
Projekt címe:  

„XXV. (jubileumi) Országos Aranysarkantyús és Aranygyöngyös 
Szólótáncfesztivál megszervezése és lebonyolítása, hazai és határon túli 

néptáncosok részvételével” 

Pályázati azonosító: 106107/01910 

Támogatási időszak: 2021. 03. 01. 2022. 05.01. 

Az Országos Szólótáncfesztivál a néptáncmozgalom szólistáinak kétévente ismétlődő, a 
Kárpát - medencére kiterjedő rangos eseménye, amely 1974-ben jött létre Vásárhelyi László 
koreográfus kezdeményezésére. A rendezvény házigazdája kezdetektől a Balassi Táncegyüttes 
volt a megyei közművelődési feladatokat ellátó intézménnyel, Born Miklós, majd Mlinár Pál, 
ezt követően ifj. Mlinár Pál szakmai irányításával.  

A verseny évtizedek óta fórumot teremt a néptáncosoknak arra, hogy számot adhassanak 
eredeti néptánc ismeretükről, annak újra-alkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni 
előadásmódjukról. 

A versenyre benevezhet minden 17. életévet betöltött amatőr, illetve hivatásos, magyar 
állampolgárságú és határon túl élő magyar nemzetiségű táncos.  
A fesztivál meghirdetője, rendezője: Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány 

Szakmai Védnök: Martin György Néptáncszövetség, 
    
Támogatók:  Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma 
   Emberi Erőforrások Minisztériuma 
   Csoóri Sándor Alap 
   Békéscsaba Megyei Jogú Város 
   Örökség Népművészeti Egyesület 

Társszervező:  Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 
    
A meghirdetés időpontja: 2020. május 13. 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15. 
A verseny kétfordulós programsorozatból tevődött össze. Az eredeti pályázatban tervezett 
időpontokon többször is módosítani kellett a pandémia miatt.  
Ezáltal a területi elődöntők, valamint az országos döntő időpontja az alábbiak szerint 
módosultak: 



Területi elődöntők:  2021. szeptember 25-én, Székesfehérvár, 
(8000 Székesfehérvár, Malom u. 6.) 

2021. szeptember 26-án Jászberény  
(5100 Jászberény, Víz u. 1.) 

Országos döntő:  2021. október 29-31 között  Békéscsaba  
(Csabagyöngye Kulturális Központ – Széchenyi u. 4.,     
Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza – Luther u. 6.) 

A versenyzők két kategóriában, kötelező és szabadon választott táncokban mérték össze 
tudásukat.  

A kötelező táncok a Kárpát-medence magyar tánchagyományából kerültek kiválasztásra úgy, 
hogy minél színesebb legyen a tájegységi és táncstílusbeli különbség. A kiválasztását 
széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg, ahol mindenki megadhatta a maga javaslatát 
melynek összegzését a rendező végezte el. A leadott (összegzett) javaslatok és az elmúlt öt 
fesztiválon szereplő táncok figyelembevételével a kötelező táncokat a Martin György 
Néptáncszövetség által összehívott szakmai bizottság jelölte ki. Ennek megfelelően a XXV. 
fesztiválon az alábbi kötelező táncok szerepeltek: 

Férfi szóló: Magyarszentbenedeki pontozó 
  Tyukodi verbunk és friss 

Páros:    Mérai csárdás és szapora 
  Somogyi ugrós és friss csárdás 

Szabadon választott táncaikat a versenyzők a Kárpát-medence tánchagyományból 
választhatták. 

A zsűri kiválasztását, szintén széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg, ahol mindenki 
megadhatta a maga javaslatát melynek összegzését a rendező végezte el. A leadott 
(összegzett) javaslatok és az elmúlt öt fesztiválon szereplő zsűritagok figyelembevételével a 
zsűri tagjait a Martin György Néptáncszövetség által összehívott szakmai bizottság jelölte 
Busai Norbert, Kocsis Enikő, Majoros Róbert, Németh Ildikó és Szögi Csaba személyére. 

