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Tisztelt Csoportvezető, Szólista! 

Kedves Népzenekedvelő Barátunk! 
 

Köszöntjük a 2013-as esztendőben, jó egészséget és eredményekben, sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk. 
 

2012-ben lezajlottak a IX. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntői, s a Kárpát-medencei Döntő. 
2013-ban újra indítjuk versenysorozatunkat. 
 
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 Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetősége folyamatosan keresi a kivezető utat, a kritikus helyzetből, ami 
jelenleg fennáll. Többször bebizonyosodott, hogy a rendszeres és kiszámítható tagdíjfizetés elősegíti Szövetségünk 
talponmaradását, a programok lebonyolítását, az eredményes pályázatokat. 2013-ban is számítunk az Önök tagságára, 
együttműködésére.  
 
Ebben az évben sajnos, egy kicsit meg kellett emelni a tagdíjat, (csoportoknak 7 000 Ft, egyéneknek, duóknak  
2 500 Ft), kérjük, ezt legkésőbb 2013. május 15-ig szíveskedjenek átutalni a Szövetség 11701004 - 20178983  számú 
bankszámlájára, vagy, csekken befizetni. A tagdíj 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! 
A befizetett tagdíj ellenében minden csoport, és szólista:  

-  térítésmentesen résztvehet továbbképzéseinken, népzenei versenyünkön, népzenei találkozókon, 
    civil fórumokon, konferenciákon,  
-  kedvezményesen juthat hozzá kiadványainkhoz,  
-  részletes tájékoztatást kap programjainkról, egyéb hagyományőrző rendezvényekről, pályázatokról, 
-  programjaikról tudósítunk honlapunkon,  
-  kedvezményesen résztvehet továbbképző táborunkon. 

A kedvezményeket csak azoknak tudjuk biztosítani, akik folyamatosan, minden évben befizetik a tagdíjat. 
Azok a csoportok, egyéni tagok, akik 1 évet kihagynak a tagdíjfizetésből, a következő évben részvételéi díj 
ellenében vehetnek részt programjainkon. 
A részvételi díj:  a versenyen csoportoknak  9 000 Ft, szólistáknak, duóknak 4 000 Ft, 
   továbbképzésen 2 000 Ft/alkalom. 
 

Kérjük, aki teheti plusz egy éves tagdíj befizetésével, támogassa Szövetségünket, hogy átvészeljük ezt a kritikus 
helyzetet!  Szívesen fogadunk pártolói támogatásokat is. 
 

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.  
 

Felhívjuk a Tisztelt Tagság figyelmét, hogy levelezési címünk megváltozott. Az új cím a fejlécen olvasható.
        

Mindenkit sok szeretettel várunk programjainkra, hogy közös erővel őrizzük és öregbítsük a magyar népzene 
hírnevét! 
 

Budapest, 2013. április 8. 
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