
PÁVA MATINÉ
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I. RégI stílusú táncaInk | 2016. október 22. 11 óra 
Kör- És lÁNcTÁNcoK, fegyVerTÁNcoK MArAdVÁNyAI, ugrós És legÉNyes TÁNcoK, forgós-forgATós TÁNcoK

Kalotaszegi táncok – Szinvavölgyi Néptáncműhely

a középkoR hangszeReI 
Tekerőlant – Patonai Bátor, duda – Aprája Dudazenekar

legényes táncok
Bukovinai silladri – Fundák Kristóf
Kalotaszegi legényes – Herdon testvérek
Válaszúti sűrű magyar – Berecz István
Küküllő menti pontozó – Németh Antal

FoRgatós táncaInk
forgatósok – Szinvavölgyi Néptáncműhely
Mezőségi  táncok – Szinvavölgyi Néptáncműhely

Közreműködik a zagyva Banda
szerkesztő-műsorvezető: DIószegI lászló 

köR és lánctáncok
Havajgatás (Moldva) – Tintér Gabriella
Moldvai körtáncok – Válaszút Táncegyüttes
sárközi karikázó – Szinvavölgyi Táncegyüttes

FegyveRtáncok maRaDványaI
felső-Tisza vidéki cigánybotoló – Németh Antal, Fundák Kristóf 
somogyi kanásztánc – Herdon testvérek
felső-Tisza vidéki pásztorbotoló – Berecz István

ugRós táncok
somogyi duda – Aprája Dudazenekar
somogyi táncok – Kaszai Lili és Fundák Kristóf
Énekeljünk együtt Tintér Gabival
Mezőföldi táncok – Alba Regia AMI „Pulutyka” Táncegyüttes

szünet



II. az új magyaR táncstílus | 2016. november 6. 11 óra
A VerBuNK És A csÁrdÁs, A duNA És A TIszA VIdÉK TÁNcAI

a veRBunk és a csáRDás
doroszlói táncok – Cirkalom Táncegyüttes
Verbunkok Marossárpatakról, Kalotaszegről, szatmárból, 

sárközből és a rábaközből – Cifra Táncegyüttes,  
Németh Antal, Hoksz Attila, Sándor Zsigmond

Vajdasági, dél-alföldi szerelmes dalok (Horgos faluból) – 
Csizmadia Anna és a Fokos Együttes

a Duna vIDék táncaI
Kalocsai táncok – Busai Bori és Mahovics Tamás
rimóci énekek – Haraszti ikrek
rimóci táncok – Herczeg Hajnalka és Hajdara Tamás
rábaközi dudaimitáció – Zsikó Zsuzsa
rábaközi táncok – Kaszai Lili és Fundák Kristóf
Mátyusföldi táncok – Cirkalom Táncegyüttes

szünet

a tIsza vIDék táncaI
szatmári táncok – Cifra Táncegyüttes

A magyar duda – Agócs Gergely és Horváth Zalán

dél-alföldi zene – Fokos Zenekar és Csizmadia Anna
dél-alföldi táncok – Kaszai Lili és Fundák Kristóf,  

tekerőlanton kísér Patonai Bátor
Énekeljünk együtt Csizmadia Annával
szabolcsi Hallgató és Nyírségi Pergetők – Tintér Gabriella
Nagyecsedi táncok – Cifra Táncegyüttes

Közreműködik: szalonna és Bandája, zsuráfszky zoltán
szerkesztő-műsorvezető: DIószegI lászló 



III. eRDély | 2016. december 8. 11 óra

gyImes
gyimesi népdalok – Varga Veronika
gyimesi muzsika – Zerkula Zenekar
gyimesi táncrend – Gyimesi Néptáncegyüttes
gyimesi népdalok – Vrencsán Anita

