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Programtervezet 

„Rözögtessük mög!” 

Dél- Alföldi Szóló- és Páros Táncok  
 II. Országos Fesztiválja  

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 12. 
 

Tisztelt Táncosok! 

Örömmel tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy a Tiszavirág Néptáncegyesület szervezésében 

második alkalommal kerül megrendezésre a „Rözögtessük mög!” – Dél-alföldi Szóló- és Páros 

Táncok Országos Versenye, melyet az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Martin 

György Néptáncszövetség egyaránt támogat.  

A verseny célja, hogy a dél-alföldi régió táncos hagyományai ne kerüljenek a” feledés homályába”, 

illetve a régióhoz tartozó egyéb népművészeti kincs (zenei hagyomány, viselet, tánc… stb.) 

továbbéltetése és újrafelfedezése.  

 

A verseny időpontja: 2019. május 10-11.  

2019.május 10. péntek 

 

Regisztráció: 14-16 óra között 

Színpadbejárás: 16 – 18.30 óra között 

Vacsora: 19.00 

Előadás: 20.00 Dr. Varga Sándor „Dél-Alföld táncélete” 

Közös beszélgetés és mulatság: 21.00 – 00.00 

2019. május 11. szombat 

Reggeli: 07.30 – 08.30 

Versenyprogram I: 10.00 – 13.00 

Ebéd: 13.00 – 14.00 

Versenyprogram II: 14.00 – 17.00 

Eredményhirdetés, díjátadás, gálaműsor: 18.00 

Vacsora: 20.00 

Hajnalig tartó mulatság! 
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A verseny helyszíne: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, (6772 Deszk, Tempfli tér 8.) 

(A további információk és a részletes program az Információknál található online felületen lesz 

elérhető)  

 

A verseny kiírása: 

Szeretettel várunk minden olyan fiatal és idősebb táncost, aki szereti, és szívesen táncolja a dél-alföldi 

páros (lassús és frisses, oláhos és frisses) és szóló (oláhos) táncokat. A fesztivál országos hatókörű 

lesz, de a határon túli táncoslábú barátainkat is nagy szeretettel várjuk versenyünkre.  

Fontosnak tartjuk az improvizatív, szabad táncolást, (figyelembe véve a tájegység adatközlőinek 

táncát), kihangsúlyozva a táncszerkesztésük sajátosságait, egyéniségük megjelenítését, mely az 

előadók egyéni táncain keresztül megmutatkozhat. A zsűri és a szervezők által meghatározva, csak 

azok a dél-alföldi (oláhos, lassús, frisses) táncanyagok versenyképesek és értékelhetőek, melynek 

archív felvételei megtalálhatóak a Zenetudományi Intézet filmtárában!!!! 

A táncosoknak 2 perc áll rendelkezésükre, hogy bemutassák tánctudásukat. Minden táncosnak kétszer 

kell megmutatkoznia a verseny során. Egyszer „szólóban” (2 versenyszám egyidejűleg) és egyszer kis 

csoportokban (kb. 5 pár, 7 szóló) táncolva. A bemutatkozás korcsoportonként, a versenyzők nevének 

ABC betűrendjében történik, illetve az első két korcsoportnál a választott zenei kíséretet is alapul 

véve. 

 

A táncosokat értékelő szakmai zsűri tagjai: 

Dr. Felföldi László: Néptánckutató, címzetes egyetemi tanár 

Farkas Tamás: a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos 

Busai Norbert: a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, Táncház díjas 

néptáncpedagógus 

Busai Zsuzsanna: a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos 

Furik Rita: Koreográfus – Rendező – Jelmeztervező, „Szellemi Hagyomány Őrzője” 

Juhász Zsolt: Harangozó Gyula díjas Táncművész, Koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 

Aranysarkantyús Táncos, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője  

Sikentáncz Szilveszter: Örökség Gyermek és Népművészeti Egyesület elnöke, Örökös 

Aranysarkantyús táncos, Népművészet Ifjú Mestere 

 

Nevezési feltételek: 

A nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a következő korcsoportokban. 

