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KEDVES  VERSENYZÖK!  

 
A „Hagyományos régiók, Régiók hagyománya” VI. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-

medencei Döntıje 2006. október 21 – 22-én, Budapesten, a Csili Mővelıdési Központ 
színháztermében kerül megrendezésre.  
Cím: XX. kerület, Nagy Gyıri út 4 – 6. (térkép mellékelve). Személygépkocsival, valamint 
autóbusszal a Baross út 55. felıl közelíthetı meg. Tömegközlekedéssel, a hármas (kék) metró Határ 
úti megállótól a 66-os autóbusszal Pesterzsébet Városközpont megállóig, vagy a kék metró Kıbánya-
Kispest megállótól 48-as autóbusszal Pesterzsébet Városközpont megállóig, onnan gyalog 3 perc. 
 

A középdöntıkrıl 97 csoport, szólista jutott a Döntıbe, s verseng a Vass Lajos Nagydíj 
elnyeréséért. 
Tekintettel a nagy számú résztvevıre a mősoridı: 

Csoportoknak    maximum 5 - 8 perc  / egy dalcsokor / 
  Szólistáknak       4 perc  
A mősoridı túllépése pontlevonással jár.  
 
A zsőri tagjai:   
dr Olsvai Imre, dr Gerzanics Magdolna, Juhász Erika, dr Alföldi Boruss István, Borsi Ferenc 
 
A program gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük a sorrend pontos betartását, valamint kísérjék 
figyelemmel, ki mikor következik. 
Kérjük, a szombat délelıtti versenyzıket, vegyenek részt a megnyitón. 
 

Étkezés, a mellékelt visszaigazoló lapon rendelhetı 1 300 Ft / Fı áron.  
Az étkezési költséget a Mővelıdési Házban Farkas Mártánál lehet fizetni. 
Felhívom a csoportvezetık figyelmét, hogy a megrendelt étkezést legkésıbb a rendezvény elıtt 
egy héttel lehet lemondani. 
A torlódás elkerülése érdekében kérem, tartsák be az étkezésre megadott idıpontot. 
 

Kérjük, aki még nem fizette be a 2006. évi tagdíjat, mielıbb adja postára. 
 

A mellékelt visszaigazoló lapot legkésıbb 2006. október 1-ig (beérkezési határidı, nem 
postára adási határidı) küldjék vissza a Vass Lajos Népzenei Szövetség címére: 1445. Budapest, Pf. 
287.  
 

A rendezvényt a HARMONY ART pruszlik mőhely egyedi iparmővészeti ruhái színesítik, 
amelyek a helyszínen megtekinthetık, és megvásárolhatók. 
Lehetıséget biztosítunk régi és új népzenei könyvek, CD lemezek, kazetták megvásárlására. 
 
A meghívókat a késıbbiekben postázzuk!  
 
Minden versenyzınek jó felkészülést kívánunk! 
 
Budapest, 2006. szeptember 12. 

 
Baráti üdvözlettel    

  
 
 
            Bakos Ilona 
          elnökhelyettes 


