
 

 

 

FELHÍVÁS 
 

Battai Majális 
Örökség Közép- Magyarországi 

Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál 
 

Kodály Zoltán tanítása szerint már kicsi gyermekkorban fontos az ének és a zene tanulása, tanítása. 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szerint ugyanígy elengedhetetlen és fontos a gyermekek testi, lelki 

és közösségi fejlődése érdekében, a ritmusra, játékra és táncra tanítása. 

 

Ennek gyakorlása és életszerű alkalmazása érdekében Egyesületünk támogatásával megrendezzük a Közép- 

Magyarországi Régió Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválját az alábbi kiírás szerint. 

 

A rendezvén célja: Olyan népművészeti Fesztivál szervezése, amelyben a táncos, a zenész és az énekes gyerekek 

és ifjak kiváló helyszínen, színházi körülmények között mutathatják be mindazt a tudást, amivel rendelkeznek, 

szívesen adnak elő 1 vagy 2 koreográfiát, zenekari számot, a táncos társaknak, vezetőinek, az érdeklődő 

közönségnek és a felkért szakembereknek.   

 

A rendezvény helye:  Százhalombatta 

A rendező szerv  Forrás Néptáncegyüttes, Pesovár Ferenc Néptánc Suli 

A rendezvény helyszíne  Barátság Kulturális Központ Százhalombatta Szent István tér 5.  

A rendezvény időpontja: 2019. május 05.  

Nevezési határidő:  2019. március 18.  24:00 

 

 

A NEVEZÉS FELTÉTELEI: 

o A fesztiválra kizárólag a Közép Magyarországi Régióban (Budapest, Pest megye) működő csoportok 

nevezhetnek. (Más régióból átjelentkezni csak rendkívül indokolt esetben lehet a két régió elnökének 

teljes egyetértésével.) 

o A nevezési határidő betartása és a nevezési díj befizetése 

o A nevezés a kért dokumentumok teljes kitöltésével és határidőn belüli visszaküldésével érvényes! 

 

Figyelembe véve a színpadbejárást, fellépést és a szakmai értékelést az egynapos rendezvény 12 fellépő csoportot 

maximum 24 koreográfiával tud fogadni!  

A jelentkezéseket a megadott határidőn belül, és ÉRKEZÉSI SORRENDBEN tudjuk fogadni! 

 

 

 



  

A nevezés megküldése:  

A mellékelt nevezési lapot a megadott határidőig Tóth Judit régiós elnöknek a következő címre kérjük megküldeni:  

szephalmi.toth.judit@gamil.com  

A nevezési lap mellé, kérjük a befizetést igazoló bizonylat csatolását!  

 

Nevezési díj határidőre történő megfizetés esetén  

Egyesületi tagoknak:  10 000 Ft / koreográfia 

Nem egyesületi tagoknak: 20 000 Ft / koreográfia 

 

Nevezési díj határidőn túl (2019. március 18.) megfizetés esetén:  

Egyesületi tagoknak   15 000 Ft/ koreográfia  

Nem egyesületi tagoknak  25 000 Ft / koreográfia  

 

A fesztiválon központi zenekar áll a résztvevők rendelkezésére. A központi zenekari kíséret az egyesületi 

tagoknak díjmentes, míg a nem egyesületi tagok részére a központi zenekar díja 20 000 Ft / koreográfia. 

A központi zenét a Tarsoly Banda biztosítja abban az esetben, ha a nevezési határidővel megegyezően 

elküldésre kerül számukra a koreográfiák zenei anyaga. 

Elérhetőségük: Bencze Mátyás 06303424294   

 

Az egyesületi tagoknak a fenti kedvezmények csak abban az esetben járnak amennyiben a 2019 évi tagdíjat 

március 31-éig befizették!! 

A nevezési díjat és a központi zenekar díját 2019. március 18-ig az alábbi számlaszámra, utalással kell teljesíteni: 

Magyarok Öröksége Alapítvány  

Számlaszáma: 11600006-00000000-73653350 ERSTE Bank  

 

A nevezés négy korcsoportban történhet: 

o I. korcsoport: 6 - 10 éves korosztály 

o II. korcsoport: 10 - 14 éves korosztály 

o III. korcsoport: 14 - 18 éves korosztály 

o IV. korcsoport: vegyes korosztály 

A korosztályok meghatározásánál a verseny napja jelenti a fordulónapot. 

Nevezni mindhárom korcsoportban egy csoportnak maximum két koreográfiával lehet (tematikus vagy 

autentikus folklór) a koreográfiák időtartama minimum 4, maximum 8 perc lehet (+ / - 15 mp) 

 

ZSŰRI, ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS 

A szakmai zsűri által nyújtott értékeléssel és minősítési fokozatok kiadásával szeretnénk segítséget nyújtani a 

csoportok vezetőinek. Továbbá ösztönözni az együttesek hagyományápoló és közösségépítő tevékenységét. 

A fesztiválon résztvevő csoportok produkcióit négy fős zsűri értékeli és minősíti. 

A minősítés lehet: Kiemelt Arany, Arany, Ezüst, vagy Bronz minősítés 

 

Az értékelés szempontjai: 

o Életkori sajátosság szerinti tánc megjelenítés 

o Zenei illeszkedés és motivikai megformálás, hitelesség 

o Viselet és színpadi megjelenés 

o Koreográfiai megformálás 

o A produkció impressziói alapján adható plusz pontok 

A zsűri elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a csoportok teljesítményét. Külön-külön 

legfeljebb 25-25 pontot adhatnak koreográfiánként. A csoportok végső pontszáma a zsűri által adott pontok 

összege, legfeljebb 125 pont lehet.  
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A zsűri az értékelésben javaslatot tesz maximum két gyermek csoport és két ifjúsági csoport koreográfiájára az 

ÖRÖKSÉG Gyermek és Ifjúsági Néptáncantológián való részvételére. 

A 2019 évi Antológiára kizárólag azok a koreográfiák javasolhatók melyek 2018 évben lettek bemutatva! 

 

KOMATÁL: A KOMATÁL a régiós találkozó hagyománya, amellyel a résztvevő együttesek egymást ajándékozzák 

meg! A résztvevőket kéjük, hogy hozzanak magukkal „komatálat” = ajándékot, amelyeket sorsolás útján a 

résztvevő együttesek kapnak meg. (A színpadon sorsoljuk ki, hogy melyik résztvevő ajándékát ki kapja.) A komatál 

tartalma a résztvevő együttesek kreativitásának függvénye. 

 

Látnivalók Százhalombattán: Makovecz templom, Régészeti Park  

 

Egyéb események: szervezés alatt, de NAGY TÁNCOLÁS közös tánc a Szent István téren, esetleg flash mob jellegű 

megmutatkozások a városban, illetve „Tehetség mutató”  nagyszínpad- mindenki színpadja  a Szent István téren 

szervezés és tervezés alatt lévő lehetőségek, amelyekről hamarosan tájékoztatjuk a résztvevőket!  

 

 

Százhalombatta, 2019., március 1.  

 

 

Tóth Judit      Szigetvári József 

régiós elnök      Örökség alelnök 

 

 

 

 


