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Versenykiírás 

V. Pesovár Napok 
2017. március 20-24. 

 

Tanulmányi verseny –  

Házi Népdaléneklési Verseny – kategória 

 

Az idei tanévben az V. Pesovár Napok keretében ismét meghirdetésre 

kerül a Házi Népdaléneklési Verseny. Várjuk azon érdeklődőket, akik 

szeretnék megmérettetni magukat és énektudásukat, egyénileg vagy 

akár csoportosan (max. 5 fő).  

 

Verseny időpontja: 2017. március 20. hétfő 14:00. 

 

Helyszíne: Barátság Kulturális Központ, Kamaraterem 

 

Minden versenyző köteles egy „műsorlapot” készíteni, melyen 

feltünteti az általa választott népdalok címét. 

Minden kategóriában arany, ezüst és bronz minősítéseket hirdetünk, 

valamint a legtehetségesebbek pedig kiemelt arany díjazásban 

részesülnek.  

 

A produkciók időtartama nem haladhatja meg a 3 percet (+/- 20mp). 

 

A versenyzés három korcsoportban történik. 

 

1. korcsoport: 1-4. osztályosok – alsó tagozat 

Követelmény: 2-3 népdal a Kárpát-medence egész területéről szabadon, 

gyermekjáték is lehet. 

 

2. korcsoport: 5-8. osztályosok – felső tagozat 

Kötelező anyag: mezőföldi dalcsokor. 

Szabadon választott: 2-3 népdalból álló dalcsokor a Kárpát-medence 

egész területéről szabadon. 

 

3. korcsoport: 8. osztályosoktól – középiskolások számára. 

Kötelező anyag: mezőföldi dalcsokor. 

Szabadon választott: 2-3 népdalból álló dalcsokor a Kárpát-medence 

egész területéről szabadon. 

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 27. 



Tanulmányi verseny –  

Tankerületi Népdaléneklési Verseny – kategória 

 

A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tankerületi 

Népdaléneklési versenyt hirdet általános és középiskolásoknak a 

következők szerint. 

 

A verseny időpontja: 2017. március 21. (kedd), regisztráció: 13:30 

– 13:45; kezdés: 14:00. 

 

A verseny helyszíne: Szekeres József Konferencia-és 

Rendezvényközpont, Százhalombatta 

 

A verseny célja: 

A tehetséges énekesek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, 

a népdaléneklés népszerűsítése. 

 

A verseny díjazása: 
Oklevél, valamint a díjazottak belépőket nyerhetnek a Summerfest 

Nemzetközi Folklórfesztivál eseményeire (a helyezéstől függő 

programcsomagot), valamint a Barátság Kulturális Központ 

különdíjat ajánl fel, amely családi színházi belépő az intézmény 

színházi eseményeire. 

Minden kategóriában kiemelt arany, arany, ezüst és bronz 

minősítéseket szerezhetnek a gyermekek. 

 

A versenyzés három korcsoportban történik, más-más 

követelményrendszerrel. 

Kérjük, hogy a versenyzők készítsenek „műsorlapot”, melyen 

feltüntetik az általuk választott népdalok címét, származási helyét, a 

versenyző nevét, és iskoláját. 

Kérjük a versenyzőket, hogy a versenyen népviseletben jelenjenek 

meg. 

 

A produkció időtartama minimum 2 perc! 

Jelentkezési lap visszaküldésének ideje és módja:  

2017. február 27., emailben: pesovarnapok2017@gmail.com 

Tanulmányi verseny – 

Néprajz Verseny – kategória 
 

Verseny időpontja: 2017.március 22. (szerda) 16:30-19:00. 

Helyszíne: Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta – Kamaraterem 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 10-14 év 

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport 

maximum 3 főből állhat. 

II. korcsoport: 14-18 év 

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport 

maximum 3 főből állhat. 

III. korcsoport: Vegyes korosztály (8-18 év) 

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport 

maximum 3 főből állhat. 

Bármelyik korcsoport bármelyik témalehetőséget választhatja, a zsűri 

értékelése korcsoportonként fog megtörténni. 

 

A verseny két részből áll: 

1. Minden versenyző előad egy prezentációt a kiválasztott témájából. 

2. Néprajzi totó a versenyzők részére. 

Prezentáció témái:  

 A szellemi kulturális örökség magyarországi jegyzékében szereplő 

elem bemutatása prezentáció formájában. A versenyző a választott 

témáját maximum 5 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság 

előtt.  

 Családfám: A versenyző családfájának bemutatása prezentáció 

formájában. A versenyző a prezentációját maximum 5 percben adja 

elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt.  

Néprajzi totó témái:  

 Otthonunk Mezőföld. Mezőföld tájegységének ismerete, népszokása, 

viselete és táncai alapján  

 Pesovár Ferenc élete és munkássága. 

