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KEDVES TOVÁBBJUTÓK!  

 
A „Hagyományos régiók, Régiók hagyománya” VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny  

Kárpát-medencei Döntője 2010. november 6-án, Budapesten, a Csili Művelődési Központban 
kerül megrendezésre.  
 
Cím: XX. kerület, Nagy Győri út 4 – 6. (térkép mellékelve). Személygépkocsival, valamint 
autóbusszal a Baross út 55. felől közelíthető meg. Tömegközlekedéssel, a hármas (kék) metró Határ 
úti megállótól a 66-os autóbusszal Pesterzsébet Városközpont megállóig, vagy a kék metró Kőbánya-
Kispest megállótól 48-as autóbusszal Pesterzsébet Városközpont megállóig, onnan gyalog 3 perc. 
 
A középdöntőkről 105 produkció jutott a Döntőbe, s verseng a Vass Lajos Nagydíj elnyeréséért. 
Tekintettel a nagyszámú résztvevőre a műsoridő: 

Csoportoknak maximum 6 perc   
  Szólistáknak 4 perc  

A műsoridő túllépése pontlevonással jár.  
 
A korábbi években felmerült, miként lehet összemérni egy gyermekcsoportot, egy felnőtt csoporttal. 
Ezt figyelembe véve a gyermek-ifjúsági résztvevők, külön teremben, külön zsűri előtt mutatkoznak be, 
ennek köszönhetően egy nap alatt lebonyolítjuk a rendezvényt, s így lehetősége lesz mindenkinek, -ezt 
a napot rászánva-, részt venni a Díjátadó Ünnepségen. 
Gyermek-ifjúsági kategóriába 22 éves korig versenyezhetnek a résztvevők. 
A megnyitó ünnepséget a színházteremben tartjuk, majd a megnyitó után a felnőtt  mezőny a 
színházteremben, a gyermek-ifjúsági mezőny a B épület Vízvári László teremben mutatkozik be. 
 
A rendezvény koordinátora: Horváthné Bakos Ilona  Tel: +36-30 / 243 0106 
 
A zsűri tagjai, felnőtt mezőny:  
dr. Olsvai Imre; dr. Gerzanics Magdolna, Juhász Erika, Ifj. Horváth Károly, Balogh Sándor  
 
A zsűri tagjai, gyermek-ifjúsági mezőny:  
dr. Joób Árpád, Czidráné Bodza Klára, Husi Gyula 
 
A program gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük a sorrend pontos betartását, valamint kísérjék 
figyelemmel, ki mikor következik. 
Megkérünk minden versenyzőt, lehetőség szerint, vegyenek részt a megnyitón, továbbá megkérjük  a 
csoportvezetőt, vagy akadályoztatása esetén megbízottját, hogy a díjat viseletben vegye át.  
 
Étkezés, a mellékelt visszaigazoló lapon rendelhető. 
Kétféle menüből lehet választani:  
 
Nagy menü: 1 teljes adag húsleves, 1 szelet natúr borda jóasszony raguval + 1 db rántott csirkemell, 
          vegyes körettel, savanyúság  Ár: 1 500 Ft 
 
Kis menü: fél adag húsleves, 1 szelet natúr borda jóasszony raguval, fél adag vegyes köret, s a 

     tányéron kicsi savanyúság   Ár: 800 Ft 
 
Az étkezési költséget a Művelődési Házban Farkas Mártánál lehet fizetni. 
Felhívom a csoportvezetők figyelmét, hogy a megrendelt étkezést legkésőbb a rendezvény előtt egy 
héttel lehet lemondani. 
A torlódás elkerülése érdekében kérem, tartsák be az étkezésre megadott időpontot! 
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Kérjük, aki még nem fizette be a 2010. évi tagdíjat, mielőbb adja postára, vagy utalja át a Szövetség 
számlájára: 11701004 - 20178983 
 
 

A mellékelt visszaigazoló lapot legkésőbb 2010. október 4-ig (beérkezési határidő) küldjék 
vissza a Vass Lajos Népzenei Szövetség címére: 1555. Budapest, Pf.: 84. vagy e-mail címére: 
vasslajos-szov@vasslajos-szov.hu 
 
Sajnos ebben az évben, a drasztikusan csökkentett támogatásnak köszönhetően nem tudunk útiköltség 
hozzájárulást fizetni a résztvevőknek. 
Kérjük a versenyzők megértését, s minden továbbjutó részvételére számítunk. 
 

A rendezvényt hagyományosan egyedi iparművészeti ruhák vására színesíti. 
 

A részletes műsort, valamint a meghívót a későbbiekben postázzuk!  
 
Minden versenyzőnek jó felkészülést kívánunk! 
 
Budapest, 2010. szeptember 15. 
 
 
 
 
Baráti üdvözlettel:  

 
     

 
 
Vass József        Horváthné Bakos Ilona           Nagy László 
     elnök       alelnök     alelnök 
       sk            sk          sk 


