
MARTIN GYORGY NEPTANCSZOVETS~G 
www. martinszovetseq. hu martin@martinszovetseq. hu 

1062 Budapest, Lendvay u. 15. Tel: 1/269-56-80 

4400 Nyiregyh6za, N6dor. u . 54. /c Tel : 42/506 - 520 

A Martin Gyorgy N6ptiincszovetshg Orszhgos Tovhbbkhpzhst rendez 
2005. november 11-13. kozott tancosok 6s oktat6k szamiira 

Helyszin : Padragkut Muvelodksi Haz (Aj ka-Padragkut, Iparos u. 5 .) 
Sziillhs: Banki Donit Szakkozkpiskola kollkgiuma (Ajlta, Br6dy Imre u. 2.) 
~tkezhs:  Megrendelks alapjin az olttatb helyszinkn biztositjuk, vagy 

egyenileg megoldhato. 
Tancanyag : orkoi ciganytancok 
Tancmesterek: Orza Calin ks Mohacsynk Lorincz Hortenzia 

(A padragltuti Muvelodksi Hiz  ajka kulvirosiiban, a kozponttol 5 kilomkterre 
talalhato. Ez az Apte Muvkszeti Egyesulet - Nkptincosolt Bariti Kore szkkhelye, 
itt talalhato szakrnai haza. A tancoktatishoz egy kb. 200 m2-es nagyterein 6s 
egy ltisebb, kb. 60 m2-es terem hasznalhat6. Biifkt az intkzmkny biztosit. 

A ltoll6gium a varos kozpontjhban talhlhat6. 6 iigyas szobakban 132 fkrohely 
van. Azoknak, akilt nem aut6val kozleltednek, autcibusszal lesz lehetoskgiilt az 
oktatas helyszinkre eljutni. A buszt kiilonjiiratkknt inditjuk mindhhrom napon a 
prograinhoz igazitva. ) 

Program: 

Novem ber 11. phntek: 

15.00- 17.30 ~ r k e z k s  a kollkgiumba, regisztricio a hallban, szobak elfoglalisa. 
17.30 Indulas Padragkutra 

18.00-21.00 Tancoktaths 
esti program lehetoskgkknt ajhnljuk a ltultiirhiizban multodo 
automata teltepalyht. 



November 12. szom bat: 

Reggeli egyenileg, vagy rendelks alapjan Padragkuton. A busz a 
ltollegiumto1 9.00-kor indul. 

10.00-13.00 Tancoktatas 

1 3.00- 1 5 .OO Ebed (a helyszinen, vagy egyenileg) 

15.00-18.00 Tancoktatas (kiser a Timbura Zeneltar) 

18.30 Vacsora 
20.00 Szinpadi musor: 

- A Nepmuveszet Tancos Mestereinek musora 
- A Flare Beas Zeneltar ltoncertje 

22.00 Tanchaz a Timbura Zenekarral es a Flare Beas Zenekarral 

November 13. vasarnap: 

Reggeli egyenileg, vagy rendeles alapjan Padragkuton. 

10.00-13.00 Tancokta tas (kiser a Timbura Zeneltar) 

13 .OO Ebed, hazautazas 

(Alti nem siet, annak ajanljuk Magyarpolanyt egy rovid kitkrore. Regi 
foutcajanal. jellegzetes tornacos hkzaira Europa Nostra dijat ltapott, gyonyoru a 
Kalvariaja es a Tajhaza. Ha valaltit erdeltel, megszervezzuk, hogy a Tajhaz 
nyitva legyen es termeszetesen el is kiserjult. A helyi program szervezoje 6s 
l~ajtomotorja: Kovacs Norbert (Cimbi), akinek telefonszama: 201378-64-59, 
e-mail cime: apte0netelek.h~ ) 

A ltollegium dija 1500,- Ftlfolijszaka 

Reggeli: 300 Ft. 
Ebkd: 800 Ft. 
Vacsora: 600 Ft. 
(kiilon-kiilon is megrendelheto) 



Rkszveteli dii: 

- szovetskgi tagoknak (elozetes ritutalassal): 1.500,-Ft 
- szovetskgi tagoknak (helyszini fizetkssel) : 2.000,-Ft 

- mas jelentkezoknek (elozetes atutalassal) : 2.000,-Ft 
- mas jelen tkezoknek (helyszini fizetkssel) : 2.500,-Ft 

Szovetskgi tagnak az egykni tagok szamitanak ks a csoportokbol 10 fo, de 
csak abban az esetben, ha a tagsagi dijat befizette!!! A rkszvkteli dij teljes 
osszege fizetendo be abban az esetben is, ha valaki nem vesz reszt mind a 
nkgy proban! 

Jelentkeziisi hatarido: 2005. oktober 25. 
djelentkezksi lap mellkkelve) 

A rCszvCteli dij befizettsbneli hatirideje: 2005. november 02. 

Szamlaszam: Martin Gyorgy NCptanc Szovetskg 
10700048-42480206-51 100005 

A ielentkezhsi lap visszakiildheto az alabbi cimekre: 

E-mail: martin@,rnartinszovetseg.hu 
Fax : 421506-521 
Lev61 : 4400 Nyiregyhhza, Nador u. 54.1~ 1.110. 

A Program 6s a Jelentkezksi lap letoltheto innen is: 

Ezen a honlapon uj informaciok, hirek is olvashatok, s varjuk 
kszrevkteleiteket, kkrkseiteket e-mailben 6s a Forum rovatban is! 

Demarcsek Gyorm 
a Martin SzovetsCg ElnoksCge nevCben 


