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25 éves a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
Tisztelt Tagjaink! Kedves Barátaink! 
 

Mellékelten küldjük a 2020-as évre tervezett rendezvényeink listáját. Tervezet, mely idő közben bármi okból adódóan 
változhat. A konkrét és frissített információk honlapunkon követhetők. Kérjük a Kedves Tagságot, hogy többször 
tájékozódjanak a megadott honlap elérhetőségünkön! Igyekszünk azt frissen tartani. 
 
Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy az éves tagdíjat március 15-ig szíveskedjenek a Szövetség számlájára 
befizetni. Igény esetén átutalási számlát küldünk, melyre aztán megtörténhet a tranzakció. Ebben az esetben e-mailben 
kérjük az igényt, a számlára írandó nevet, címet, szervezet/intézmény esetében az adószámot.  
Tagdíj összege: csoportoknak 3 főtől: 7.000 Ft/év, egyéneknek: 2.500 Ft/év 
 
Tagságunk részére több kedvezményt is biztosítunk, aminek feltétele a folyamatos tagdíj fizetése: 

• ingyenes részvétel versenyeinken, népzenei találkozóinkon, 
• ingyenes részvétel továbbképzéseinken, (csoport esetében, akár az egész csoport), 
• kedvezményes részvétel Népzenei Táborunkban, 
• hozzáférés korábbi felvételeinkhez, 
• információ népzenei rendezvényekről, 
• Díszoklevél jubiláló csoportoknak. 

 
Szövetségünk elkötelezett a tagság irányában, kérjük, legyen ez így a tagság részéről is irányunkba.  
A pályázatok kiíróinak, a vezetőségnek tudnia kell, hogy mennyi taggal rendelkezünk, hiszen országszerte ez alapján 
szervezzük programjainkat, melyekre aztán pályázati támogatást kérhetünk. 
Mikor a csoportok pályáznak, a kitöltendő sorok között is ott a kérdés: Az együttes tagja-e valamilyen szakmai 
szövetségnek? – Szóval fontos, hogy összetartsunk, ezzel is kifejezve a népzene, néphagyományok fennmaradásának 
irányába való tenni akarásunkat. Programjaink által találkozhatunk egymással, többször lehetünk együtt, 
tapasztalatokat cserélhetünk, segítséget kérhetünk szakemberektől vagy akár egymástól. – Ezért jött létre ’95-ben a 
Szövetség, ezért működünk, immár 25 éve! 
 
Programjain közt szerepel a Kárpát-medencei Népzenei Tábor, melyet XXVIII. alkalommal szervezünk meg 
tagjaink részére. A gyakorlati foglalkozások mellett a résztvevők megismerhetik a népdalok kiválasztásának 
szempontjait (mitől értékesebb egy népdal), a népdalcsokor összeállítás szempontjait, hangszerelés lehetőségeit egy 
összeállításon belül, megismerkedhetnek a népdal hiteles megszólaltatásával. 
A tábor oktatói egyéni konzultáció keretében is segítenek a problémák megoldásában, tanácsot adnak. 
A tábor programja a későbbiekben honlapunkon megtekinthető. 
 

TÁBOR HELYSZÍNE:  Tulipán Motel és Üdülő, Gyenesdiás, Tulipán u. 20.  (www.tulipanmotel.hu) 
IDŐPONTJA:  Gyermek-ifjúsági résztvevőknek 18 éves korig:  2020. július 04 – július 10-ig.  

