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A Martin György Néptáncszövetség Országos Továbbképzést rendez  
2006. november 24-25-26-án táncosok és oktatók számára 

 
Helyszín:    Padragkúti Művelődési Ház (Ajka-Padragkút, Iparos u. 5.) 
Szállás:   Bánki Donát Szakközépiskola kollégiuma (Ajka, Bródy Imre u. 2.) 
Étkezés:    Megrendelés alapján az oktatás helyszínén biztosítjuk a 
                      magyarpolányi Fortuna vendéglő segédletével 
Táncanyag:  szászcsávási cigánytáncok 
Táncmesterek: Kovács Norbert (Cimbi) és Mohácsyné Lőrincz Hortenzia 
 
(A padragkúti Művelődési Ház Ajka külvárosában, a központtól 5 kilométerre 
található. A várost Nagyvázsony irányába kell elhagyni, majd a település 
közepére érve az élelmiszer áruháznál balra fordulni.  Ez az Apte Művészeti 
Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre székhelye, szakmai háza. A 
táncoktatáshoz egy kb. 200 m2-es nagyterem és egy kisebb, kb. 60 m2-es terem 
használható. Büfét az intézmény biztosít. 
A kollégium a város központjában található, a Városi Művelődési Központ 
közvetlen szomszédságában. 6 ágyas szobákban 132 férőhely van. Azoknak, 
akik nem autóval közlekednek, autóbusszal lesz lehetőségük az oktatás 
helyszínére eljutni. A buszt különjáratként indítjuk mindhárom napon a 
programhoz igazítva. 
A helyi program szervezője és hajtómotorja: Kovács Norbert (Cimbi), akinek 
telefonszáma:  20/378-64-59     e-mail címe: apte@netelek.hu valamint az APTE 
MŰVÉSZETI EGYESÜLET–NÉPTÁNCOSOK BARÁTI KÖRE – Tel/fax: 88/243-125) 
 

Program: 
 
November 24. péntek: 
 
15.00-17.30  - Érkezés a kollégiumba, regisztráció a hallban, szobák elfoglalása 
 
17.50             - indulás Padragkútra autóbusszal (az önkormányzat elől)  
 
18.00-18,30 – Vacsora 
 
18.30-21.00 – Táncoktatás 1. 
 
21.30   -  az autóbusz indulása a kollégiumhoz  

   (vendéglátósok feltérképezése) 
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November 25. szombat: 
 
08.30   - az autóbusz  indulása a padragkúti Művelődési Házba 
08.45-09.30 – reggeli 
 
09.30-12.00 – Táncoktatás 2.  
 
12.30-14.00 - Ebéd 
 
14.00-17.00 - Táncoktatás 3.  
 
17.30 - az autóbusz indulása a kollégiumhoz 
18.45 - az autóbusz visszaindulása a padragkúti Művelődési Házba 
 
19.00-20.00 – vacsora  
20.00 - APÁRÓL-FIÚRA  -     Gálaműsor neves szólótáncosok és 

gyermekeik részvételével. Muzsikál Pál István „Szalonna” és 
Bandája, valamint a Szászcsávási Zenekar 

 - Utána TÁNCHÁZ, amíg a hangulat kívánja. Közreműködik a Fláre 
Beás zenekar (is)! 

 
02.00 - az autóbusz indulása a kollégiumba! 
 
November 26. vasárnap: 
 
08.30  - az  autóbusz indulása a padragkúti Művelődési Házba 
08.45-09.30 – reggeli 
 
09.30-12.30 – Táncoktatás 4. - muzsikál a Szászcsávási Zenekar 
 
12.30  - Ebéd, hazautazás 
 

Költségek: 
 
Szállás: 
 
A kollégium díja 1.850,- Ft/fő/éjszaka     
 
Étkezés: 
 
Reggeli:  450,- Ft. 
Ebéd:        1.050,- Ft. 
Vacsora: 650,- Ft. 
(külön-külön is megrendelhető) 
 



 
Részvételi díj: 
 
 

- szövetségi tagoknak (előzetes átutalással):  1.500,-Ft 
- szövetségi tagoknak (helyszíni fizetéssel)  : 2.000,-Ft 
 
-   más jelentkezőknek (előzetes átutalással) : 2.000,-Ft 
-   más jelentkezőknek (helyszíni fizetéssel)   : 2.500,-Ft 
 

 
(Szövetségi tagnak  az egyéni tagok számítanak vagy a csoportokból 10  fő, 
de csak abban az esetben, ha a tagsági díjat befizették!!! A részvételi díj 
teljes összege fizetendő be abban az esetben is, ha valaki nem vesz részt az 
összes próbán!) 
 

Jelentkezési határidő: 2006. november 10. 
(jelentkezési lap mellékelve) 

 
A részvételi díj befizetésének határideje: 2006. november 15. 

 
Számlaszám:  Martin György Néptáncszövetség 

    10700048-42480206-51100005 
 
A jelentkezési lap visszaküldhető az alábbi címekre: 
 
E-mail: martin@martinszovetseg.hu  
Fax     : 42/506-521 
Levél  : 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54. 
 

A PROGRAM és a JELENTKEZÉSI  LAP letölthető innen is:  
www.martinszovetseg.hu

 
Ezen a honlapon új információk, hírek is olvashatók, s várjuk 
észrevételeiteket, kéréseiteket e-mailben és a Fórum rovatban is! 
 
Nyíregyháza – Ajka-Padragkút, 2006. október 25. 

  
 Demarcsek György      Kovács Norbert 
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JELENTKEZÉSI  LAP 
(visszaküldendő: november 10-ig) 

 
Név:  …………………………………………………………………………… 
 
Cím: …………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………… 
 
Fax: ……………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………………....................................... 
 
 
Szállást kérek: (igen-nem) 
 

- pénteken   : ……………….. 
- szombaton: ……………….. 

 
Étkezést kérek: (igen-nem) 

 
- pénteken  - vacsorát: ………………. 
 
- szombaton - reggelit: ………………. 

  ebédet : ………………. 
         vacsorát : ………………. 

 
- vasárnap    - reggelit: ……………… 

            ebédet  : ……………… 
 
A fent megjelölt szállást és étkezést megrendelem! A megrendelés alapján 
vállalom, hogy a megfelelő díjat a helyszínen készpénzzel megfizetem, 
illetve a részvételi díjat a Szövetség számlájára november 15-ig átutalom! 
 
 
…………………………….    …….. ……………………….. 
 Dátum    p.h.     A megrendelő aláírása 
 

Esetleges számlaigényét kérjük mindenki időben jelezze! 
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