A furulya – Agócs Gergely hangszerbemutatója

küküllő mente
szászcsávási muzsika – Szalonna és Bandája
Énekeljünk együtt Tintér Gabival
Küküllő menti táncok – Jászság Népi Együttes

szünet

mezőség
Magyarszováti énekek – Varga Veronika
Magyarpalatkai táncok – Jászság Népi Együttes 

székelyFölD–székelymezőség
székelyföldi muzsika – ifj. Ürmös Sándor cimbalom
székely verbunk – Antal Adorján
Vajdaszentiványi táncok – 

kalotaszeg
Kalotaszegi legényesverseny
Kalotaszegi hajnalik – Tintér Gabriella
Kalotaszegi táncok – Jászság Népi Együttes

Közreműködik: szalonna és Bandája
szerkesztő-műsorvezető: DIószegI lászló





szeretőm e táncba…

Szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
Minden fordulásba ragyog ez ujjába.
Szeretőm es voltál kerítőm es voltál
Verjen meg az Isten ha igaz nem voltál.

Szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
Minden fordulásba ragyog ez ujjába.
Csak azért szeretem a magyar menyecskét 
Jól meg tudja főzni a borsót s a lencsét.

A borsót s a lencsét az ecetes (e)cibrét
Az ecetes (e)cibrét s a bárányleveskét.
Csak azért szeretek falu végen lakni
Hogy az én édesem oda jár itatni.

Lovát itogatja megát fitogatja
Két (szép) piros orcáját vélem csókoltatja.
Velem ne csókoltatsd velem ne csúfolkodj
Mer úgy es jól tudják hogy jó édesem vagy.

Moldva



királyfalvi nagyhegy alatt…

Királyfalvi nagy hegy alatt
Folyik a szerelem patak.

Aki abból vizet iszik
Babájától elbúcsúzik.

Én is abból vizet ittam
A babámtól elbúcsúztam.

Királyfalván dörög az ég
Nem tom rózsám szeretsz e még.

Ha nem szeretsz azt is mondd ki
Bátran ha kérdez valaki.

Búsulj rózsám mer én sírok
Tőled búcsúzni akarok.

Magyarkirályfalva, Küküllőmente

Fecském, fecském…

Fecském, fecském, édes fecském,
Vidd el az én levelecském;
Vidd el, vidd el Horgos falujába,
Tedd a babám ablakába!

Ha kérdezi: honnan gyüttél?
Kinek a postása lettél?
Mondd mög, hogy egy bús árva szívnek:
A te régi szeretődnek.

Horgos, Dél-Alföld



PÁVA MATINÉ

Közreműködik  
agócs gergely, Diószegi lászló, zsuráfszky zoltán, szalonna és Bandája

Az immár a harmadik sorozatban képernyőre kerülő „Fölszállott a 
páva” c. televíziós vetélkedő célja a magyar néptánc és népzene 
különleges gazdagságának, kimagasló értékeinek széles körben való 
megismertetése.

A „Fölszállott a páva” díjazottjai közreműködésével a Művészetek 
Palotája Bartók Béla Hangverseny termében megrendezésre kerülő 
három előadásból álló sorozat az általános iskola felső tagozatos 
tanulói számára nyújt felejthetetlen élményt. Az ismeretterjesztő 
műsorok a magyar néptánc és népzene történeti, táji tagozódását 
mutatják be közérthető magyarázattal, sok tánccal és zenével, 
közös énekléssel. Az előadások utáni táncházban a gyerekek meg is 
tanulhatják a műsorban látott táncokat.

szerkesztő-rendező: DIószegI lászló

Támogató:

Az előadások az általános iskolai 
csoportok számára ingyenesen 
tekinthetők meg.

A műsor a KözszolgÁlAT  
A MAgyAr KulTÚrÁÉrT AlAPÍTVÁNy  

szervezésében valósul meg

Információ/jegyek igényelhetők:  
pava@mtva.hu; kurucz.karolyne@mtva.hu  
Tel: +36 20 368 0250