I. korcsoport: 8 – 10 év 

II. korcsoport: 11 - 13 év 

III. korcsoport: 14 - 16 év 

IV. Korcsoport: 17 - 21 év 

V. korcsoport: 22 - 40 év 

VI. korcsoport: 40 + év 

 

A születési évet kérjük figyelembe venni a korcsoport meghatározásánál! 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy páros indulás esetén ajánlott azonos korcsoportból indítani a 

versenyzőket, az értékelés egyértelműsítése érdekében.  
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Zenei kíséret: 

Juhász zenekar (Szabadka) (E-mail: juhaszzenekar123@gmail.com, Juhász Gábor: +381 63 88 57 

043 )  

A 14 éven aluli résztvevők egy kategórián belül két, előre meghatározott zenei blokk közül 

választhatnak, melyet a verseny online felületéről lehet letölteni. Kérjük zenei igényüket a 

jelentkezési lapon feltüntetni! A 14 éven felüli versenyzők számára improvizatív zenei anyag 

biztosított. A 14 éven felüli oláhost választó versenyzők számára a zenei kíséret is választható. (Lásd. 

nevezési lap táblázat) A zeneszámok feltöltési ideje: 2019. február 11. (hétfő)!! 

Díjazás: 

„A díjazás a zsűri tagjaival kerül egyeztetésre” 

 

Nevezési díj: - Férfi szólótánc: 3 000 Ft/ fő 

    - Páros szólótánc: 5 000 Ft/pár 
 

Nevezési díj befizetése átutalással történik a következő számlára: 

Tiszavirág Néptáncegyesület számlaszáma: 14100282-26384549-01000004 

(A helyszínen nem áll módunkban befizetéseket elfogadni!) 

Ha több kategóriában nevez a versenyző, akkor minden kategóriához külön jelentkezési lapot 

kell kitölteni és a nevezési díjat is minden leadott dokumentumhoz utalni szíveskedjenek! 

A NEVEZÉS CSAK A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL VÁLIK 

ÉRVÉNYESSÉ!!! 

Számlát igény szerint a verseny napján, a helyszínen adunk!!! 

 

A megadott határidőn túli nevezéseket (befizetéseket) nem áll módunkban elfogadni! 

A befizetett nevezési díj átutalásáról szóló igazolást kérjük, csatolják a nevezési laphoz (az 

elektronikusan benyújtott nevezési laphoz is, scannelt formátumban).  

 

A versenyzőknek lehetőségük van részt venni egy szakmai felkészítésen, melyet 2019. március 9-

10.-re tervezünk (az időpont módosításának jogát fenntartjuk!) Appelshoffer János és Rémi Tünde 

vezetésével.  

Helyszín: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, (6772 Deszk, Tempfli tér 8.) 

 

 

A nevezési lapokat írásban vagy elektronikusan juttassák el a következő címekre: 

 

1. Postai elérhetőség: 

Tiszavirág Néptáncegyesület  

6772 Deszk, Tempfli tér 8.   

(A beérkezés határideje: 2019. április 12.) 

Borítékra szíveskedjenek ráírni: „Rözögtessük mög!” – Dél-Alföldi Szóló- és Páros Táncok II. 

Országos Versenye  - nevezés 

 

mailto:juhaszzenekar123@gmail.com
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2. E-mail cím: 

tiszavirag.deszk@gmail.com 

Tárgy: „Rözögtessük mög!”  

 

Információ: 

 

Adorjányi-Szabó Nóra: 

Tel.: +36 705707536 

E-mail: tiszavirag.deszk@gmail.com 

 

Tóth Gábor: 

Tel.: +36 70 336 85 58 

 

Közösségi portál: 

„Rözögtessük mög” facebook page 

(https://www.facebook.com/rozogtessukmog/?fref) 

Kérjük, hogy ezen a felületen ne küldjenek be jelentkezési lapot!!!! 

Étkezés, szállás: 

Versenyzőknek: a szállás (péntekről szombatra) és négy étkezés (péntek-vacsora, szombat-reggeli, 

ebéd, vacsora) a fesztivál által biztosított. Igény szerint szombatról vasárnapra is lehet szállást, illetve 

vasárnap reggelit kérni saját költség ellenében.  

Kísérőknek: szállás 3000 Ft/fő/éj, reggeli 700 Ft/fő, ebéd 1000 Ft/fő, vacsora 700 Ft/fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk versenyünkre, a felkészüléshez jó munkát, sok sikert 

kívánunk!  

 

 

Tóth Gábor Goda Katalin Adorjányi-Szabó Nóra Bene Ildikó 

elnök szervező szervező szervező 
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