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B E S Z Á M O L Ó  

a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület 

2019. évi tevékenységéről 

 

 

Az Egyesületünk alapvető célkitűzése a néptánc keretei között különböző tájegységek 

táncainak, viseleteinek, népszokásainak megismerése, évente egy-egy koreográfia 

megtanulása. Ehhez szorosan kapcsolódva a népi hagyományok felelevenítésére, elevenen 

tartására törekszünk, amelybe bevonjuk településünk felnőtt és gyermekkorú lakosságát is.  

A heti rendszerességgel tartott táncpróbáinkat szakképzett művészeti vezető irányítja. 

Az Egyesület 2019-ben is új koreográfiával, somogyi karikázóval és eszközös botolóval készült 

a helyi rendezvényekre. A naptári év második felében kifejezetten egy falusi rendezvényre 

készülve bukovinai silladriból, bukovinai polgári táncokból és huculenkából összeállított vidám 

koreográfiát tanult meg a tagság. Az Egyesület aktívan részt vesz Vértesszőlős közösségi 

életében. Minden rendezvényen, melyet a község apraja-nagyja nagy létszámban látogat, mi is 

ott vagyunk, feladatot vállalunk. Törekszünk arra, hogy ne csak nézzenek bennünket, hanem 

táncoljanak is velünk együtt. Immár második éve fellépést vállalunk a település határain túl is. 

Jártunk már a szlovák testvértelepülésünkön, illetve felléptünk tatai és tatabányai 

rendezvényeken. Az előző évek pályázati forrásaiból (Önkormányzati, Nemzeti 

együttműködési Alap, Csoóri Sándor pályázat révén) vásárolt viseleti darabok illeszkednek a 

tanult táncok autentikus viseleteihez, hangsúlyt adnak a tanult koreográfiának, és egyben 

kiemelik az adott közösséghez való tartozásunkat is.  
 

A 2019. évi főbb eseményeink: 

 Februárban megrendeztük a már hagyománynak számító téltemető kiszebáb 

égetésünket, amelyre vendégként meghívtunk a Bányász Öregtáncos Együttes a tatai 

Szarkalábak Együttes tagjait valamint a falu apraját-nagyját. 

 Márciusban az egyesület csatlakozott a WWF Föld Órája kezdeményezéshez és „Gyere 

velünk tekerni, hogy a villanyórád ne tekerjen” szlogennel kerékpározni hívtuk a 

település lakosságát, az útvonal végállomása a Vértes László park volt, ahol a 

résztvevők tábortűz mellett, baráti beszélgetéssel zárták a napot. 

 Áprilisban a Tájházak napján, már hagyományosan az együttes férfi tagjai állították a 

község májusfáját és zenés, táncos délutánnal együtt ünnepeltünk minden kedves 

megjelent vendéggel. 

 Június elején „tanévzáró” rendezvényre hívtuk településünk érdeklődő lakóit. 

 Júniusban a Tatai Sokadalom rendezvényén somogyi karikázót és eszközös botolót 

mutatott be tánccsoportunk. 

 Júniusban tánctáborban vettünk részt Gyulán, ahol részesei lehettünk a Körösvölgyi 

Sokadalom rendezvényeinek is. 

 Július utolsó hétvégéjén Balatonalmádiban egy közös hétvégét töltöttünk. 

 Szeptemberben viseletbe öltözve részt vettünk településünk szüreti felvonulásán és az 

azt követő szüreti bálon.  

 Decemberben csoportunk több tagja részt vett a betlehemi játékban. A szerepet nem 

vállalók az egyes fogadó helyszínek megszervezésében, kialakításában, a 

vendéglátásban vállaltak feladatot.  

 Az év zárásaként a csoport többsége együtt búcsúztatta az óévet, ahol vendégeink voltak 

a Tatabányai Öregtáncos Egyesület tagjai. 
 

Az év során is többször megjelentettük a helyi Hírmondóban is a rendezvényeinket, majd az 

azokról szóló beszámolót. A keddenként tartott próbáinkra szívesen hívjuk, várjuk az érdeklődő 
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helybélieket. A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület célja, hogy elsősorban 

Vértesszőlős lakosságával megismertesse a népzene, a néptánc hagyományait, és teret 

biztosítson a táncot kedvelőknek a mozgásra. A rendezvényeken bemutatott színvonalas 

táncelőadásokkal, hangulatos táncházi estékkel kívánunk hozzájárulni a település kulturális 

arculatának sokszínűségéhez. Úgy véljük, Vértesszőlős község lakosai a hagyományőrzés iránt 

nagy érdeklődést mutatnak, s a hagyományok életre keltése, tartalommal megtöltése kiemelt 

társadalmi feladat, melyhez az Egyesületünk munkája nagyban hozzájárul.  

A fent felsorolt rendezvényeken kívül a 2019-es évben szinte teljes létszámmal viseletben 

vettünk részt a település március 15-i megemlékezésén, illetve egy táncpróbát követően együtt 

hallgattuk meg a Vértesszőlősi Férfi Dalkör előadását a Nemzeti Összetartozás napi 

megemlékezésen. Úgy véljük, mi pontosan tudjuk, hogy egyesületként nem csak jogaink 

vannak, de kötelezettségeink is, amelyeknek – a táncosok egyhangú támogatásával – 

igyekszünk megfelelni. 

Olyan civil szervezet vagyunk, amelyben a tagság egésze folyamatos aktivitással vesz részt az 

egyesület életében. Saját kedvtelésből történő táncolás és dalolás mellett felkérésre részt 

veszünk településünk rendezvényein, de a falu határain kívül is. Baráti kapcsolatot ápolunk a 

környező települések hasonló érdeklődési körű csoportjaival, s törekszünk kapcsolataink 

bővítésére. 

Szorosan együttműködünk a szlovák nemzetiségi önkormányzattal, településünk más civil 

szervezeteivel (Nyugdíjas klub, Dalárda, Hegyközség ), és ahol lehet, segítjük egymás 

munkáját.  

Az Önkormányzat 2019. évi 400.000 Ft-os támogatásából – a mellékelt pénzügyi 

elszámolás alapján – táncoktatónk díjának egy részét, az 5 éves jubileumi rendezvényünk 

vendéglátását, szakmai rendezvényen való részvétel belépőjegyeit, a tánctábor 

útiköltségét, valamint a tánctábor helyszínén a múzeumi belépőket fizettük.  

 

Az Egyesület tagsága köszönetét fejezi ki a Vértesszőlősi Önkormányzat támogatásáért, amely 

nagy mértékben hozzájárult szervezetünk működési költségeihez, és segítette programjaink 

megvalósítását.  

Egyúttal tisztelettel meghívjuk a képviselőtestület tagjait a 2020-as év minden aszúszemes 

rendezvényére. Nagy örömünkre szolgálna, ha tevékenységünket nem csak hírből ismernék. 

 

 

Vértesszőlős, 2020. január 23. 

 

        Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna 

         az egyesület elnöke 


