell egyeztetni Juhász Katalinnal.  
Elérhetőségei T: +36-20/583-8604, e-mail: juhasz0905@gmail.com .  
 
A nevezés módja  
 
Jelentkezési lap megküldésével: e-mail: zugloiaranylabuak@gmail.com és a nevezési díj:3000Ft/fő 
befizetésével történik.  
 
A nevezési határidő: 2015. március 31. 
 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!  
 

III. Aranypergő-Aranyláb Szólótáncfesztivál 
Tehetség(pont) Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 
Alap és Középfokú Művészeti Iskolák Országos és Nemzetközi Szólótáncversenye 
 
Budapest, 2015. május 30.  
 
JELENTKEZÉSI LAP 
 
Név: .................................................................... Születési dátum: ....................................................  
Melyik iskola tanulója: .........................................................................................................................  
Név: .................................................................... Születési dátum: ....................................................  
Melyik iskola tanulója: .........................................................................................................................  
A besorolás érdekében kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelezze:  
tehetségpont iskola tanulója? IGEN / NEM  
művészeti iskola tanulója? IGEN / NEM  
 
A bemutatásra kerülő kötelező tánc/ok: ..............................................................................................  
...................................................................................................................................................................
.  
 
A bemutatásra kerülő szabadonválasztott tánc: .................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
 
Felkészítő tanára: ..................................................................................................................................  
Telefonszáma: ......................................................................................................................................  
E-mail címe: .........................................................................................................................................  
Értesítési cím: ......................................................................................................................................  
 
Ellátás: (Amennyiben egy helyről több versenyző érkezik, kérjük, csak az egyik jelentkezési lapon 
jelezzék az igényeket!)  
 
Ebédet igénylő felnőtt kísérők: … fő (1000 Ft/fő)  
 
Zene (a kívánt részt kérjük aláhúzni):  
 
    Bekecs vonószenekar                  Bese Botond duda                   Szerényi Béla tekerő 
Dátum: .................................................  
                                                    
felkészítő tanár:                                        versenyzők:  



A jelentkezési lapot e-mailben kérjük visszaküldeni, 
a nevezési díjat (3000Ft) az egyesület bankszámlájára:16200120-00158127 kérjük átutalni!  
Beérkezési határidő: 2015. március 31.  
 
 
„Aranyaink” Közhasznú Egyesület 
elnöke: Juhász Katalin 
1071 Budapest, Dózsa Gy út 12. 
tel.: + 36-20/5838604 
e-mail: zugloiaranylabuak@gmail.com 
 

 

 

BATTAI MAJÁLIS 
2015. május 09-én és 10-én. 

Budapesti és Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncosok Találkozója  

a  Barátság Kulturális Központban 

( Százhalombatta, Szent István tér 5.) 
Az Örökség Egyesület Régiós Kollégiuma és a Közép Magyarországi Folklór Szövetség a 

Barátság Kulturális Központ segítségével 

                                                néptáncos  találkozóra hívja  

a budapesti és Pest megyei iskolák, művelődési intézmények, alapítványok, civil szervezetek 

gyermek és ifjúsági néptánc együtteseit, melyeknek a tagjai 6-16  év között vannak. 

A rendezvény célja: új helyszínen, színházi körülmények között bemutatni mindazt a 

táncos tudást, amivel az elmúlt évben foglalkoztak a csoportok, és szívesen adnak elő 1 vagy 

2 koreográfiát más táncos társaknak, vezetőiknek, az érdeklődő közönségnek és néhány 

felkért szakembernek. 

A csoportok megválaszthatják, hogy melyik napon szeretnének eljönni a fesztiválra, amit 

aránytalanság esetén a beérkezés sorrendjében veszünk figyelembe. 

A színpadi szerepléseken kívül játékokat, versenyeket, vetélkedőket szervezünk különböző 

korosztályoknak, a nyerteseket elismerésben részesítjük, díjazzuk. 

A bemutatott műsorszámokról a felkért szakemberek értékelő, segítő konzultációt tartanak 

az együttesek vezetőinek, koreográfusainak.  

Nevezési díj csoportonként: 10.000.- Ft, melyet a helyszínen, számla ellenében kell 

befizetni. 

Jelentkezési határidő: 2015.április 1. ( a mellékelt nevezési lapon) 

Minden együttest április 30-ig értesítünk a részletes tudnivalókról, fellépésekről, játékokról. 

Gyertek, TÁNCOLJUNK ÉS JÁTSSZUNK EGYÜTT! 