A versenyzők a döntőbe az elődöntőn elért eredményük alapján kerülhettek be. Azok, akik 
korábban aranysarkantyús illetve aranygyöngyös címet nyertek, egyenes ági bejutói a 
versenynek. Az előző fesztiválon junior díjat nyert, illetve ifjúsági szólón a zsűri által 
továbbjutásra javasolt versenyzők szintén egyenes ági bejutók, de az előzsűrizésen a kötelező 
táncból való felkészültségükről számot kellett adniuk. 



A döntő háromnapos programja a következőképpen épült fel: 

2021. október 29. péntek – helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ  

 10:00 - 12:00 Regisztráció 
 11:30 – 12:30 Ebéd 
 13:00 Szabadon választott táncok sorrendjének sorsolása 
 14:00 Kötelező táncok próbája 
 18:00 Ünnepélyes megnyitó 
  Kötelező táncok versenye 

2021. október 30. szombat – helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ  

 9:00 Szabadon választott táncok próbája 
 11:30 – Ebéd 
 13:00 Szabadon választott táncok versenye 
 17:30 Gálaműsor próbája 
 19:00 Gálaműsor és eredményhirdetés 
 22:00 Fesztiválklub 

2021. október 31. vasárnap – helyszín: Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza (Luther u. 6.) 

 9:00 Szakmai értékelés  

A rendezvény ideje alatt fontos szempont volt a járványügyi szabályok maradék nélküli 
betartása. Ennek figyelembe vételével a versenyprogramok és a döntő megtekintése 
regisztrációhoz kötött volt, belépővel rendelkező ültetett közönség előtt zajlott. A 
fesztiválklubba belépés védettségi igazolvány bemutatásával sorszámozott karszalaggal 
történt. 

Az elődöntő két helyszínén részt vett versenyzők:                64 fő 
  Ebből a döntőbe továbbjutott:     36 fő 
Egyenes ágon jelentkező korábbi díjazottak:     15 fő 
Ifjúsági szólótáncfesztiválról bejutott:        1 fő  
A versenyzőket kísérő partnerek:                    3 fő 

A döntőbe 19 férfi szóló és 20 páros produkció jutott be. A versenyzők körül többen határon 
túli magyarok voltak. Erdélyből és Vajdaságból is érkeztek táncosok. 



Az ország minden pontjáról érkező táncosokat kísérő ismerősök és barátok közel 250 főt 
tettek ki. A rendezvényen a fesztivál központi zenekara a DŰVŐ Zenekar volt, ezen felül 5 
népzenei együttes (Bürkös Zenekar, Szilvási és barátai, Pálházi Bence és barátai, Talléros 
Zenekar, Kodoba Zenekar is részt vett. 

A két versenyprogramot, a szombat esti gálaműsort közel 1000 néző láthatta. A szombat esti 
fesztiválklubnak közel 400 vendége volt.  

A XXV. alkalommal rendezett fesztivál teljes időtartama alatt minden program ingyenes volt. 

A fesztivál programjáról folyamatos tájékoztatást adott a helyi média. Újsághírekben (Békés 
Megyei Hírlap), internetes portálokon (BEOL.hu, Hír6.hu, TV7), valamint a 
Szólótáncfesztivál facebook oldalán Országos Szólótáncfesztivál | Facebook  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / O r s z % C 3 % A 1 g o s -
Sz%C3%B3l%C3%B3t%C3%A1ncfesztiv%C3%A1l-1779730122301091 
folyamatosan frissülő hírek és fotódokumentációk jelentek meg. 

A PR egyik fontos momentuma, mely már több évre visszamenőleg is jelen volt, a versenyzők 
és kísérő partnereik ajándékba kapnak az aktuális fesztivál logójával ellátott pólót. Ez 
nemcsak kedvesség a rendezők részéről, hanem a rendezvény hírének terjesztését is szolgálja. 

