
Kedves Tagjaink, Népzenekedvelő Barátaink! 
 
 
A Vass Lajos Népzenei Szövetség gyermekek részére 2020. július 4-10-ig, felnőttek részre 
július 5-10-ig terjedő időpontban tervezi megtartani Nyári Népzenei Táborát Gyenesdiáson. 
A higienes előírásokat betartva a Tulipán Vendégváró Kft. fogadhatja a vendégeket. 
Mi természetesen mindenkire rábízzuk, hogy életkorából, egészségéből adódóan mérlegelje, 
hogy bevállalja-e idén a tábort. 
Gyermekek 3 fővel, felnőttek 4 fővel kerülnek elosztásra szobánként. Abban az esetben, ha 
két felnőtt szeretne csak egy szobában lenni az is megoldható, de arra a nagy épületben van 
lehetőség, ahol a folyosón van a közös fürdő és WC. (Gyermekeket, felnőtteket elkülönítetten 
tudjuk kezelni e téren.) 
Küldjük újra a jelentkezési lapot, egyelőre csak ezt kérjük visszaküldeni. Előlegről még 
fogunk információt adni. 
A visszaküldött jelentkezési lapok alapján fogunk tudni tábori programot is összeállítani és 
megküldeni azt. A kialakult helyzet kicsit most átírja a szokásos menetrendet mindenben. 
Hogy tudjunk tervezni, május 15-ig kérjük a jelentkezési lapokat visszaküldeni. 

 
Elmaradt, saját szervezésű programjainkat illet ően az alábbi tájékoztatást tudjuk adni: 
 

- Szakmai Napok: A tervezett szakmai napok az őszi időszakban megrendezésre 
kerülnek. Ha a helyzet akkor sem engedné, on-line módon fogjuk közzétenni az 
előadásokat. 

- A 100 éve született dr. Barsi Ernő tiszteletére rendezendő program (Temető-Győr, 
Emlékműsor-Pannonhalma) 2020. június 28. valamilyen formában megrendezésre 
kerül. 

- Középdöntők: Az időpontok egyeztetése folyamatban van, szeptember-október-
november hónapokra elosztva. (Sajnos ebben az időszakban van okt. 23., nov. 1., mely 
miatt két hétvége is kiesik.)  

- Döntő: Megrendezése átkerül a következő év tavaszára, várhatóan április-májusra. 
Azért erre az időpontra tervezve, ha mégsem tudnánk a középdöntőket az őszben 
megrendezni (és a pályázat is lehetőséget ad rá) legyen lehetőségünk a következő év 
tavaszán ezeket pótolni. Nem beszélve arról, hogy a döntőn több mint 1000 ember van 
forgásban a nap során, és szeretnénk a rendezvényt az azt megillető ünnepi keretek 
között megtartani. 

- 25 éves a Vass Lajos Népzenei Szövetség - Ünnepi Gálaműsor: 2020. október, vagy 
november hónapban megrendezésre kerül Budapesten. 

 
Bíztatunk minden csoportot, szólistát, ha a lehetőségek engedik, a nyár folyamán kezdjék meg 
a felkészülést a középdöntőkre. 
Egy kis idő múlva küldjük a rendezvények pontos dátumát. 
 
Amíg nem találkozhatunk, jó egészséget és dalos kedvet kívánunk Mindenkinek! 
 
Kérdés esetén elérhetőségünk: vasslajos-szov@vasslajos-szov.hu, 06-30/2430106 
 

Üdvözlettel:   

Vass Lajos Népzenei Szövetség Vezetősége nevében  
Farkas Márta elnökhelyettes 