Budapest, 2015.február 15.                                                  

                                                                       Szigetvári József                                 Varga Edit 

                                                                           igazgató                                       Örökség 

régiós elnök  

                                                        az Örökség Egyesület alelnöke                                   

 

                                                                       

 

 

 

 



JELENTKEZÉSI LAP 

a Battai Majálisra 

2015. 

 

 

 

Elküldendő:2015. április 1-ig 

Cím: Barátság Kulturális Központ, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 

E-mail:forras@mail.battanet.hu  

 

 

Az együttes neve:…………………………………………………………………………….. 

 

Székhelye, címe………………………………………………………………………………... 

 

Telefon:……………………………………..         E-mail:……………………………………. 

 

Létszám összesen:………………korosztály:…………….lány:……fő   fiú:………fő 

 

Együttes vezető/kapcsolattartó neve:……………………………………………. 

 

Telefonja:………………………                      Email:………………..…………….. 

 

 

Melyik napon szeretne a csoport részt venni?        9-én szombaton      10-én vasárnap  

   

 

Bemutatandó műsor: 

 

1.Szerző(k):………………………………………………………….. 

 

   A mű címe:………………………………………………………..időtartama:…….perc 

 

2.Szerző(k):…………………………………………………………… 

 

A mű címe:…………………………………………………………..időtartama:……perc 

 

Kísérő zenekar neve:…………………………………                      létszáma:………… 

 

Különleges igény, kérés:………………………………………………………………………. 

 

 

Dátum:………………………………. 

 

 

                                                                                                                 aláírás 

 

 



FELHÍVÁS 

"Húzd keresztül...!" 

Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek III. 

Fesztiválja 

2015. május 8-9. 
Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 

Szervezők:  

Motívum Kulturális Egyesület  

Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület  

Alba Regia Táncegyesület  

Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza  

 

A találkozó céljai: 

1. Találkozási, barátkozási, ismerkedési lehetőség biztosítása az országban működő 

gyermek néptáncegyüttesek számára. Nézzék meg egymás produkcióit, tanuljanak egymástól. 

Ha hasonló találkozót szeretnének szervezni a településükön, tudják, hogy honnan hívhatnak 

csoportokat. 

2. Szakmai, módszertani segítségnyújtás a csoportok részére. A rendezvényen szakavatott 

zsűri véleményét kérhetik a csoportok. Útmutatás, fejlesztési javaslatok megfogalmazása a 

csoportok és szakmai vezetőik részére. 

3. Minősítések, visszajelzések biztosítása a csoportok részére, mellyel büszkélkedhetnek 

településükön, munkájuk eredményét objektív értékelés alapján is láttathatják. 

4. Hagyományteremtő szándékkal Székesfehérváron évi rendszerességgel bemutatkozási 

lehetőséget biztosítani a csoportoknak.  

A versenyre várjuk az ország települési és iskolai együtteseit, kamaracsoportjait. 

Két kategóriában indulhatnak a csoportok: 

"A" kategória  

Ebben a kategóriába művészeti iskolák csoportjai nevezhetnek. 

"B" kategória Ebben a kategóriába a művelődési házakban, óvodákban, tagozat nélküli 

iskolákban, egyesületi keretek között működő csoportok nevezhetnek. 

  



Életkori kategória: 3-20 év 

A szervezők 3 fős szakmai zsűrit kérnek fel a csoportok értékelésére. Az együttesek bronz, 

ezüst és arany fokozatú okleveleket nyerhetnek. 

Kiosztunk továbbá 1 db fesztiváldíjat, 1 db koreográfiadíjat és 1 db különdíjat is. A zsűri 

javaslata alapján a legkiemelkedőbb produkciók további bemutatkozási lehetőséget kapnak. 

Előre meghatározott, kötelező anyag az idén még nincs. 

Tervezett program: 

Péntek:                        

08.00 - 10.30  Próbalehetőség (rövid technikai beállás, térformák beállítása) 

11.00 - 17.00  Versenyprogram 

17.00 - 20.00 Gyermek és ifjúsági programok  

(táncház, kézműves foglalkozások)  

közben szakmai értékelés a felkészítőknek 

Szombat:                      

08.00 - 10.00  Próbalehetőség (rövid technikai beállás, térformák beállítása) 

10.00 - 15.00  Versenyprogram 

15.00 ? 17.00 Gyermek és ifjúsági programok  

(táncház, kézműves foglalkozások)  

közben szakmai értékelés a felkészítőknek 

17.00  Ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak, oklevelek kiosztása 

18.00 Gálaműsor a "legjavából" 

Technikai információ: A színpad körülbelül 7,7 méter széles és 6 méter mély. Öltözési 

lehetőséget mindenkinek a házon belül biztosítunk. 