A XXV. Országos Szólótáncfesztivál lebonyolításában közel 15 önkéntes segített. Feladatuk a 
teremrendezés, színpadi ügyelet, nézőtéri ügyelet és nézőtéri beléptetés, a versenyprogramok 
gördülékeny lebonyolításához a versenyzők koordinálása, versenyprogramok és 
versenysorrendek kifüggesztése, takarítás. Ezt a feladatot főként a Balassi és a Rábai 
Táncegyüttes táncosai végezték. 

A versenyző táncosok közös véleménye szerint e komoly hagyományokra visszatekintő 
rendezvény a magyar néptánckultúra ápolását, tovább éltetését segítette, s hozzájárult a táncos 
egyéniségek kibontakozásához.  

A Szólótáncfesztivál jelentősége a fentieken túl abban fogalmazható meg, hogy új, a Kárpát-
medence magyar tánchagyományának eddig kevésbé ismert anyagai kerültek a széles 
tömegek köztudatába, mely által színesebbé válik népi kultúránk. 

 Az Országos „Aranysarkantyús és Aranygyöngyös” Szólótáncfesztivál nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi viszonylatban is az egyik legrangosabb megmérettetés, melyet garantál a 4 és fél 
évtizedes múlt, a szakmai háttér, és a rendezvény magas fokú színvonala is. 

https://www.facebook.com/Orsz%25C3%25A1gos-Sz%25C3%25B3l%25C3%25B3t%25C3%25A1ncfesztiv%25C3%25A1l-1779730122301091
https://www.facebook.com/Orsz%25C3%25A1gos-Sz%25C3%25B3l%25C3%25B3t%25C3%25A1ncfesztiv%25C3%25A1l-1779730122301091
https://www.facebook.com/Orsz%25C3%25A1gos-Sz%25C3%25B3l%25C3%25B3t%25C3%25A1ncfesztiv%25C3%25A1l-1779730122301091


Békéscsaba, 2022. február 2. 

        Kiss József 
        kuratóriumi elnök 

Jegyzőkönyv 

Készült: Békéscsabán, 2021. október 31-én a XXV. Országos Szólótáncfesztiválon. 
Jelen vannak:   

Kocsis Enikő, a zsűri tagja 
Németh Ildikó a zsűri tagja 
Szögi Csaba a zsűri tagja 
Majoros Róbert a zsűri tagja 
Busai Norbert, a zsűri elnöke 

A fesztiválon a versenyzők mind a kötelező, mind a szabadon választott táncok 
esetében igen magas tánctechnikai felkészültséget mutattak. A stílusismeret igen sokrétűen 
volt jelen a különböző dialektusterületekről bemutatott táncoknál, ugyanakkor a versenyzők a 
szabadon választott táncok zenekíséretére és a viseletek igényes összeállítására is nagy 
hangsúlyt fektettek. A zsűri külön felhívta a versenyzők figyelmét, hogy nagyobb teret 
adjanak az improvizációs lehetőségeknek a táncukban, „ne a produkció legyen a cél, hanem 
maga a tánc!”  

Az idei versenyre, az eddigi jelentkezők számához képest, kevesebb versenyző 
nevezett a versenybe, így kevesebben is jutottak a döntőbe a zsűri elé.  A koronavírus járvány 
miatt hozott, megszorító intézkedések hatására és a halasztott versenyidőpontok, miatt is 
alakulhatott így, reméljük, hogy ez a jövőben pozitív irányba fog változni. Nagyobb rálátást 
adott a zsűrinek, hogy a selejtezők alkalmával is, ugyanaz az öt zsűritag értékelte a 
versenyzőket, akik a döntőben ítélkeztek. A folyamatos szakmai fejlődés hatására, nagyon 
színvonalas, és eredményes volt a fesztivál.  



