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KEDVES TOVÁBBJUTÓK!  

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

Kárpát-medencei Döntője 2012. november 17-én, Budapesten, a Csepeli Munkásotthonban kerül 
megrendezésre.  
Cím: 1215 Budapest, Árpád u. 1. (térkép mellékelve).  
 
A középdöntőkről 99 produkció jutott a Döntőbe, s verseng a Vass Lajos Nagydíj elnyeréséért. 
Tekintettel a nagyszámú résztvevőre a műsoridő: 

csoportoknak    maximum 6 perc   
  szólistáknak      maximum 4 perc  

A műsoridő túllépése pontlevonással jár.  
 
A Döntőn elérhető fokozatok:  Vass Lajos Nívódíj 
    Vass Lajos Kiemelt Nívódíj 
    Vass Lajos Nagydíj 
 
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. 
A megnyitó ünnepséget a színházteremben tartjuk, majd a megnyitó után a felnőtt  mezőny a 
színházteremben, a gyermek-ifjúsági mezőny a 303-as teremben mutatkozik be. 
 
A rendezvény koordinátora: Horváthné Bakos Ilona  Tel.: +36-30 / 243 0106 
 
Zsűri, felnőtt mezőny 
A zsűri elnöke:  Dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató 
A zsűri tagjai:  Juhász Erika, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola népiének tanára 

Balogh Sándor, az Óbudai Népzeneiskola népzene tanára 
 

Zsűri, gyermek-ifjúsági mezőny 
A zsűri elnöke:  Dr. Joób Árpád, népzenekutató 
A zsűri tagjai:  Budai Ilona, az Óbudai Népzeiskola népiének tanára 
   Ifj. Horváth Károly, népzene tanár, Zalaegerszeg 
 
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. Visszaérkezési határidő november 7. szerda 
 
Nagy menü:  Orja leves zöldséggel,tésztával 
     Sajttal, sonkával,gombával rakott csirkemellfilé (2 szelet hússal) 

 kemencében sütve rizzsel, savanyúság a tányéron  Ár: 1 200 Ft 
 
Kis menü:  Orja leves zöldséggel,tésztával 
     Sajttal, sonkával, gombával rakott csirkemellfilé (1 szelet hússal) 

  kemencében sütve rizzsel, savanyúság a tányéron  Ár: 900 Ft 
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Az étkezési költséget a Művelődési Házban Farkas Mártánál kell fizetni. 
Felhívom a csoportvezetők, szólisták figyelmét, hogy a megrendelt étkezést ki kell fizetni!  
Fizetés előtt kérem, jelezzék számlaigényüket, s írásban adják át a számlacímet kollégánknak! 
 
A torlódás elkerülése érdekében kérem, tartsák be az étkezésre megadott időpontot! 
 
Kérjük, aki még nem fizette be a 2012. évi tagdíjat, mielőbb adja postára, vagy utalja át a Szövetség 
számlájára: 11701004 - 20178983 
 
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 meghívót a későbbiekben postázzuk.  
 
Minden versenyzőnek jó felkészülést kívánunk! 
 
Budapest, 2012. október 29. 
 
 
 
 
Baráti üdvözlettel:  

 
     

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


