
IV. Országos néptáncverseny (szóló és páros) 
 
A verseny időpontja: 2012. június 1-3. 
Rendező: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 
    Telefon/fax: 06-74-512-085 
   E-mail: matokne@altisk2-szekszard.sulinet.hu 

Honlap: www.garaysuli.hu 
A verseny helyszíne: Babits Mihály Művelődési Ház  
                         7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 
 
A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakain az oktató-nevelő munka színvonalának 
felmérése, értékelése, lehetőség a tanítási tapasztalatok megosztására. A tanulói tudásszintek összehasonlító, 
értékelő megállapítása. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntő. 
 
A verseny kategóriái:  
A) Szóló  
B) Páros  
 
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 
A nevezés feltétele: 
A szóló kategóriába csak fiúk nevezhetők. 
 
Korcsoportok:  
I.    korcsoport: 2000. január 1-je és 2000. december 31. között, 
II.  korcsoport: 1999. január 1-je és 1999. december 31. között,  
III. korcsoport : 1998. január 1-je és 1998. december 31. között,  
IV. korcsoport: 1997. január 1-je és 1997. december 31. között született tanulók.  
 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 
A verseny követelménye: 
A versenyen bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a verseny összes 
fordulójában.  
 
Kötelező táncok: 
I. korcsoport: Mátyusföldi seprűtánc vagy kanásztánc. 
 1 és fél perces improvizáció. 
II. korcsoport: Váskatánc. 
 1 és fél perces improvizáció. 
III. korcsoport: Váskatánc. 
 1 és fél perces improvizáció. 
IV. korcsoport: Sallai vagy más, a tájegységhez tartozó szóló) verbunk. 
 2 perces improvizáció. 
 
Szabadon választott tánc:  
2 perces (+/- 20 mp) improvizáció. 
A kötelező táncoktól eltérő az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában (27/1998. 
MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag illetve saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori 
sajátosságait figyelembe véve. 
 
Az improvizációk koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját és a választott táncra jellemző 
motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolás legyen a kiírt időtartam, és a gyermekek életkori 
sajátosságaira figyelve. 
 
A kötelező táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak, a szabadon választott tánc 
kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. 
 



B) PÁROS KATEGÓRIA 
A nevezés feltételei: 
A páros kategóriába egy fiú és egy lány esetleg két lány nevezhető. 
A párok az egymást követő korcsoportokból is kialakíthatók.  A korcsoportba sorolásnál az idősebb táncosok 
születési éve a meghatározó.  
 
Korcsoport: 
I.    korcsoport: 2000. január 1-je és 2001. december 31. között, 
II.   korcsoport: 1999. január 1-je és 1999. december 31. között,  
III. korcsoport: 1998. január 1-je és 1998. december 31. között, 
IV. korcsoport: 1996. január 1-je és 1997. december 31. között született tanulók. 
 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 
A verseny követelménye: 
A bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a verseny összes fordulójában.  
 
Kötelező táncok 
I. korcsoport: Mátyusföldi lassú és friss csárdás.  
 2 perces improvizáció. 
II. korcsoport: Mátyusföldi lassú és friss csárdás.  
 2 perces improvizáció.  
III. korcsoport: Mátyusföldi lassú és friss csárdás.  
 2 perces improvizáció.  
IV. korcsoport: Egy tájegységi jellegzetes polgári társastánc és friss csárdás.  
 2 perces improvizáció. 
 
Szabadon választott táncok: 2 perces (+/- 20 mp) improvizáció. 
A kötelező táncokon kívül az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában (27/1998. 
MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag illetve saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori 
sajátosságait figyelembe véve. 
 
Mindkét kategóriában improvizációt, koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját és a választott táncra 
jellemző motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolást értünk a kiírt időtartam, és a gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelő figyelembe vételével. 
 
Az alábbi írás tájékoztató jellegű a Mátyusföld folklorisztikai értelmezéséhez. 
 
Mátyusföld és a Vág-Garam köze.  