A zsűri döntése alapján az alábbi díjak kerültek kiosztásra:  

Különdíjak: 

 Nagy Vivien Zsuzsanna - Kovács Dénes Zoltán 
 Duna Művészegyüttes különdíja - Szépséges Mezőség c. előadásra 2 db  

belépőjegy 
 átadja: Juhász Zsolt, művészeti vezető 
Tomory Kinga: 
 Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége  - „Gál László díj” 20.000Ft 
 átadja: a zsűri tagja 
Vaszkó János: 
 Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége  - „Gál László díj”20.000Ft 
 átadja: a zsűri tagja  

Gazsi László 
 Fitos Dezső Társulat különdíja - 25.000Ft 
 átadja: Fitos Dezső 
Husvét Dániel 
 Kiss József által alapított különdíja  
 átadja: Kiss József 

Fodor Janka - Csuti Péter István: 
 Tabán Táncegyüttes különdíja 25.000Ft 
 átadja: zsűri tagja 
  
Dudás Dávid: 
 Szögi Csaba által alapított „Talentum díj” 
 átadja: Szögi Csaba 

Szabó Mercédesz - Szél Gábor: 
 Jászság Népi Együttes különdíja - 30.000Ft 
 átadja: Szűcs Gábor 

Gellén Péter: 
 átadja: Sikentáncz Szilveszter - szuggesztív előadó –  

felújított doxa zsebóra 

Szabó-Kenéz Enikő - Sáfrán Balázs: 
 Martin György Néptáncszövetség különdíja - 30.000Ft 



 átadja: Demarcsek György 

Kerepesi Zoltán: 
Örökség Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület különdíja - 30.000Ft 

 átadja: Sikentáncz Szilveszter 

Németh Eszter - Molnár Bálint: 
 Martin György Néptáncszövetség különdíja - 30.000Ft 
 átadja: Demarcsek György 

Sári Ábel: 
Örökség Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület különdíja - 30.000Ft 

 átadja: Sikentáncz Szilveszter 

Junior díjat kapott: 
Takács Zoltán 

Első alkalommal kapott Aranygyöngyöt: 
Dajka Ilka 
Német Viktória 
Paput Júlia 

Első alkalommal kapott Aranysarkantyút: 
Balogh Károly 
Bordás Barnabás 
Chifor Lénárd 
Juhász Bence Zsombor 
Melles Endre 

Második alkalommal kapott Aranygyöngyöt: 
Németh Eszter 
Szabó-Kenéz Enikő 

Második alkalommal kapott Aranysarkantyút: 
Demarcsek Dániel 
Gellén Péter 
Gera Zoltán 
Husvét Dániel 
Mir Dávid Hessami 
Molnár Bálint 



Sáfrán Balázs 

Örökös Aranygyöngyös táncos címet kapott: 
Farkas Fanni 

Örökös Aranysarkantyús táncos címet kapott: 
Fodor Mátyás 
Gazsi László Márk 
Kiss Balázs 
Móricz Bence 

Osskó Endréné díj: 
nem került kiosztásra 

Vásárhelyi László díjat kapott: 
Fodor Mátyás 

Kmf. 

 

Kocsis Enikő 
zsűritag

Németh Ildikó 
zsűritag 

Majoros Róbert 
zsűritag

Busai Norbert 
zsűrielnök

Szögi Csaba 
zsűritag



        Aranysarkantyú plake.     Aranygyöngy plake. 

 

A versenyzők és kísérő partnereinek összekészíte. ajándék pólók 



 

Szabadon választo. táncok sorrendjének sorsolása a fesz@vál igazgatóval iA. Mlinár Pállal 

 

Szakmai zsűri 



 

Kötelező táncok próbája 

 

Kötelező férfitánc - verseny 



 

Kötelező páros táncok 

 

a fesz@válzenekar - DŰVŐ Zenekar 



 

Szabadon választo. táncok versenye 

 

Határon túli versenyző – Melles Endre - kötelező tánca 



 

Díjkiosztó gála 

 

Szakmai értékelés a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házában 


