
 
 
 

Csoóri Sándor Program – Néptánc-2019/2020 
 
Nagy örömünkre 1.200.000 Ft támogatást nyert pályázatunk. 
 
A támogatott program megvalósulása: 
 

A lehetőségeink a járványhelyezt miatt módosultak az eredeti elképzelésekhez képest, 
ezért módosítási kérelmet nyújtott be az Egyesületünk. A Vértesszőlősi Aszúszemek 
Néptánc Egyesület a jóváhagyott módosítás alapján a projektben tervezett feladatok 
többségét megvalósította, a lehetőségekhez igazítva azt.  
Az Egyesület 2019 őszén új táncot tanult:  
Gábor Klára, művészeti vezetőnk új koreográfiát állított össze részünkre: a bukovinai 
polgári táncokkal bővült a repertoárunk, amelyet a településünkön 2020. januárban 
megrendezett Vértesszőlősi Böllérversenyen mutattunk be első ízben.  
 
Az előző év sikerén felbuzdulva 2020 nyarára egy négynapos tánctábort szerveztünk, 
Gunarasfürdőre. Elsődleges célnak tűztük ki, hogy a járványhelyzet miatt 5 hónapig 
szünetelt táncpróbák miatt állóképességünket szintre hozzuk, és felelevenítsük az eddig 
tanult koreográfiákat. A nagyon jó hangulatú, tartalmas próbák mellett, a helyszín 
környékének kulturális lehetőségeiből is merítettünk.  
2020. szeptemberétől Jocha István táncpedagógus vezeti próbáinkat. Ő egy új 
koreográfiát tervezett számunkra, amelynek próbáit az újabb kötelező – vírushelyzet 
miatti – leállás szakította félbe. 
Az éves tervünkbe felvett programok közül a Tatai Sokadalom és a Vértesszőlősi Szüreti 
Felvonulás és Bál nem került megrendezésre, de ezekre költséget nem is terveztünk. 
 

 A támogatás felhasználásának ismertetése pályázati költség soronként:  
 

költségterv   ami teljesült     
B 1 600.000,- Ft   600.000,- Ft     -  
B 3  350.000,- Ft   350.000,- Ft     -  
 B 5 250.000,- Ft   250.000,- Ft     - 

 
 
A pályázati pénzből fizetni tudtuk táncpedagógusaink munkadíját, valamint 2 
koreográfia készült számunkra 

Gábor Klára - bukovinai polgári táncokból összeállított koreográfiája, 
Jocha István - Vág-Garam közi táncok 
 
 
 



 
 
 

 
A pályázati forrásból a férfiak részére új csizmanadrágot vásároltunk, illetve az új 
tagoknak ing, mellény került beszerzésre. 
A hölgyeknek apró kiegészítőket (bugyogó, fejkendő) vásároltunk, valamint minden 
tag részére selyembrokát került beszerzésre, amelyből ünnepi viselet készült. Egy 
felajánlásnak köszönhetően a varratásért nem kellett fizetnünk.  
Továbbá egy új tag részre egy női csizmát vásároltunk. 
 
 
A négynapos tánctábor megvalósulását az utazási költség elszámolásának 
lehetősége tette elérhetővé. Helyszíne az idei évben Gunarasfürdő volt. 
Néhány fotó a Galériában megtekinthető. 
 

Vértesszőlős, 2021. január hó 21. nap 
  



 
 
A beszerzett viseletekről néhány fotó: 
 

 
 

 
A Szőlősi ünnepi viseletek. 


