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2015. évi beszámoló

Az alapilVány mcgálapfuá5a óta a leg5 kere5ebb éVétzárta 2015 ben Vá lozatos, szinvonalas

e]óádá5okG]' ku fold tu.nókkal (MaccdóniJ, LondÓn, Eídóly),

Béia KoíÚth

díal elóadóműVésu,

r..s

múvó9okke (Tol.5VaV

]]e'ncnnger Mklól énekmu'Vész, o.av€cz GyÓÍEy
zÓngÓlaművóV), mé tó vinházakban' A táncmúVé9eti 9akmai munka EÍdélV T]bor Erkel
díra5 ko.eo8Íáfus, a NópműVószot M.Í!ÍE,míivészEÍVezetónk ránvitásáVa Íolvk' A
.sopoíÓka1 onod'
é5 onod néc5é.5 (atalln, a NépmÚVószct lfjú M.st.l.m nuÍÚ'dí
^t!lla

2019 algusnls 2o án Erdéy Tbor a MaByar Érdemrend Lovackcíéjn.]él,onÓd ÁtÜla a
MásVaÍ Brcn? Érd€mkerc9t.jót kapta a MácVaÍ KÓÍáEalágtól s?akma munkáiuk
e smeréséi]], amihaLa ma5boldoe5ág, é5'gen nagVbL]szke5égmindannv]unkszámálá
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AzalapitványésazáltalátámÓcarÓttb!dapest'VadÍózsákNéptánceEyüttescéljavá]tozatlan'
felkÚtatnia ma8vaÍíolklórk ncseit, é.ték€it, Valamint ápolniés mécóÍizn' a hagyohénva'nkat,
oépi kultúránkal' A .éndne.éskÓzos műheLVmUnG é5 fellépés€k meLlett mindkét eEviittes
.é]jának tek nÜ a néptánc é! a kap.soódó hágyománVÓk népszéI(isitéséta f'ata ok é5 az
ldósebb koroszlálV száháÍa 6' Az egyutte5 lR, az oEzág 5zívébenigyekszik tagJainak nép
kultúÉiÍánriodaadását é5 a ma8yar hagyományokterén mqsz€Ízelt smeretelt azokhrz is
eljUttatn, akikVa amimiatt egváltá án néfi VaEY.5ak n!kán jo1halnak
t 9!a foÍá5hoz"'
''a

A Vadlózsák

Néptánc€gyuttes

legnagyobb munká]a 20L5 ben a 65' Jubieumi é!íorduló

Valaminta cavinto. csopÓlt20.]UbilÉUmiéVfÓldUlójának

mé tómégUnneplésÉvÓh

MÚso.ánk tavasszal2015. máius 1' én (csontváry Művészeti Udvarház), 2015' május 2'-án
(Hagyományok Háza), Valamint ó$2éL 2015' októbél 10''én (órmézé] Közö!ségi Ház] Vokak
mÚsoÍokban á Vadlózsák Népián.egyurté5 fe!nőt é5 seniÓr $opoÍtlal kózosen llletve önálló^
kÓÍeoBÍánákkal geÍep€ltek A rep€noáron a jelenlegi műVószet vazatók mUnkái ]élente[
meg' MeBhjvott VéndéEUnkHénc.ngeÍ MLklós z€nész, énekmúvész(MEztrál v ágz€ne_
zenekal fÍÓDtefibere), aki a 5ámán íerepébebújt' A,,Turáni ndUó'',,,NapszentÜlet",
Valamint a,,szent Lá'ló kilá y" dala' Yoro5an kap.so ódtak a]ublleuml mű5orun[hoz' zené t
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Vad.ózsák az elmú|t tőbb' hint íélévszázad alatt bejá ák a ! ágot' KÜlfóldi
tánce8yüttesekké Való kiváló kap.so]alainkat hűen lukÍozj, hogv mindháíÓm ]ublleUmi
míjso.ainkon tobb néptáncecl/i]ttes vendégszer€pelt a Vilác kÜlonbozó szegletéből, akik
52erves lészeivÓltak az e5tének' sa]át népükiánca', koreográfiáikon kíViilők is neEtanUlták a
magyál néptánc alaplépéséitilletve ve]unk együtt tán.Ókak á m' koreo8ráfiá nkban.
]elképezvea korok, népek kdztitisztel€tet, órök balátsácÓt, és a tánc által eBybeÍort Vilácot.
Má]Usban Kínábó]a honB konBiLéga.v EuÍopien Folkdance Ensémb e ]otáncosa érkezett, egy
h€t€t
tököttek velÜnk, 2 €lóadás, 1egész napos
toUr" és,,Get tÓ
''wÓrkshop"' ''s'3htse€in3
knowea.h Óthel party'' volt a plogramjuk' októbeÍben szlovéniábó a PAUZA ésVETER Férfl
Kórus, Valamint svédoÍszágbó a stUdentals Fr]kdaníac senlor táncosai szinésit€tték
lnnepünké!' kozel 50 fő' N€k]k is há!Ón ó pÍosramokka mutattlk be ÓÍszágunkat,