A helyszínen színháztermi technika áll rendelkezésre, így lehetőség van élőzenei kíséretre és 

CD-lemezen, pendrive-on rögzített felvételek lejátszására is. 

Szálláslehetőség: JAK Kollégium (Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.), 2500 Ft/fő/éj áron, 18 

év felettieknek + 450 Ft IFA/fő 

  



Étkeztetés: Pénteken ebédet és vacsorát, szombaton reggelit és ebédet tudunk biztosítani, az 

alábbiak szerint: 

reggeli: 500 Ft; ebéd: 1.100 Ft; vacsora: 1.000 Ft 

  

A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell megfelelnie/megfelelniük: 

- 1 műsorszám esetén a rendelkezésre álló műsoridő max. 10 perc, 2 bemutatkozó szám 

előadása esetén összesen max. 15 perc. Két produkció esetén a jelentkezési lapon tüntessék 

fel, hogy a két számot egymás után közvetlenül kívánják előadni, vagy tehetünk közéjük más 

előadókat. 

- Amit a zsűri néz: folklorisztikai hitelesség, előadói készség, koreográfiai megformálás, 

színpadi megjelenés, ének-zenei előadás. 

   

Jelentkezés feltételei: 

A jelentkezés hiánytalan kitöltése a felhívás alatt található internetes felületen.  

Ne maradjon üresen semmilyen rubrika. A bemutatkozó megírásához javasoljuk a következők 

átgondolását: 

- hány éve működik az együttes, 

- milyen feltételek között dolgoznak, 

- milyen rendszerességgel próbálnak, 

- milyen összetételű az együttes (előképzettség, korosztály), 

- mennyi a csoport állandó létszáma,  

- valamint mindazt, amit fontosnak tartanak elmondani magukról. 

 

A jelentkezési határidő lejártával levélben értesítjük a csoportokat a további részletekről. 

Jelentkezési határidő: 2015. április 17.   24.00 óra 

A jelentkezési határidő eltelte után nem áll módunkban újabb jelentkezéseket elfogadni. 

Regisztrációs díj: csoportonként 5.000 Ft 

  



A befizetés módja: a jelentkezési határidő lejárta után az internetes felületen Önök által 

megadott befizető nevére utalásos számlát küldünk.  

A befizetési határidőt a számlán találják majd. 

  

Bővebb információ:  

Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 

(22) 315-021 

titkarsag@fejermmk.hu 

  

Kellemes felkészülést kívánnak a szervezők! 

Felhívás és online mjelentkezés: http://www.fejermmk.hu/site.cgi?a=cikk-1&cid=kuzd14fh 

  

 

Felhívjuk figyelmeteket egy kiváló 

kirándulóhelyre: 
 

Kövér Egér Tanya Kulcsos ház. 

Pihenésre alkalmas 16 fős + 4 pótágyas kulcsos ház Szőc, Taliándörögd határában, a Bakony 

lábánál, festői környezetben. 

A ház NATURA 2000-es madárvédelmi rezervátum területén van. Táborok, tanfolyamok, 

kisebb rendezvények megvalósítására alkalmas. 

10 km-es körzeten belül van: Agár-tető (vulkanikus hegy Pálos kolostorrommal), 

Taljándörögd, Kapolcs (Klastrom, művészetek völgye), Szentbékáli kőtenger, Tapolcai 

tavasbarlang, Malom-tó, Kerek-fenyves (csodálatos, Erdélyre emlékeztető túraútvonal), 8 

iható forrás a környező erdőben, Padragi-sziklák + kilátó (rövid kellemes sétás túra csodás 

sziklaképződményekkel, Szőci Borókás védett terület (14 orchidea tömegesen virágzik a 

megfelelő vegetációs időszakban), egész évben horgászni lehet a Halimbai Nagy tavon..... 

Ezek kerékpárral, gyalog is könnyedén megközelíthetők. 

A weboldal: 

http://www.kulcsoshaz.info/ 

Érdeklődés, megrendelés: koveregertanya@gmail.com, +36-303284009 

http://www.fejermmk.hu/site.cgi?a=cikk-1&cid=kuzd14fh
http://www.kulcsoshaz.info/
mailto:koveregertanya@gmail.com


 

   

  


