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Szakmai beszámoló a Vass Lajos Népzenei Szövetség 2005- ös tevékenységérıl 

 

Tisztelt Közgyőlés! 

 

Amíg a 2004-es tárgyévet egyértelmően a fellendülés, a sikerek évének, addig az elmúlt (2005-

ös) évet a megtorpanás aggódó- félı évének tekinthetjük. Amíg 2004-ben biztos székhelyhez jutot-

tunk, azt telefon, fax, internet, saját weboldal elérhetıséggel mőködıképessé tettük, tervezett program-

jainkat maradéktalanul és magas szinten megvalósítottuk, addig az elmúlt esztendıben a megmaradá-

sért és túlélésért küzdöttünk. 

Programjaink megszervezésének és megtartásának értéke és súlya akkor érzıdik igazán, ha 

tudjuk, hogy a 2005-ös évben a pályázatokon elnyert keretösszeg mindössze kb. harmada a 2004-es 

pályázati pénznek! A pénzügyi megszorítások (kötelezı tartalékképzés, forráshiány, elnyert pályázati 

pénz utalásának átütemezése) 2005 augusztusára a mőködésképtelenség határára sodorta nonprofit 

közhasznú civil szervezetünket. 

Alapvetıen ezen körülményeknek tudható be, hogy tervezett programjainkból két nyári to-

vábbképzı tábor, három hétvégi továbbképzés, két citerás- és énekesmőhely megszervezése elmaradt, 

a tízéves jubileumi konferenciánk és gálamősorunk megtartása pedig a 2006-os évre tolódott. A 

Kárpát-medencei népzenei versenyünk ıszi elıdöntıit úgy tudtuk megszervezni, hogy a szakmai zsőri 

lemondott tiszteletdíjáról, s csak amikor az átütemezett pályázati pénzek beérkeztek szervezetünkhöz, 

tudtuk szerény mértékben honorálni munkáját. 

No, de summázzuk mit valósítottunk meg az elmúlt esztendıben a vázolt nehézségek ellenére.  

16 magyarországi helyszínen rendeztük meg a VI. Vass Lajos Népzenei Vetélkedı selejtezıit, 

ezek a következık: Érsekhalma, Nagykálló, Gencsapáti, Tatabánya, Budapest, Balatonszabadi, Vész-

tı, Tarpa, Nagyrábé, Zagyvarékas, Mezıkövesd, Szabadegyháza, Mucsony, Vasvár, Mohács és 

Peremarton. A délvidéki Szólj, síp szólj és a Durindó vetélkedıkön, Kárpátalján a tiszapéterfalvi 

népzenei vetélkedın, a felvidéki Bíbor Piros Szép Rózsa vetélkedın, a Kárpát- medencei döntıre 

jelölı zsőriként vettünk részt a szakmai értékelésben. 
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Megtartottuk- immár hagyományosnak mondható- szigligeti nyári táborunkat, de forráshiány 

miatt le kellett mondanunk a Cserépváraljára és a vajdasági Tóthfaluba tervezett táborról. Közös 

szervezéső tábort tartottunk Zamárdiban és Nyíregyháza- Sóstón. Tapasztalataink szerint ez a leghaté-

konyabb és legélménydúsabb továbbképzési forma. 

9 helyszínen- Pocsaj, Szabadegyháza, Békéscsaba, Öskü, Biharnagybajom, Écs, Mezıkövesd, 

Tatabánya és Gencsapáti- tartottunk hétvégi továbbképzést. Ezek a továbbképzések általában regioná-

lis népzenei találkozókhoz kapcsolódtak. Ezek a programjaink a legtömegesebbek s valószínőleg a 

legnépszerőbbek. Határon túli továbbképzést tartottunk a Vajdaságban Újvidéken és Temerinben, 

Felvidéken Dunaszerdahelyen és Érsekújváron, valamint Kárpátalján Ungváron. 

Részt vettünk az NKA által szervezett szociológiai felmérésben, amely a 6 országos népmővé-

szeti civil szervezet tagságát vette górcsı alá. A szerzıdésben rögzített összegzı tanulmányt azonban a 

mai napig nem kaptuk meg az illetékes szervezettıl. A közgyőlés megerısítését kérem- mivel szerve-

zetünk tagsága ebben közvetlenül érintett-, hogy nyomatékosan kérjük a bennünket illetı elemzı 

tanulmányt. 

Három alkalommal rendeztünk énekes-, két alkalommal citerásmőhelyt. Citerás győjtést szer-

veztünk Csepregen: Kóbor Ferenc citerás játékát rögzítettük videofilmre és magnóra. 

Szövetségünk a könyvkiadás terén is próbálkozik szakmai anyagokkal gazdagítani népzenei 

életünket. Tervünk azonban túl ambiciózusnak bizonyult, hiszen csak nyomdakész kéziratokkal lehet 

pályázni, ezért egyelıre csupán a kéziratok elkészülését tudjuk ösztönözni. PR- jellegő kártyanaptá-

runk azonban nagy népszerőségnek örvend. 

Végezetül szövetségünk vezetısége aktív társadalmi munkát tud maga mögött. Négy vezetısé-

gi értekezletünk mellett az elnökség heti egyeztetı megbeszéléssel koordinálja a munkát. Élı munka-

kapcsolatunk- havonkénti találkozással- áll fönn a hat országos népmővészeti szervezettel. Stratégiai 

egyeztetések, pályázatok elıkészítése, véleményezése (Tengertánc), kuratóriumi tagok jelölése érteke-

zéseink fı témakörei. Aktív kapcsolatot tartunk a NKÖM minisztériummal , az NKA-val és NCA-val. 

Ezen egyeztetı- tájékoztató munkával tudjuk biztosítani szövetségünk biztos szakmai-szervezeti 

hátterét. 

Tevékeny, dolgos és eseményekben gazdag évet tudunk magunk mögött, nem kevesebbet telje-

sítettünk kevesebbıl, mint az elızı években. Kérem, ebben a fényben értékeljék és fogadják el évi 

szakmai beszámolómat. 

 
Budapest, február 25.        Borsi Ferenc 


