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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

2 1 1 9 Pécel

Petőfi utca

94.

    

1 3 0 2 0 0 0 7 0 2 1

1 4 P k 6 0 2 0 8  2 0 1 6 0 0

1 8 7 5 0 4 8 7 1 1 3

Szilágyiné Szalai Zsuzsanna

Pécel 2 0 1 9 0 5 0 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

0 0

607 1 131

201 535

152 0

0 0

254 596

0 0

607 1 131

389 913

0 0

119 389

0 0

0 0

270 524

0 0

0 0

218 218

0 0

0 0

218 218

0 0

607 1 131
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

182 166 182 166

0 0 0 0

5 938 5 398 5 938 5 398

66 78 66 78

0 0 0 0

4 867 5 320 4 867 5 320

0 0 0 0

6 120 5 564 6 120 5 564

5 938 5 398 5 938 5 398

4 830 1 546 4 830 1 546

1 020 3 492 1 020 3 492

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 0 2

5 850 5 040 5 850 5 040

5 850 5 038 5 850 5 038

270 524 270 524

0 0 0 0

270 524 270 524
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

2 300 0 2 300 0

0 0 0 0

150 0 150 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 1 1 9 Pécel

Petőfi utca

94.

    

1 4 P k 6 0 2 0 8  2 0 1 6 0 0

1 3 0 2 0 0 0 7 0 2 1

1 8 7 5 0 4 8 7 1 1 3

Szilágyiné Szalai Zsuzsanna
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Kórus működtetésének támogatása 0 3 810

Kórus versenyen való részvétel támogatása 0 1 230

0 5 040

0 5 040

0 0

0 0

0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

6 120 5 564

0 0

0 0

0 0

6 120 5 564

5 850 5 040

1 020 3 492

5 850 5 038

270 524

33 24
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 01.09.22



PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
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Zenével a Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
2119 Pécel, Petőfi utca 94. 
Adószám: 18750487-1-13 
Bejegyző határozat száma: 1400/Pk.60208/2016 
Nyilvántartási szám: 13-02-0007021 

 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített  

beszámolója és közhasznúsági melléklete  

szöveges kiegészítése 

PK-242-2 

 

Zenével a Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület 

 

 

2018. év 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása 

A 2016-ban alakult Zenével a Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület célja a 
zenei kultúra, a közművelődés és oktatás támogatása, fejlesztése, a népi hagyományok és a 
népzene művelése, tehetséggondozás, és a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. 

Ezeket a célokat az Egyesület elsősorban a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus működtetésével, 
a működéséhez szükséges feltételek megteremtésével, koncertek, kórustalálkozók, 
fesztiválok, zenei táborok, zenei versenyek szervezésével, a kórus hazai, illetve külföldi 
vendégszerepléseihez, illetve kórusversenyeken való részvételéhez szükséges anyagi fedezet 
támogatók befizetései, és pályázatok révén történő előteremtésével valósítja meg. 

Az Egyesület tevékenységében beletartozik hangszerek készítése, kölcsönzése a zenei 
oktatásban résztvevők számára, zenei kiadványok, kották, hangfelvételek készítése, kiadása, 
tehetséges gyermekek zenei képzésének támogatása, ösztöndíjak juttatása, határon túli 
magyar kórusokkal való kapcsolattartás, közös rendezvények szervezése. 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus 2017 decemberében megalakulásának 15. évfordulóját 
ünnepelte. A kórus magvát néhány lelkes, zenét szerető és értő család alkotja, akik 
hagyományt teremtettek a Városi Karácsonyi Hangverseny megszervezésével. 

 A kezdeti időszak alkalmilag verbuválódott 20-25 tagú gyermekekből álló csapata az évek 
alatt egy rendszeresen próbáló, évente 6-8 alkalommal fellépő, létszámában bővülő, 
minőségében fejlődő énekkarrá nőtte ki magát. 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus ma már rendkívül széles korosztályt ölel fel.  Jelenleg 
három formációban működik. A Gyermekkórus az általános iskola elsőtől nyolcadik 
évfolyamára járó gyerekek mellett néhány középiskolás gyerek részvételével, 57 fővel 
működik. 

2014 év óta működik a kórusban már több éve éneklő nagyobb – főleg felső tagozatos és 
középiskolás gyerekek kezdeményezésére – a Rutafa Kórus, akik jelenleg 36-an vannak. A 
Rutafa Kórusban sok szólista képességű fiatal tartozik, ami lehetővé teszi szólóra és kórusra 
írt művek igényes előadását. 

