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KEDVES TAGJAINK, BARÁTAINK, VERSENYBEN LÉVŐK! 
 

 

Ismételten megkezdünk egy újabb esztendőt, tele tervekkel és reményekkel, hogy amit eltervezünk, azt 

meg is fogjuk tudni valósítani. 

 

Versenysorozatunk a középdöntővel folytatódik a tavaszban, és a döntővel zárul tervezetten október 7-

én (Gyermek-Ifjúsági Mezőny), és október 14-én (Felnőtt Mezőny). - Az időpontok a fűtés nélküli 

szezonhoz igazodnak. Szeretettel várjuk a mostani sorozatban nem versenyző tagjainkat, 

barátainkat, érdeklődőket a nézőtérre, hogy legyenek részeseik ők is a programoknak! 
 

Nyári Népzenei Táborunkat 2023. július 9-14-ig tartjuk Gyenesdiáson. Az idei esztendőben 

elbúcsúzunk a helyszíntől, mert ebben a formában megszűnik működése. Természetesen a további 

évekre vonatkozóan igyekszünk olyan helyet keresni, ami majd megfelelő lesz számunkra. Mint írtuk, a 

költségek megemelkedése miatt a tábor díja 70.000 Ft. 

Kérünk benneteket, hogy e-mailben írjátok meg, hogy terveztek-e jönni és hány fővel. Számunkra ez 

fontos, hogy mi is tudjunk tervezni, hiszen a hiányzó összeget be kell teremtenünk hozzá. 

 

Kérünk benneteket, hogy a tagdíj befizetéséről ne feledkezzetek meg. Akinek kell előre számla az 

átutaláshoz, az írja meg és küldünk. 

 

Tudjuk, hogy sokatoknak van egyesülete és van hova utalni az 1 %-ot, de ha nincsen, Szövetségünk is 

köszönettel fogadja. 18080502-1-41 

 

Verseny Középdöntők 

Mellékelten megküldjük versenysorozatunk középdöntőinek helyszíneit és időpontjait tartalmazó 

visszaigazoló lapot. Kérjük a versenyben lévőket, hogy szíveskedjenek azt pontosan kitölteni! 

Visszaküldeni 2023. március 01-ig kell.   

 

Helyszínek:  

2023. március 25. Oroszlány, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, Szent Borbála tér 1. 

                                    II.Népművészeti Nap-XIV.Vass Lajos Népzenei Verseny Középdöntő 

2023. április 22. Mezőkövesd, Művelődési Központ, Szent László tér 24. 

2023. május 13. Bük, Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, Eötvös u. 11. 

2023. május 20. Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Bajcsy Zs. u. 27. 

2023. május 27. Szolnok, Szandaszőlősi Művelődési Ház, Simon Ferenc utca 32. 

2023. június 3. Sümeg, Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Széchenyi Gy. u. 9-11. 

2023. június 10. Nagylók, Nagylóki Közösségi Ház, Kossuth u. 4. 

 

Tervezett kezdés minden helyszínen: 10.00 óra 

A jelentkezések számától függően két blokkot tervezünk, közte ebédelési lehetőséggel. 

 

mailto:vasslajos-szov@vasslajos-szov.hu
http://www.vaslajos-szov.hu/


Ahogy csoportotok pályázatán is észrevettétek, az idei Csoóri Alap nem adott annyi támogatást, mint az 

előző években azt megszoktuk. Sajnos Szövetségünk esetében is ez fennáll. Pedig jó lett volna egy kis 

útiköltség támogatásra szert tenni, melyet kioszthattunk volna számotokra, mint azt tettük az előző 

versenysorozatban. 

 

 

Néhány információ, jó tanács: 

 Emlékeztetőül írjuk, hogy nem új dalcsokrot kell hozni, hanem amit a zsűri az elődöntőn javasolt 

tovább vinni a középdöntőbe. 

 Az oroszlányi helyszínre az érkezés sorrendjében tudjuk fogadni a jelentkezéseket. Az 
oroszlányi rendezvény kettős lesz, népművészeti nap és verseny. 

 Tervezzük, hogy az ebédeltetés szervezését felvállaljuk, a szokásos módon a résztvevők a 
Szövetségnek fizetnek és jegy ellenében tudnak majd étkezni. Egyenlőre egyeztetni kell, hogy 

hol és mennyiért lenne rá lehetőség. Számla adását is meg tudjuk oldani. Természetesen az 

étkezés dolgára az aktuális rendezvény előtt 4-5 héttel visszatérünk és egyeztetjük. 

 Akinek kérése van, hogy a délelőtti vagy délutáni műsorblokkban vagy a rendezvény elején, 

esetleg végén szeretne fellépni, az a visszaigazoló lapon jelezze azt. 

 A versenyen való részvétel feltétele a tagdíj vagy nevezési díj befizetése. Kérésre küldünk 
átutalásos számlát, amire aztán lehet utalni. 

 A fellépéseknél a zsűri a produkcióban a tiszta éneklés mellett a színpadi küllemet, a túlzott 
modern „ékszerezettséget” is nézni fogja. (Citerások is figyeljenek erre.) 

 A műsoridőt is kérjük betartani. (Csoportoknak 5 perc, szólistáknak 4 perc a max. műsoridő.) 

 Kérjük, hogy az eredményhirdetésen az oklevelet a fellépő ruhájukban vegyék át az arra 
megbízott személyek. 

 A rendezvényeken fotók készülnek, melyeket a Szövetség pályázatoknál, honlapján és facebook 
oldalán használ. (Természetesen a mindenkori erkölcsi normákat betartva.) 

 

Bármilyen kérdés felmerül, e-mailben és telefonon is elérhetőek vagyunk. 

Nézzétek honlapunkat is, ide is feltöltjük az információkat! 

 

Tervezett közös rendezvényeink 
2023.március 4. Balmazújváros XIII. „Sárga lovam pányvára van kikötve…” Regionális Népzenei Találkozó 

Itt a délelőtt folyamán Juhász Erika fog előadást tartani. 

2023.április 15. Pocsaj XIX. POCSAJI CITERÁS TALÁLKOZÓ (2018-tól) Joób Árpád Citerás Találkozó és  

VASS LAJOS REGIONÁLIS NÉPZENEI SZAKMAI NAP   -Szövetségünk részéről előadó Széles András lesz. 

2023.június eleje  Tarpa  Népzenei Találkozó 

 

Dolgos, dalos, sikereket hozó újesztendőt kívánunk mindenki számára! 

 

 

Budapest, 2023.01.30. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Vass Dávid Dániel                                                      Farkas Márta 

     elnök s.k.     ügyvivő elnökhelyettes s.k. 

 