kÓmoV szakmai ekmerést 2015 ben kapott a Vadrózsák
Néptánce8vüttes fenőtl csoportja] á lx Marnn GVörEV oEzáeos NéptáncfesztVálon
NivódÍjban része5Ült sz€geden!! Á Vadrózsák Néptán.égyurtes 5enior csopÓrtla pedls az
ldő5ek l' Kálpát_redencei KultUrális és ML]vész€ti ve!élkedőjén Válarint a v' Újbudai
osszművésze senior ki M tTudíe*tiváLon tá..kategó.iában L helvezéínYer(!L

Év€k óta

esó igazán

5zakmal munkánkminő5é3étmUtatja, hqyme8hívást kaptunka 20' Duna KarneválV' senioí
karneváljáÍa, és aTáncházak éFzaká]án koÜeműkodéÍeés bem!lató1áncra kértek felxxvl'

o6zágos szezonnyitó Tán.ház seniol táncházban'
Ólszágba is e]jutottaktán.osaink,

hndeNe EVőnyórű nép kUltú.ánkátl

_Macedóniéban {5t.umice) ErasmUs pÍoE.am kéletébé.1 hététtö|tött
Lond.nbán 5 napÓt tóltött 4 táncos' és
E.délvben (Fel5ő5ófa]va, csitszereda) 4 .apÓt tő|tótt mindkét .sopon télje5
szinlolt]al voltak az évnéka Magyar KU túla Napja, ahol ,,Tisztelet Barróknak''
cÍmúeloravecz Gvor8y zonEo.aművész estjé., valamin! V€Íéb Vité? Napja' ahol a (o$uth
Különl€3€5

días Tolcsvay BéláVal dolgoztunk eeyijit ,,Alanyfényű A$zony" produkciójában. 2015'ben
méltótán..altGzteleBtunkésÚnnepeUkhárc'us15 éta Gontváry MÚVészeti UdvaÍháu ban
Ezén nácy él6adásokon kívul folvamatosan éÍkeztek falkéÍésék
heyi, ónkÓmánvzat'
műsorokra, külfóldi lurktáknak, Cjrmezőn mind€n ünnepkörhöz kapcsolódva tánc és
kézmÚves foglalkorást tá.tottÚnk Kará.!onVkor ka.tatlV t€vékenvségünkét bővítéttuk, az l
námú GyeÍmekklinlkán' Minden hónap ekó péntekén Ú]budai Botladozók láncház az
őrmez€i (ö,t'$égi Házban' idó5ek részélé,ecvsze.Úbb lépéséktanÍtásaés közós táncVálja az
éldéklódóket Mi.den hónap másodikgombatlán csipkebogyó családos táncházszódli8eten'
csütödökt'nként