A kórus körül tevékenykedő szülők, és a zeneirodalom gazdag vegyeskari repertoárját is 
megismerni kívánó nagyobb gyerekek kezdeményezésére néhány éve megalakult a Péceli 
Gyermek és Ifjúsági Kórus Vegyeskara is, melynek munkájába több szülő, a középiskolából 
már kinőtt egyetemista, vagy már dolgozó kórustag is részt vesz. A Vegyeskar jelenleg 20 
fővel működik. 
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 2.1 Oktatási tevékenység 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Zenei oktatás, tehetséggondozás 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CXC. tv. 4.§.(1) 1.18-1.19, 5, 14. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Általános és középiskolai tanulók, és felnőtt 
korú kórustagok 

Közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

77 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A kórus minden pénteken általában 15.30-tól 19.30-ig próbál. A különböző korosztályok 
eltérő időtartamra kapcsolódnak be a próbákba, melyek során hangképzési, szolfézs, 
kottaolvasási, és zeneirodalmi ismeretekkel gyarapodnak. A gyerekek a zenei ismeretek 
mellett a közösségi együttlét szabályait, a közös munka eredményességéhez szükséges 
emberi hozzáállás, és munkavégzés szabályait, és a közös alkotás örömét is megismerik, és 
magukévá teszik. A rendszeres próbák mellett egy-egy fellépéshez kapcsolódóan akár 
hétvégi alkalmak, szólampróbák, vagy ha szükséges egyéni, illetve kis csoportos 
foglalkozások is vannak. Mivel 2018 augusztusában a Rutafa kórus részt vett a nyíregyházi 
Cantemus Nemzetiközi Kórusfesztiválon, a tagoknak június 11-18 között minden délután, 
majd augusztus 9-15 között kórustábor formájában egész napos foglalkozásokat szerveztünk.  

2.2 Kulturális tevékenység, kóruséneklés 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység, kóruséneklés 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

1997. évi CXL. törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről 76§ (3).b)-f) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A kórus tevékenységébe bekapcsolódó 
általános iskolás, középiskolás és felnőtt 
személyek, valamint a koncertek 
halltagósága 

Közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

kb. 6.000 fő  

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus 2017 évben 3 saját szervezésű eseményen, és 10 más által 
szervezett rendezvényen meghívottként összesen 5 önálló koncertet adott, és 11 koncerten 
más közreműködőkkel közösen lépett fel. A Kórus koncertjei mindig sok érdeklődőt 
vonzanak, és meghatározó eseményei lettek Pécel város kulturális életében. A kórus szakmai 
teljesítményét bizonyítja a nyíregyházi XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon elnyert 
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ezüst minősítés, valamint a Bárdos Lajos Zenei hetek díszhangversenyére szóló ismételt 
meghívó.  

2.3 Kulturális örökség védelem  
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális örökség védelem 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2001. évi LXIV. tv. 5.§.(1) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Általános és középiskolai tanulók, 
vegyeskari tagok, koncertek hallgatósága 

Közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

kb. 6.000 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A kórus fontos feladatának tekinti magyar zeneművészeti alkotások, legnagyobb 
zeneszerzőink alkotásainak megismertetését, népszerűsítését határon belül, de határon kívül 
is. Ezen célját a kórus saját szervezésű rendszeres koncertjein, illetve számos felkérésre 
történő szereplésein is igyekszik szem előtt tartani.  Mindhárom formációjával évről évre 
számos magyar zeneszerző darabját veszi fel a repertoárjára. A 2018 évi 15 fellépés közül 11 
koncerten hangoztak el magyar zeneszerző művei.  
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3. Egyesület által elnyert pályázatok felhasználása 

3.1 Pécel Város Önkormányzata 2017 évi civil szervezeti támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: Jótékonysági bál 
Támogató megnevezése: Összefogás 2119 Pécel Egyesület 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      X 

Támogatás időtartama: 2018.03.28-2018.08.31 
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg: 1.000.000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő X 
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi 1.000.000 Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 1.000.000 Ft 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus 2018. 08.16-08.21 között Nyíregyházán 
megrendezett XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál részvételi díjának a befizetésére 
használta. A támogatásból a kórus a résztvevő 36 gyerekből 33 gyermek részvételi díját 
fedezte. A többi gyerek és felnőtt kísérő díját a kórus saját forrásából fizette ki. A támogatás 
a részvételi díj 81 %-át fedezte. 
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4. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A kórus 2018. évben a következő eseményeken szerepelt, illetve a következő 
rendezvényeket szervezte meg: 

Budapest Airport rendezvénye – 2018.február 8. – Budapest, Ferihegy I  

A Rutafa kórus a Budapest Airport által külföldi légitársasági partnerei számára szervezett 
vacsora kulturális programja részvevőjeként kb. 300, a világ számos pontjáról érkezett 
vendék előtt lépett fel. 