Felnőtt résztvevőknek 18 éves kortól:    2020. július 05 – július 10-ig. 
KIEMELT TÉMAKÖR:  

• dr. Barsi Ernő sályi gyűjtése 
 

A kiemelt témakör mellett kiscsoportos foglalkozás keretében ismerkedünk a többi dialektusterület dalaival. 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  
Felnőtt résztvevőknek: (szállás kőházban, napi 3 étkezés, oktatás, szakmai anyag, idegenforgalmi adó) 

• 6 nap, 5 éjszaka, 18 éves kortól: 45.000 Ft 
 

Gyermek-ifjúsági résztvevőknek: (szállás kőházban, napi 3 étkezés, oktatás, szakmai anyag) 
• 7 nap, 6 éjszaka, 18 éves korig:  45.000 Ft 

 

Bejárós tagjaink részére: (ebéd és oktatás)  17.000 Ft 
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Idei esztendőben az NKA-tól 200.000 Ft támogatást kaptunk, így nem tudunk annyi kedvezményt adni a tábor díjához, 
mint amennyit szerettünk volna.  Egy kicsit soknak tűnik az előző évihez képest, de a mai árakhoz viszonyítva azért 
még ez is elfogadható. 
 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30. (A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. Kérjük, aki jelentkezik, 
az úgy tervezzen, hogy elejétől a végéig jelen legyen, mert a kedvezményes ár ez esetben érvényes!) 
 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, továbbá 25.000 Ft előleg befizetésével lehet, melyet kérünk 
a Vass Lajos Népzenei Szövetség Budapest 11701004 – 20178983 számú számlájára átutalni, vagy a jelentkezés után 
igényelt csekken befizetni. Befizetéskor kérjük, pontosan megjelölni, hogy milyen címre (szervezet/intézmény 
esetén adószám) kéri a számlát, mert utólag nem tudjuk azt módosítani. (Júliustól a NAV-os rendszeren működik 
a mi számlázó programunk is.) 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy számlát annak a nevére tudunk kiállítani, ahonnét az utalás érkezik.  
(Tehát: A saját számláról utalt előlegről, vagy tagdíjról nem adhatunk egyesület, vagy önkormányzat nevére azt.) 
 
Mint ahogy a tavalyi évben sem tudtunk már a teljes tábori díjról „oktatás” számlát adni, az idei esztendőben sem lesz 
ez másképp. Várhatóan az előlegről tudunk oktatás címén számlát kiállítani. De természetesen a fennmaradó 
összeget is leszámlázzuk.  
 
A tábor szakmai vezetői:  Dr. Alföldy-Boruss István és Dévai János, Szövetségünk szakmai vezetői 
Táborvezetés: Farkas Márta elnökhelyettes, Farkas Katalin jegyző     
Oktatók:     Juhász Erika, népiének 

Szecsődi Rita, citera, népiének      
Koczka Andrea, citera, tekerő, népiének  
Pintér Anikó, népiének 
Légrády Eszter, citera 

 
• A népzenei gálára kérjük, mindenki hozzon magával fellépő ruhát. 
• Záró gálaműsorunkat a Gyenesi Bornapok kezdő napján, a Nagyszínpadon tartjuk! 

 
Szabadprogram keretében és az ebéd utáni pihenőidőkben lehetőség van megismerkedni Gyenesdiás látnivalóival, 
strandolni, fagyizni, és akár a Gyenesi Bornapok programjait megtekinteni. 
A gyermekek felnőtt kíséretével hagyhatják el a tábor helyszínét és vehetnek részt a külsős programokon!  
A Tulipán Moteltől:  a strand, a fagyizó (a Balaton legjobb fagyizója), a Bornapok helyszíne, a piac, a vasútállomás 

néhány perc sétával elérhető. 
A tábor gazdag programja mellett számtalan kikapcsolódási lehetőséget biztosít Gyenesdiás.  
 
Mellékletként küldjük a Vass Lajos Népzenei Szövetség 2020-as évi Közgyűlésére is a meghívót. 
 
Még egyszer is kérjük tagjainkat, kísérjék figyelemmel Szövetségünk honlapját: www.vasslajos-szov.hu, ahol az 
esetleges változásokat, információkat folyamatosan megjelentetjük. 
        
Mindenkit sok szeretettel várunk közénk és rendezvényeinkre!  
 
 
Budapest, 2020. február 24.        
 

Vass József         Farkas Márta 
  elnök s.k.      elnökhelyettes s.k. 


