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A Martin György Néptáncszövetség Országos 

Továbbképzést rendez  

2007. november 23-24-25-én táncosok és oktatók 

számára 
 

Helyszín:     Magyarpolány 

Szállás:   Tájház, kulcsos ház, iskola, falusi szállásadók Magyarpolányban, illetve 

      kollégium Ajkán 

Étkezés:       Megrendelés alapján az oktatás helyszínén biztosítjuk a magyarpolányi 

      Tarka Kakas vendéglő segédletével 

Táncanyag:  szatmári cigánytáncok 

Táncmesterek: Demarcsek György és Demarcsek Zsuzsa 

 

A Tájházban és az iskola épületében csoportos módon oldható meg a szállás. 8-12 

ágy kerül egy-egy helyiségbe, takarók vannak, az ágyak jó minőségűek. Tusolási 

lehetőség megoldott. Erre 40 főig tudunk jelentkezést fogadni (igények 

sorrendjében).  

Lehetőség van falusi szállásadóknál szállást foglalni. Ezek jó minőségűek, bár 

kicsit drágábbak. 35-40 főig tudunk ilyen szállást szervezni (igények 

sorrendjében). 

A kollégium Ajka város központjában található (Magyarpolánytól 8 km), a 

Városi Művelődési Központ közvetlen szomszédságában. 6 ágyas szobákban 132 

férőhely van. Magyarpolányba pénteken 17.40, 18.40-kor, szombaton, vasárnap 

8.30-kor indulnak buszok az ajkai buszpályaudvarról. 

A helyi program szervezője és hajtómotorja: Kovács Norbert (Cimbi), akinek 

telefonszáma:  20/378-64-59        e-mail címe: cimbi34@invitel.hu  

 

Program: 
 

November 23. péntek: 
 

15.00 - 18.00 - Érkezés Magyarpolányba, szállások elfoglalása 

17.30 – 18.30 - Vacsora 

 

18.30-21.00 – Táncoktatás 1. 
 

21.00 – szabad program 
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November 24. szombat: 
 

08.30 – 09.30 - reggeli 

 

09.30-12.00 – Táncoktatás 2.  
 

12.30-14.00 - Ebéd 
 

14.00-17.00 - Táncoktatás 3. (zenekarral) 
 
 

18.30 - 19.30 – vacsora  

20.00 – 21.00 – A PARNO GRASZT Zenekar lemezbemutató koncertje  

21.00 – 22.00 – Népi Virtuózok  -     Gálaműsor      

                  Muzsikál a Parno Graszt, a Fláre Beás és a Tegnap Zenekar 

22.00 – 02.00      - TÁNCHÁZ, amíg a hangulat kívánja 
 

November 25. vasárnap: 
 

08.30 - 09.30 – reggeli 
 

09.30-12.30 – Táncoktatás 4. 
 

12.30  - Ebéd, hazautazás 
 

 

 

Költségek: 
 

Szállás: 

 Tájházban, iskolában: 1.500,- Ft/fő/éj 

 Falusi szállásadóknál: 2.700 - 2.900,- Ft/fő/éj (szállásadótól függően) 

 Kollégiumban Ajkán: 1.900,- Ft/fő/éj (ha mindkét napra igénybe veszed) 

               (egy éjszakára: 2.100,-Ft) 

 

Étkezés: 
 

Reggeli:     500,- Ft 

Ebéd:        1.050,- Ft 

Vacsora:    700,- Ft 

(külön-külön is megrendelhető) 
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Részvételi díj: 

 

 szövetségi tagoknak (előzetes átutalással):  1.500,- Ft 

 szövetségi tagoknak (helyszíni fizetéssel)  :  3.000,- Ft 

 más jelentkezőknek (előzetes átutalással) :  2.000,- Ft 

 más jelentkezőknek (helyszíni fizetéssel)  :  4.000,- 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: 2007. november 1. 
(pótjelentkezés: november 10.) 

(jelentkezési lap mellékelve) 
 

A részvételi díj és a költségek befizetésének határideje:  

2007. november 15. 
 

Számlaszám: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület 

73200189-11204466 (Nagyvázsonyi Kinizsi Takarék)  
 

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, 2007. október 12. 

 
  Demarcsek György      Kovács Norbert 
   alelnök               a Választmány tagja  
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