Összefogás 2119 Pécel Egyesület által szervezett jótékonysági est – 2018. március 15. -
Pekáry-kastély, Pécel 

Az Összefogás 2119 Pécel Egyesület minden évben megszervezett jótékonysági estjének a 
kedvezményezettje 2018-ban a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus volt. Az esten fellépet a 
kórus mindhárom formációja. A bál teljes bevételéből 1.000.000 Ft-ot kapott meg a kórus, 
mely támogatással a kórusnak a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételét 
tették lehetővé. 

Bárdos Lajos Zenei hetek díszhangverseny – 2018. április 27. -  Budapest 

A Bárdos Lajos Zenei hetek keretében a Kóta által szervezett hangverseny 8 kórus 
részvételével zajlott kb. 300 fős közönség előtt. A Rutafa kórus Bárdos Lajos Cantemus, és 
Porpora Magnificat c. művének két tételét adta elő. Mivel a hangverseny hetében Pécelen 
vendégeskedtek a Péceli Finn-Magyar Baráti Kör meghívására Iisalmiból 17 finn vendég, nagy 
örömünkre ők is meghallgatták a hangversenyt.  

Péceli Női kar 15 éves jubileumi koncertje – 2018. május 12. -  Pécel 

A kórus vegyes kara meghívást kapott a Péceli Női kar jubileumi koncertjére, ahol a csapat 4 
darabot adott elő a kb. 100 fős közönség előtt. 

Tanévzáró hangverseny – 2018. június 18. - Pécel 

A kórus mindhárom formációja részt vett a tanévzáró koncerten, ahol az éves munka 
összefoglalása mellett a Rutafa kórus gyakorlásképpen az augusztusi Cantemus 
kórusversenyre, előadta versenyanyagát az érdeklődő közönségnek. 

Nyári felkészítő kórustábor – 2018. augusztus 11-15. - Pécel 

A Rutafa kórus tagjai öt napon át délelőtt és délután is 3-3 órás foglalkozáson vettek részt, 
ahol a hangsúly a nyíregyházi fesztiválra való felkészülésen volt.  
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XII. Cantemus Nemzetkozi Kórusfesztivál – 2018. augusztus 16-21. - Nyíregyháza 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus Rutafa kórusa pályázott, és elnyerte a Cantemus 
Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvétel lehetőségét, így 2018 augusztusában 36 gyerek 
és 5 kísérő részvételével a csapat részt vett a fesztiválon és az annak keretében meghirdetett 
versenyen is.  A fesztiválra a kórus három különböző önálló koncert anyaggal készült 
(egyházi-, folklór- és versenyanyag). 

A fesztivál programja: 

1.nap – Megérkezés az egyetemi kollégiumba autókkal. A szállás elfoglalása, vacsora. 20 
órától a fesztivál megnyitója volt, ahol minden kórusból 20 fő vehetett részt. A Cantemus 
kóruscsalád a résztvevő 15 kórust kórusművekkel köszöntötte.  

2. nap – Délelőtt próbák zajlottak. A kórus egyéni próbája a Kodály iskolában, míg a kórusok 
záró hangversenyre való közös próbái Szabó Soma vezetésével a tornateremben voltak. Ebéd 
után busszal Tiszadadára utaztunk. A tiszadadai református templomban a Rutafa kórus, a 
Nyíregyházi Nyitnikék, és a Kanából érkezett Donghua Egyetemi Kórus melett 20-20 perces 
egyházi darabokból álló koncertet adott. A koncert után a három kórust közös vacsorán látta 
vendégül a település vezetése. 

3.nap – A reggeli közös próba után volt lehetősége a kórusnak, hogy a verseny helyszínén, a 
Kodály iskola nagytermében megtartsa egyéni hangpróbáját.  Ebéd után az esti koncertre 
volt hangbállás próba a város főterén. Este valamennyi kórus részvételével folklór esten 
vettünk részt, ahol a kórus népviseletbe öltözve három moldvai népdalt adott elő élő 
hangszer kísérettel. A hangszere kíséretet (koboz, hegedű, furulya, dob) a kórus tagjai 
biztosították. 

