
 

 

PRIHLÁŠKA / JELENTKEZÉSI LAP 
 

 

 

VO VÍRE TANCA / TÁNCFORGATAG 2017 
 
 

 

Názov skupiny/súboru po maďarsky / a csoport megnevezése magyarul: 

 

……………………………………………………………………………….……………….. 

 

po slovensky / szlovákul: ……………………….…………………………………………… 

 

Zaradenie (vhodné podčiarknuť) / Besorolás (a megfelelőt kérjük aláhúzni):         

 

tanečný súbor / táncegyüttes  folklórna skupina / hagyományőrző csoport  

 

detský tanečný súbor / gyermek tánccsoport 

 

 

Poštová adresa / levelezési cím: 

………………………………….…………………………………………………………….... 

 

Telefón/telefon:……………………Fax:………..………………. E-mail:………….……….. 

 

Meno vybavovateľa / ügyintéző neve:……………...………….……………………………... 

 

Meno umeleckého vedúceho / művészeti vezető neve:……………………………………….. 

 

Tel./Mobil: ……………………………………… E-mail: ……………………...………….... 

 

Krátka história skupiny/súboru / az együttes rövid története: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

PROGRAM / MŰSOR: 

 

1. Názov / Cím:………..…………………………………………………………..……………….  

Dĺžka programu / Időtartam:…………………….…………………………….……………….                                       

Autor (Choreograf) / Szerző (Koreográfus): ……………………………………………………… 

                  

 

2. Názov / Cím:………….…………………………………………………………………………. 

Dĺžka programu / Időtartam:…………………………………………………………………,,,.                                       

Autor (Choreograf)/Szerző (Koreográfus):…..……………………………………………………. 

 

Hudba / Zene:……………………………………………………………………….……………… 

Informácie / Leírás: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Poznámka: Organizátor zabezpečí ústrednú ľudovú hudbu (ĽH Tarsoly, primáš: Bencze 

Mátyás). Príspevok na honorár muzikantov činí 15.000,- forintov (čiže pätnásťtisíc forintov).  

 

Megjegyzés: A szervező igény szerint központi zenekart biztosít (Tarsoly Zenekar, prímás: Bencze 

Mátyás). A zenekari hozzájárulás 15.000,- HUF (azaz tizenötezer forint).  
 

Hudbu pošlite do 31. augusta 2017 na adresu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku!  

A zenei anyagot 2017. augusztus 31-ig kérjük eljuttatni a Magyarországi Szlovákok Kulturális  

Intézete címére! 
 

 
 
Dátum:                                   
                                                                                      ……………………………………………….. 
                                                                                           (podpis, pečiatka / aláírás, bélyegző) 

 

 
 

Prihlášku pošlite na adresu / Visszaküldendő:  

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A. 

uksm@slovaci.hu  

 
 

Termín podania prihlášky / Jelentkezési határidő:  
2017. szeptember 15. 

 

mailto:uksm@slovaci.hu


 

 

PRIHLÁŠKA / JELENTKEZÉSI LAP 
 

 

 

VO VÍRE TANCA / TÁNCFORGATAG 2017 

 
 
Meno tanečníka/ A minősülő táncos neve: 
……………………………………………………………………………….………………….. 
 
Rok narodenia/ Születés ideje: ..................... év/ rok 
 
 

Zaradenie (vhodné podčiarknuť) / Besorolás (a megfelelőt kérjük aláhúzni):  
 

 sólový tanec/szólótánc  -  párový tanec/páros tánc 
 
Názov súboru/ Együttesének neve: 

……………………………………………………………………………………………..…….. 

Poštová adresa/ Levelezési cím:………………………………………………………………... 
 
Tel.:……………………………Fax:………..………………. E-mail:………….……………...... 
 

Meno a adresa prispievateľa/ A nevezési díjat befizető neve, címe (ahová a számlát kérik): 
 
……...………………….....…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Povinný tanec/ Kötelező tánc elnevezése: ………………...………….………………………. 
 
Voliteľný tanec/ Szabadon választott tánc elnevezése: ……………………………………… 
 
Ľudová hudba/ Kísérő zenekar neve: ………………………………………………………….. 
 
Meno tanečného partnera/tanečnej partnerky  (v prípade párového tanca)/A kísérő partner 
neve (páros tánc esetén): 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Rok narodenia tanečného partnera/tanečnej partnerky/  A kísérő partner születési éve: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Partner/-ka si žiada kvalifikáciu    áno – nie 
A kísérő partner indul versenyzőként   igen     -   nem 
 

Iné/ Egyéb közlendők: ……………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 
Prosíme, aby tanečníci, ktorí sa uchádzajú o kvalifikáciu v párovom tanci,  

prihlášku vyplnili osobitne! 
 

Kérjük, hogy azok a táncosok, akik páros tánc kategóriában indulnak,  
külön-külön nevezési lapot töltsenek ki! 

 
 
 

Poznámka: Organizátor zabezpečí ústrednú ľudovú hudbu (ĽH Tarsoly, primáš:  

Bencze Mátyás). Príspevok na honorár muzikantov činí 5.000,- forintov (čiže päťtisíc forintov).  

 
Megjegyzés: A szervező igény szerint központi zenekart biztosít (Tarsoly Zenekar,  
prímás: Bencze Mátyás). A zenekari hozzájárulás 5.000,- HUF (azaz ötezer forint).  
 
 

Hudbu pošlite do 31. augusta 2017 na adresu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku!  

 

A zenei anyagot 2017. augusztus 31-ig kérjük eljuttatni a Magyarországi Szlovákok Kulturális  

Intézete címére! 
 

 
 
 
Dátum:                                   
                                                                                      ……………………………………………….. 
                                                                                           (podpis, pečiatka / aláírás, bélyegző) 

 

 
 

Prihlášku pošlite na adresu / Visszaküldendő:  

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A. 

uksm@slovaci.hu  

 
 

Termín podania prihlášky / Jelentkezési határidő:  
2017. szeptember 15. 
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