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Tisztelt Csoportvezető, Szólista!  
Kedves Népzenekedvelő Barátunk! 

 

Köszöntjük a 2011-es esztendőben, jó egészséget és eredményekben, sikerekben gazdag, boldog Újévet kívánunk! 
 

2010-ben lezajlottak a VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntői, valamint a Kárpát-medencei Döntő. 
2011-ben újra indul verseny sorozatunk. 
Az első fordulón, az elődöntőn, lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra azoknak is, akik nem éreznek elég 
bátorságot a vetélkedőhöz. Kapnak egy szakmai értékelést, ami segíti további munkájukat. 
A mellékelt programtervezetben olvasható az elődöntők tervezett időpontja, és helyszíne. 
 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetősége folyamatosan keresi a kivezető utat, a jelenlegi nehéz 
helyzetből, azonban már többször bebizonyosodott, hogy a rendszeres és kiszámítható tagdíjfizetés elősegíti 
Szövetségünk működtetését, a programok lebonyolítását, az eredményes pályázatokat. 
2011-ben is számítunk az Önök tagságára, együttműködésére.  
Ebben az évben sajnos, egy kicsit meg kellett emelni a tagdíjat, (csoportoknak 6 000 Ft, egyéneknek, duóknak 2 000 
Ft), kérjük, azt mielőbb szíveskedjenek befizetni a mellékelt csekken, vagy átutalni a Szövetség 11701004 - 20178983 
számú bankszámlájára! A tagdíj egyébként ugyanerre a számlaszámra bármelyik OTP fiókban is befizethető.  
A befizetett összegről, a Vass Lajos Népzenei Szövetség számlát küld, a befizető nevére.  

Kérjük, átutaláskor szíveskedjenek feltüntetni a számlacímet, s hogy kinek a tagdíja került befizetésre, 
mert bankszámlakivonaton csak a befizető neve jelenik meg! 
A befizetett tagdíj ellenében minden csoport, és szólista:  

-  térítésmentesen részt vehet továbbképzéseinken, népzenei versenyünkön, népzenei találkozókon, 
    civil fórumokon, konferenciákon,  
-  kedvezményesen juthat hozzá kiadványainkhoz,  
-  programjaikról, térítésmentesen tudósítunk honlapunkon,  
-  kedvezményesen részt vehet továbbképző táborunkon.  

 

Tagnak azok számítanak, akik 2011-ben befizették a tagdíjat. 
 

Szívesen fogadjuk pártolói tagok támogatását is. 
 

Kérjük, adója 1%-val támogassa Szövetségünket!  Adószámunk: 18080502-1-41 
 

Szövetségünk honlapján, – www.vasslajos-szov.hu – megjelenési lehetőséget biztosítunk tagjainknak, kérjük, 
küldjenek ismertetőt, beszámolót programjaikról, kiemelkedő eseményeikről! 

 
A Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetősége a jubiláló csoportok részére – kitartó munkájuk elismeréseként 

– Díszoklevelet alapított. Szeretnénk ez által is ünnepélyessé tenni a jeles évfordulókat, melynek időpontjáról, kérjük, 
időben értesítsenek bennünket.  
        
Mindenkit sok szeretettel várunk programjainkra, hogy közös erővel őrizzük és öregbítsük a magyar népzene 
hírnevét! 
Folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat. 
 
Budapest, 2011. február 21. 
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