4.nap – Ezen a napon zajlott a minősítő verseny, ahol a kórus negyedikként, a dél-korreai, és 
két kínai kórus után lépett fel. A műsoron többek között Bárdos Lajos és Kodály Zoltán műve 
is szerepelt. A kórust erre a fesztiválra nagyon sok szülő is elkísérte, akik Nyíregyházán és 
környékén foglaltak maguknak szállást. A verseny izgalmát kipihenendő a gyerekekkel 
délután az egyik hatalmas zöld területet magába foglaló szálláson szerveztünk focizást, 
beszélgetéssel összekötött közös étkezést. Innen 18 órára a szülők segítségével autókkal 
mentünk át Tokajba, ahol közösen meghallgattuk a Cantemus Vegyeskar, a kínai Lark 
Gyermekkar, és a dél-afrikai Stellenbosch Egyetemi Kórus fantasztikus koncertét. 
Nyíregyházára visszaérkezve a gyerekeknek lehetőségük volt egy éjszakai fürdőzésen részt 
venni a városi élményfürdőbe. 

5.nap – Délelőtt a közös próbákkal telt a városi Continental Arénában, majd ebéd után 
lehetőség volt elmenni a Nyíregyházi Állatkertbe. Este az Arénában egy közös gálakoncerten 
lépett fel a kórus. Itt hirdették ki a minősítő verseny eredményét, amely alapján a kórus 
ezüst minősítést kapott. A gála koncertre megtelt a nyíregyházi aréna. 2-3000 fős közönség 
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csodálta a közel 600 főt felvonultató kórusok produkcióit. A koncert után a gyerekek a többi 
kórussal egy esti ismerkedő partin vettek részt. 

6. nap – Utolsó nap a csapat meglátogatta a városban található kalandparkot, majd autókkal 
indultunk haza Pécelre.  

Várpalotai kórustalálkozó – 2018. szeptember 8. – Várpalota, Thury-Vár 

A kórus meghívást kapott Várpalotára, ahol a helyi Pueri Castelli kórus, és egy Szlovéniából 
érkezett ifjúsági kórus részvételével adott koncertet a várpalotai Thury-Vár dísztermében. 

Fuvolafesztivál – 2018. szeptember 30. – Pécel, Ráday kastély 

A kórus Kodály művek előadásával színesítette a Pécelen immár több éve megrendezésre 
kerülő Fuvolafesztivál programját. 

Péceli Gyermekkórus Koncerje – 2018. november 9. – Pécel, Pekáry-kastély 

A kórus mindhárom formációja részvételével szervezett koncertet, ahol a cél az volt, hogy 
előadhassuk a szeptembertől eltelt időszak alatt újonnan tanult műveket az érdeklődő 
közönségnek. A kastély színházterme zsúfolásig megtelt a hallgatósággal. 

I.Péceli Finn Hét programsorozata – 2018. november 26 – december 2. – Pécel 

A Péceli Finn-Magyar Baráti Társaság szervezésében megrendezésre került a település 
iskoláinak részvételével az első Finn Hét, ahol részt vettek Pécel város testvérvárosából, 
Iisalmi-ból érkezett diákok és tanáraik. A hét folyamán a kórus három alkalommal is 
szerepelt a programokon, valamint a hét során a kórus tagok közül többen részt vettek 
improvizációs foglalkozásokon. A finn hét programjaként előzetesen a gyerekeket saját 
zeneszerzésre buzdították, így a kórus tagok közül többen saját szerzeményt is írtak.  A 
következő rendezvényeken szerepelt a kórus:  

2018. november 26 – Finn hét megnyitója 
2018. november 30 – Finn – magyar közös koncert, és táncház 
2019. december 2. – Zárókoncert, improvizációs-est, gyerekek saját szerzeményeinek, és finn 
kórusművek előadása. 
 
Karácsonyi hangverseny – 2018. december 20. – Pécel, Katolikus templom 

A kórus ebben az évben is megszervezte a hagyományos karácsonyi koncertjét a Katolikus 
templomban. A koncerten a gyerekek nem csak énekelte, hanem több formációban 
hangszeres darabok előadásával is megörvendeztették a hallgatóságot. 
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