Mátyusföld történelmi értelemben hatalmas kiterjedésű terület volt, a XV. században Árva, Liptó, 
Turócz, Zólyom, Trencsin, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, sőt Pozsony, Komárom és Esztergom megyék egy részét 
is ide tartozónak tartották: ekkora területet birtokolt ugyanis Csák Máté a Felső-magyarországi kiskirály. Az 
évszázadok folyamán a Mátyusföldnek nevezett terület egyre kisebbedett a történelmi, később néprajzi kutatások 
fényében. Az 1960-as 70-es évektől kezdve a néprajzkutatás a Mátyusföld megnevezést a Kis-Duna és a Vág 
közti területre, a Vág, Nyitra és Zsitva folyók mellékére, és az innen a Garam-mentéig húzódó vidékre 
alkalmazta. Az északi határ értelemszerűen a szlovák nyelvhatár, míg a déli határnak általában a Duna vonalát 
tartják. Az 1980-as évek végétől megszülető újabb néprajzi összefoglalások – az időközben végzett gyűjtések és 
újabb történeti adatok bevonása alapján – már pontosabb képet ad a vizsgált területről. Első sorban Liszka József 
írásai alapján a Kis-Duna és a Vág közötti, az eddiginél jóval kisebb kiterjedésű vidéket nevezzük (szűkebb 
értelemben) Mátyusföldnek, míg az ettől keletre található terület a Vág- és Garam köze elnevezést nyerte. 
Mindezeken belül is megkülönböztetünk egy kisebb néprajzi egységet, a Garam-menti kurtaszoknyás falvakat, 
amik – az ott lakók állítása szerint – ha kis mértékben is, de tánckultúra tekintetében is elkülönülnek a környező 
falvaktól. A korábbi, tágabb értelemben vett Mátyusföldhöz tartozó települések száma megközelíti a százat, 
értékelhető tánckutatás viszont sajnos csak kb. 10-15 helységben történt, amiket nem egy esetben 50-60 km-es 
távolság választ el egymástól. Az érintkező területek, vagy vegyes lakosságú falvak esetében az ide kapcsolható 
szlovák anyagra is alig van rálátásunk.  

A kutatott falvak tánckultúrájának lényegi vonásainak hasonlósága és a fent említett adathiány miatt, a 
magyar táncfolklorisztika a szűkebb értelemben vett Mátyusföldet és a Vág-Garam közét egy táncdialektusba, az 
északnyugatiba sorolja.  

 



(1Martin György és Takács András a mátyusföldi népi táncokról szóló kötetének alapját összesen három falu (az 
egymástól meglehetősen távol eső Martos, Kéménd és Tardoskedd) táncanyaga, valamint néhány szomszédos 
faluban történt rövid összehasonlító – kiegészítő jellegű gyűjtése jelentette.) 
 
A kötelező táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak, a szabadon választott tánc 
kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. 
A verseny értékelése és díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként értékeli a 
versenyzőket. A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  
A legjobb táncosok elnyerhetik a "Pántlikás" és a "Kisbokrétás" címet.  
 
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 
költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli. 
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
 
REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 
A válogatók ideje: 2012. április 20-ától 2012. április 30-áig. 
 
A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott táncai. 
A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a 
döntő műsorával. 
 
Az Oktatási Hivatal a regionális válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 
Észak-Alföld:  

„Hajdútánc” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
4025 Debrecen, Hatvan u. 32. Telefon: 52-419-638 
E-mail: hajdufolk@feemail.hu 

Közép-Magyarország:  
Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 23-358-973 
E-mail: pfami@freemail.hu 

Nyugat Dunántúl: 
Etalon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
9011 Győr, Déryné u. 11. Telefon: 96-519-542 
E-mail: etalonmi@axelero.hu 

Dél-Alföld:  
Hétpróbás Néptánciskola 
5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Telefon: 66-631-367 
E-mail: hetprobas@csabanet.hu 

Dél-Dunántúl: 
 Együd Árpád Kulturális Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
8100. Kaposvár, Csokonai u. 1. Telefon: 82-512-228 
E-mail: egyudmuvisk@somogy.hu 

Észak-Magyarország:  
Vidróczki Alapfokú Művészeti Iskola 
3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Telefon: 37-500-362 
E-mail: postmaster@vidroczki.t-online.hu 

Közép-Dunántúl: 
Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 22-501-700, 22-312-795 
E-mail: albaregia_ami@hotmail.com  

 
Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. március 23-áig. 
 
Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell 
megküldeni.  
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 
 
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről 
értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 
 



A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 
értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola 
határozza meg. 
A regionális válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 
 
Az országos döntő nevezési határideje: 2012. május 15. 
 

NEVEZÉSI LAP 
 

IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 
 

Nevező iskola 
Neve:…………………………………………………………………………………………… 
Címe:…………………………………………………………………………………………… 
OM azonosítója: …………………………. 
A kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………. 
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………... 
 
Versenyző (szóló) 
Neve:…………………………………………………………………………………… 
Születési év, hó, nap…………………………………………Tanulóazonosító: ………………. 
 
Versenyző páros neve: 
1.……………………..………………………………………………………………………… 
Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:………………… 
2………………………………………………………………………………………………… 
Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:………………… 
Felkészítő oktató neve:………………………………………………………………………… 
Telefonszáma…………………………………………………………………………………... 
 
Kötelező tánc:………………………………………………………………………………….. 
 
Szabadon választott tánc:……………………………………………………………………….. 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom! 
 
    ……………..………………       ………………………..   
                      felkészítő                                igazgató 
 
Kelt:……………………… 
 
A régiós válogatóra a nevezési határideje: 2012. március 23. 
 