 A Forrás Néptáncegyüttes elmúlt több mint 30 éve, az 1984-es érdi 

kezdéstől egészen napjainkig. 

Jelentkezési lap visszaküldésének ideje és módja: 

2017. február 27., emailben: pesovarnapok2017@gmail.com 



Tanulmányi verseny – 

Szóló- és Párostánc Verseny – kategória 
 

Verseny időpontja: 2017.március 23. (csütörtök) 15:00-19:00. 

Helyszíne: Szekeres József Rendezvény- és Konferenciaközpont 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok 

Kötelező táncok: Mezőföldi páros és/vagy férfitáncok 

Fiú szólótánc: Mezőföldi verbunk, ugrós vagy eszközös ugrós 

Párosok: Mezőföldi lassú és friss csárdás vagy ugrós és friss csárdás 

 

Zenét biztosítja: Zagyva Banda – zenekari próba kezdete: 12:00. 
 

A verseny kategóriái: 

 szóló: egy fiúversenyző 

 páros: egy fiú és egy lány versenyezhet együtt 

 páros: két lányversenyző 
 

Korcsoportok: 

 szóló kategóriában: 
 1-4. osztályosok számára – alsó tagozat – 

maximum 1,5 percben a táncanyag szabadon választott  

 5-8. osztályosok számára – felső tagozat – 1,5–2 

percben: kötelező táncanyag ÉS egy szabadon választott 

 9-12. osztályosok számára – középiskola – 2–2,5 

percben : kötelező táncanyag ÉS egy szabadon választott 

 Felnőttek számára – 2–2,5 percben : kötelező 

táncanyag ÉS egy szabadon választott  

 

 páros kategóriában: 
1-4. osztályosok számára maximum 1,5 percben a 

táncanyag szabadon választott 

 5-8. osztályosok számára 1,5 – 2 percben: kötelező 

táncanyag ÉS egy szabadon választott 

9-12. osztályosok számára 2 – 2,5 percben: kötelező 

táncanyag ÉS egy szabadon választott 

Felsőoktatásban tanulók számára 2 – 2,5 percben : 

kötelező táncanyag ÉS egy szabadon választott 

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 27. 

 

GÁLAMŰSOR 

 

Az V. Pesovár Napok lezárása céljából rendezett GÁLAMŰSOR, 

valamint DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG minden versenyzőnek, ahol a 

szakmai zsűri által meghatározott és kiemelt indulók mutathatják be 

produkciójukat, mindhárom kategóriából. 

 

Időpontja: 2017.március 24. (péntek) 17:00-18:30. 

Helyszíne: Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta – 

Színházterem 

 

A ünnepi ceremónia után minden érdeklődőt szerettettel várunk a 

Barátság Kulturális Központ IKSZ helyiségében, először egy ifjúsági 

táncházi, majd egy felnőtt táncházi mulatságra!  

 

Ifjúsági táncház: 19:00-21:00. 

 

Felnőtt táncház: 21:00-01:00. 

 

 

A talpalávalót a Zagyva Banda biztosítja. 

 

Közreműködnek a Forrás Néptáncegyüttes felnőtt 

táncosai. 



Fontosabb események a Pesovár Ferenc Néptánc Suli 

növendékeinek életében: 

 

 

- V. Pesovár Napok – 2017. március 20-24. 

- A Nagy Locsolás – 2017. április 17. 

- I. Forrás Bál – 2017. április 29. 

- Évadzáró Gálaműsor I. – 2017. május 21. 

- Évadzáró Gálaműsor II. – 2017. június 10. 

- Bizonyítványosztás I. – 2017. június 15. 

- Bizonyítványosztás II. – 2017. június 16. 

- Mákvirág Tábor – 2017. június 26-július 1. 

- Széles a Duna... (Napközis tábor Diósdon ÉS 

Százhalombattán) – 2017. július 3-7. 

 

- XXIV. SUMMERFEST NEMZETKÖZI 

FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS NÉPMŰVÉSZETI 

VÁSÁR – 2017. augusztus 12-22. 

 

A Magyarok Öröksége Alapítvány, 

a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fenntartó 

támogatója:  

SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

Támogatónk: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Diósd Város Önkormányzata 

 

Örömmel vennénk, ha adója 1%-val támogatná 

alapítványunkat, adószámunk:  

Magyarok Öröksége Alapítványt 19179416- 1-13 

számlaszám: 11742135-20094296 

info: 06-23-358-973; 
www.pesovarferencami.hu 

 

társrendező:  

Barátság Kulturális Központ  

Érték és élmény!  

Százhalombatta  

 

 
 

A címoldalon látható fénykép a százhalombattai Óvárosi Közösségi Ház 

gyűjteményében található, a kép az 1920-as években készült egy százhalombattai 

népviseletben lévő párról. 

 

http://www.pesovarferencami.hu/

