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B E S Z Á M O L Ó  

a Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület 

2020. évi tevékenységéről 

 

A 2020-as évet az Aszúszemek életében is meghatározta a vírus. A megszorítások, kényszer-

szünetek ellenére nagyon sokszínű. élménygazdag évet tudhatunk magunk mögött. 

Az Egyesületünk alapvető célkitűzése továbbra is 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 táncpedagógus irányítja, akinek 

személyében az elmúlt évben változás történt. 2020 szeptemberétől Jocha István foglalkozik a 

csoporttal. 

Az Egyesület 2020-ban is új koreográfia megtanulását tervezte. A járványhelyzet miatt az év 

elején 2 hónapot, szeptembertől újabb 2 hónapot próbálhattunk, így a terveinket nem tudtuk 

megvalósítani.  

Az Egyesület tagsága aktívan részt vesz Vértesszőlős közösségi életében. Minden 

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

bennünket, hanem táncoljanak is együtt velünk. Az idei évben az egyesület tagsága a tánc 

mellett a településért végzett társadalmi munkából is kivette a részét: árusítottuk a 

kóstolójegyeket a Böllérversenyen, megszerveztük a Téltemető rendezvényét. Tavasz végén 

tetőtől talpig kitakarítottuk a Tájházat. Az elvégzett társadalmi munkánk óraszáma bőven 

meghaladta azt az óraszámot, amelyet az Önkormányzat a támogatásért cserébe előírt.  

Településünket is képviselve több ízben fellépést vállalunk a település határain túl.  
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A szűk időintervallum ellenére az elmúlt évben is jártunk a szlovák testvértelepülésünkön, 

Udvardon illetve első ízben szerepeltünk Nagyigmándon a Tavaszváró Néptáncfesztiválon 

keretei között.  

Az előző évek pályázati forrásaiból vásárolt viseleti darabok illeszkednek a tanult táncok 

autentikus viseleteihez, hangsúlyt adnak a tanult koreográfiának, és egyben kiemelik az adott 

közösséghez való tartozásunkat is. Az idei évben ruhatárunk tovább bővült a Csoóri pályázat 

anyagi támogatásának köszönhetően, a nőknek szőlősi ünnepi viselettel és apróbb 

kiegészítőkkel, a férfiaknak csizmanadrággal. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Egyesületünk létszáma 4 fővel gyarapodott. Ketten közülük 

rövid kihagyás után tértek vissza közénk, ketten teljesen újként ismerkednek a néptánc 

mozgáskultúrájával, amelyhez a csoport tagjai minden támogatást megadtak.  

Az előző év sikerén felbuzdulva nyári tánctábort szerveztünk, amely erősítette a 

csoportkohéziót. Az Önkormányzat által a 2020-as évben biztosított 60.000 Ft-ot ezen 

alkalommal használtuk fel. A pénzt – a mellékelt pénzügyi elszámolás alapján – szakmai 

programon való részvételre, a tánctábor szállásköltségéhez történő hozzájárulásra fordítottuk. 

A 2020. évi főbb eseményeink: 

 Januárban részt vettünk a település által szervezett böllérversenyen. Az egyesület tagjai 

több szerepkörben is kivették részüket a feladatokból. 

 Februárban megrendeztük a már hagyományosnak számító téltemető kiszebáb 

égetésünket, amelyre tatai és tatabányai vendégeket is hívtunk. A program második 

felében a Közösségi Házban táncba hívtuk a szépszámú érdeklődőt. 

Felléptünk a Nagyigmándi Néptáncfesztiválon. 

 Márciusban az egyesület tagjai felléptek Udvardon, a helyi farsangi bálon.   

 Augusztusban tánctáborban vettünk részt Gunarason. 
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S bár a próbáinkat november eleje óta nem tudjuk megtartani a járványhelyzet miatt, a fizikai 

állóképességünk megtartása végett rendszeresen túrázunk, mozgunk együtt a szabadban. 

Az év során törekedtünk arra, hogy a helyi Hírmondóban is röviden beszámoljunk 

tevékenységünkről. A keddenként tartott próbáinkra továbbra is szívesen hívjuk, várjuk az 

érdeklődőket. 

 

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

hozzájárult éves kiemelt programunk megvalósításához.  

Egyúttal tisztelettel meghívjuk a képviselőtestület tagjait a 2021-es év minden aszúszemes 

rendezvényére. Nagy örömünkre szolgálna, ha tevékenységünket nem csak a beszámolókból 

ismernék. 

 

 

Vértesszőlős, 2021. január 19. 

 

        Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna 

         az egyesület elnöke 

 

 

A Beszámoló mellékleteként csatolva: 

- számlaösszesítő 

- a számla másolata 

 

 

 

 

 