Íélnőtt Utánpótlástanfo

Nyáron a csoportok

Vam a szentkiÍályiUtcában egész évben'

a

saját 9eru€zésű táborok segít k' A f€lnőtt

€EyÚtles

'akmaipÍo8ramját
táboraváltozó helylzínú'asénior.sopÓrt immáÍ hagyománVosanl éVek óta Tabaldon tolti' A
táncsok nagy része részt vett a x' csűrdtjngölő Néptánctáborban Erdélyben Többéles
tapasztalattalkjelenthetjLjk]hogyahetir€ndszeÍességge!anortpróbákmel]ett,lEenjelentós
az a szakmaitudá5bell fejlődé' amia táborikeret€k közótt elélhétő a tán.Ósoknál' A1ánc
melett iyenkor kerülsol a ÍUhátáí, jémeztáÍ l€kárrzására, feLújításáÍa,egvéb kegészílők
lt";íkÓl' boloL' (9engerryul, oelleheT' )'b')ellP lllé 'eJe

A

Vadlóz3ák Néplán.egyÜltes m ndkét .sopoíJának étszámát 5 ke.esen emc.0k,
royamatosan óÍkcztck ú] óldcklódők Á íenőlt tánckar mel|é továbblá sDVan

'elenGérc

Í'ataokkeri]/tek,ak]kVrdékróaíóVáíose8yetemck..,fóilkÓákÍakerU]t€k,é5má.Va|ami|Von

9in.ci

fÓgalkonak néptánccal' fuáltá LÉhétőVétet1uk neklk a könnvebb bc .szkcdé5t a
Íóvá.o5 életb€, ránWÓna al adtUnk az esete€e5 elka ]ódás, o]mágjnvosodá5 Veíélvee]lcn.
A maEyaÍ nép kUltúra aktua zálása a maif]ataloknak nemzet fennmaradásUnk éeV'k fonlo5
E3yiittesünk jgaz gyongyszem€

élkezett íátalember, aIl eBV, a kót Ótzág
kólÓt létrelott ku turá i3 cleleplÓgÍam kerelében e8y éVet ta ózkÓdik házánkban' Ez üő
alatt aktív LJí]ia á felnóR tánc.soDoltnJk!
eBV Ía wanÍóL

BDUnk bPnne, hoBy f€lepé!tink és r€ndé,VényeLnk a íóváÍos sze em ó3 kU tUlá s Életének

tartalmas 9infÓkja Vo tak, é5 Vendégeink a magval nóptán. é5 néphagvományok ránt
Lelke5edé5él, éelörómót f.nntart]ák, és toVábbad]ák ma]d kórnyezcÍi]knek, És€tege5en

Decemberben ÍolVGtUk az,,Üdvonet Budapestról" íotósorozatot HonVár Kálmjn
fotómúVé5Íe.(Váló képck sika.i]ték a léll tán.kaÍó háltéÍben a MaRVar Par amentte

A

VadÍózsák Í€lnólt

éByUtt€5én€k

é5 a

cav nton szenlor csopoltjának ÍÓVafiátos

.gVÚttműkodé5eByakor atilaEa c.nélá. ókkÓzoÚ'szoros káFc5o alot, az ecymáya utaltságÓt
lestesitl m€g, amire a mJl v/ágban rPndkivÚ na8y 5zÚk5ég Van' A kÓZÓl rÓglalk.zások
nemcsakpróbaként, edzé5ként' hanem kozo$égi esemónyként s ÍÉlfÓEhatóak' me YeI során

a relnőtt tánco5ok élettapávtJlarokdt íeÍ€zhelnek az dó5€bbektő az időscbb goneÍác'ó
p€diE f. tó lődóíós endUIet€tkaphataíiataabbaktól.
ElmondhatjUk, hDgy MagyaÍoEzáBon
példamUtatóan, €Byedülá|óan kváló kapcsDat van a VadÍó?5á5 re nőtt é5 sen oí táncosÓk
közijlt']cazbalácágok'oVódnel('mélytszteletszakmaitudásUk.lőtt,ósozioma,'koleeuó
kozo5 előadá5ok leolinc]é" Melgyózódé$e állit]uk, hogV nagV réVben az iycn ks
kozÓ$óEckÍP épuló há]ózat ün]a életben a ma8vaí kultúÍá' é! őn' meg
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Azecvuttesegé' évesmunkája nyomon követhető a!v!uw!adroőak'lru ]lElvea
Valam

nta FacebÓÓk

Ólda Ón (Vadrózsák Néptán.eEVUttes' cavlnton

