
 
Meghívó 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
2009. július 31 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 

XX. Nemzetközi Origami Találkozóra. 
  

Meghívott vendégek: Krystyna és Wojciech Burczyk 
 

Helyszín: MPTA kollégiuma 
1121 Budapest XII., Eötvös út 35.  (Buda északi része, a Normafánál, megközelíthető a 

Moszkva térről ill. a Déli pu.-ról induló közvetlen autóbusszal, http://www.mpta.hu 
(Fotógaléria ) 

 
Részvételi díj: 4.500 Ft/fő 

a Magyar Origami Kör tagjainak 3.500 Ft/fő  
(a MOK tagdíj 2009. április 30-ig történt befizetése esetén) 

Napidíj: 2000 Ft/nap 
 

Program: 
Idei találkozónk kapcsolódik a Magyar-Japán Jubileumi Év programsorozatához és a 

Nemzetközi Szimmetria Fesztivál előadásaihoz 
A hagyományos órarendszerű origami foglalkozások és vásárlási lehetőség mellett a 

találkozóra érkezett modelleket is megcsodálhatjuk. 
A részletes programot a jelentkezések lezárása után júliusban küldjük el.  

Szállást, reggeli és ebédet tudunk biztosítani, a közelben élelmiszer vásárlási lehetőség is van. 
  

Elhelyezés:  
1/ a találkozó helyszínén, kiváló minőségű 1- 2 ágyas fürdőszobás kollégiumi szobákban,  

2./ a 3 csillagos Hotel Agróban, a helyszíntől 10 percnyire, melynek ára tartalmazza a 
reggelit is és az uszoda használatát is. 

  
Kérjük, hogy az ON-LINE.JELENTKEZÉSI LAPOT  a  www.ori-gami.hu   honlapon 

töltsék ki, ahol folyamatosan frissülő információk is találhatók. Ha értesülni szeretne a 
honlap frissítéseiről, akkor javasoljuk, hogy regisztráljon a levelező listán is. 

A jelentkezési lapot  
e-mail-en: mariann.villanyi@budavital.hu címre. 

postai úton a Magyar Origami Kör , 1025 Budapest, Cseppkő u. 39. címre 
faxon a 06-1-325-76-53 számra  is visszaküldhetik 

További információ: 
Villányi Marianntól: mariann.villanyi@budavital.hu, tel: +36-20-941-62-69 

http://www.mpta.hu/
http://www.ori-gami.hu/


A találkozóhoz kapcsolódó program: 
  
Részletes szakmai programtervezet: 

 
Július 
31.    

10:00 
órától  

Regisztráció 
A hozott kiállítási anyagok elhelyezése 

  10:00 
órától   

Fakultatív program a találkozó helyszínén 
Bemelegítés, ráhangolódás, szabad hajtogatás 

  18:00 
órától    

Ünnepélyes megnyitó, meglepetés program,  
 

      
Aug. 
1.  

09:00 – 
17:00 

Hajtogatás és kézműves foglalkozások a találkozó helyszínén, 
különböző csoportokban 
Játékok, vásárok 

   17.00 Közgyűlés a Magyar Origami Kör tagjai részére 
  20:00 – 

21:00  
Meglepetés program 
 
 

Aug. 
2. 

09:00 – 
12:00 

Hajtogatás és kézműves foglalkozások a találkozó helyszínén 

     
  11:00 

órától  
 Tombola 

  13:00 – 
15:00 

Szabad hajtogatás 
 

      

 

  
 


