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ORSZÁGOS  TOVÁBBKÉPZÉS 
 

A Martin György Néptáncszövetség Országos 
Továbbképzést rendez  

2008. szeptember 26-27-28-án táncosok és oktatók 
számára 

 
Helyszín:  Békéscsaba – a Balassi Táncegyüttes próbatermei 
 

Szállás: 
• Evangélikus Kollégium - 2.500,- Ft/fő/éj (nagyon kulturált 4 ágyas szobák) 
• Jókai Kollégium - 1.800,- Ft/fő/éj (tavalyi ár, még változhat, nagyon lepukkant hely, itt 

 szokott lenni a szállás a versenyen)  
• Balassi próbaterem - hálózsákban ingyenes 

 

Étkezés:       
• Evangélikus Kollégium - reggeli 400,-  ebéd 1.200,-  vacsora 1.100,- 
• A Jókai kollégiumról még nincs friss információ 
• Egyéni bonyolítás - önkiszolgáló, kiváló konyha a Balassi mellett 700-900,- Ft-ból bőséges 

 
Táncanyag: az Aranysarkantyús és Aranygyöngyös Szólótáncfesztivál kötelező anyagai 
 

Táncmesterek:  
• gyimesi lassú és sebes magyaros - Kocsis Enikő és Fitos Dezső 
• sárközi csárdás    - Fejér Erika és Taba Csaba 
• küküllő-menti pontozó  - Balla Zoltán 
• bodrogközi verbunk   - Szilágyi Zsolt 

 
A program helyi szervezője: Mlinár Pál 

• telefonszáma:  20/225-19-99 
• e-mail címe:  hetprobas@csabanet.hu  

 
A Martin Szövetség programfelelőse: Demarcsek György 

•  telefonszáma:  30/938-98-79 
•   e-mail címe:  demarcsek@chello.hu   
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Program: 

 

Szeptember 26. péntek: 
 
15.00 - 18.00 – Érkezés Békéscsabára, regisztráció 
 

18.30-21.00 – Táncoktatás 1. 
• küküllő-menti pontozó 
• gyimesi lassú és sebes magyaros 

 

21.00 – 22.00 – vacsora 
22.00 – 24.00 – szabad program 

 

Szeptember 27. szombat: 
 

07.30 – 08.45 - reggeli 
 

09.00-12.00 – Táncoktatás 2. 
• küküllő-menti pontozó 
• gyimesi lassú és sebes magyaros 

 

12.00-13.15 - Ebéd 
 

13.30-15.00 - Táncoktatás 3. 
• küküllő-menti pontozó 
• gyimesi lassú és sebes magyaros 

 

16.00-19.00 – Táncoktatás 4. 
• bodrogközi verbunk 
• sárközi csárdás 

 

19.30 - 20.30 – vacsora  
20.30 – 23.00 – Szabad program 
 

Szeptember 28. vasárnap: 
 

07.30 - 08.45 – reggeli 
 

09.00-11.30 – Táncoktatás 5. 
• bodrogközi verbunk 
• sárközi csárdás 

 

11.30 – 12.45 – Ebéd 
 

13.00 – 14.30 – Táncoktatás 6. 
• bodrogközi verbunk 
•  sárközi csárdás 

 



 
 

Költségek: 
 

Szállás: 
• kollégiumban: 2.500,- Ft/fő/éj vagy 1.800,- Ft/fő/éj (változhat) 

 

Étkezés: 
 

Reggeli:    400,- Ft 
Ebéd: 1.200,- Ft 
Vacsora: 1.100,- Ft 
(külön-külön is megrendelhető) 
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: 2008. szeptember 10. 
(pótjelentkezés: szeptember 15.) 

(jelentkezési lap mellékelve) 
 

A részvételi díj és a költségek befizetésének határideje:  
2008. szeptember 15. 

 

Számlaszám: CIB Bank Zrt. 
10700048-42480206-52000001  

 

A jelentkezési lap visszaküldhető az alábbi címekre: 
 

E-mail:  martin@martinszovetseg.hu  
Fax:  42/506-521 
Levél:  4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54. 
 

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

  
Demarcsek György     Mlinár Pál 

  alelnök               fesztiváligazgató  
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