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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

2 1 1 9 Pécel

Petőfi utca

94

    

1 3 0 2 0 0 0 7 0 2 1
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1 8 7 5 0 4 8 7 1 1 3

Szilágyiné Szalai Zsuzsanna

Pécel 2 0 2 0 0 9 1 4
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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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

0 242

0 0

0 242

0 0

1 131 1 567

535 890

0 0

0 0

596 677

0 0

1 131 1 809

913 1 591

0 0

389 896

0 0

0 0

524 695

0 0

0 0

218 218

0 0

0 0

218 218

0 0

1 131 1 809

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.16 09.39.03



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

166 30 166 30

0 0 0 0

5 398 5 489 5 398 5 489

78 78 78 78

0 0 0 0

5 320 2 441 5 320 2 441

0 0

0 0 0 0

5 564 5 519 5 564 5 519

5 398 5 489 5 398 5 489

1 546 1 686 1 546 1 686

3 492 2 970 3 492 2 970

0 0 0 0

0 168 0 168

0 0 0 0

2 0 2 0

5 040 4 824 5 040 4 824

5 038 4 824 5 038 4 824

524 695 524 695

0 0 0 0

524 695 524 695

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.16 09.39.03



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

2 300 1 160 2 300 1 160

0 0 0 0

150 460 150 460

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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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

2 1 1 9 Pécel

Petőfi utca

94

    

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

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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

3 810 3 783

1 230 700

0 341

5 040 4 824

5 040 4 824

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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

5 564 5 519

0 0

0 0

0 0

0 0

5 564 5 519

5 040 4 824

3 492 2 970

5 038 4 824

524 695

24 22
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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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Zenével a Gyermekekért Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.16 09.39.03



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

Szöveges kiegészítés - 2019.pdf
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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, 52 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 24-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 23 
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: 

63 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.  

Az oktatási tevékenységet szolgálta a július 6-11-e között Kőszegen megtartott kórustábor, 
ahol a közösségi programok és egyéb művészeti események mellett jutott idő egyes 
stílusokban, nehezebb darabokban való elmélyülésre. A kórus tagoknak volt lehetősége Pauli 
Ákos, a szombathelyi zeneművészeti Szakközépiskola karnagyával, mint vendég karmesterrel 
együtt dolgozni, ami szinté a kórus zenei fejlődését szolgálta.  

Szintén a zenei képzés elmélyítését szolgálta a kórus 10 tagjának 2019.11.30-12.07-e között a 
finnországi Iisalmi-ban szervezett improvizációs kurzuson való részvétele. 

2018 novemberében az Iisalmi zeneiskolából érkező Petri Herranen zenepedagógus 
improvizációs kurzust tartott a kórusnak és néhány hangszeresének, melyhez finn 
zeneiskolás gyermekek is csatlakoztak. Ennek a kurzusnak a folytatására került sor december 
elején Finnországban, ahol az előző évben megismert Petri Herranen mellett kórusvezetőnk, 
Szilágyiné Szalai Zsuzsanna, valamint Adam Vilagi Finnországban élő magyar származású 
zeneszerző foglalkozott a zenészekkel és énekesekkel. A kurzus megvalósítása a Nemzeti 
Kulturális Alap anyagi támogatásával valósulhatott meg. 

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

Közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

kb. 1500 fő  

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus 2019 évben 4 saját szervezésű eseményen, és 7 más által 
szervezett rendezvényen meghívottként összesen 7 önálló koncertet adott, és 7 koncerten 
más közreműködőkkel közösen lépett fel.  

Az idei év kiemelkedő eseménysorozata volt a kórus vajdasági vendégszereplése 2019.10.26-
28-a között. A három nap alatt a kórus önálló koncertet adott a törökkanizsai Katolikus 
templomban, a bácsfeketehegyi Református templomban, valamint a zentai Jézus Szíve 
templomban. A koncert körutat a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, elsősorban Sutus 
Áron elnök úr szervező munkája, valamint a Magyar Művészeti Akadémia anyagi 
támogatásával sikerült megvalósítani. 

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. 1500 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 2019 évi 14 fellépés közül 
valamennyi koncerten hangoztak el magyar zeneszerző művei.  
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3. Egyesület által elnyert pályázatok felhasználása 

3.1 Pécel Város Önkormányzata támogatása CD készítésre 
 

Támogatási program elnevezése: CD készítés 
Támogató megnevezése: Pécel Város Önkormányzata 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés X 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama: 2019.04.25-2019.12.31 
Támogatási összeg: 300.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg: 300.000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő X 
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi 300.000 Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 300.000 Ft 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus 2019. 04.25-08.15 között egy 39:35 perces, 
21 felvételből áló CD-t készített. A felvételek a Mafilm Audió Kft stúdiójában készültek Pataki 
Tamás hangmérnöki munkája segítségével. Az Önkormányzat anyagi támogatásából a stúdió 
bérleti díját, valamint a CD sokszorosítási költségeinek egy részét fizettük ki.  
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3.2 Pécel Város Önkormányzata támogatása reneszánsz ruhák 
készíttetésére 
 

Támogatási program elnevezése: Reneszánsz ruhák készíttetése 
Támogató megnevezése: Pécel Város Önkormányzata 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés X 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama: 2019.04.25-2019.12.31 
Támogatási összeg: 160.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 160.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg: 160.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg: 160.000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő X 
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi 160.000 Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 160.000 Ft 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus reneszánsz ének és hangszeres művekből 
álló zenés-táncos műsorához szükséges ruhák készítésére használta fel. A ruhák, fejdíszek, 
sapkák, övek egy péceli varrónő segítségével készültek el. 

A kórus a reneszánsz előadását Budapesten a Párbeszéd Házában, valamint a vajdasági 
koncert körútján is bemutatta. Szeretnénk ezt az előadást folyamatosan életben tartani, és 
az országban, vagy ha lehetőségünk lesz, akkor a határainkon túl is bemutatni a 
közönségnek. 
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3.3  Magyar Művészeti Akadémia 
 

Támogatási program elnevezése: Vajdasági koncert körút támogatása 
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetés X 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama: 2019.05.10-2019.12.31 
Támogatási összeg: 300.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg: 300.000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő X 
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi 300.000 Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 300.000 Ft 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus 2019.10.26-10.28. közötti vajdasági 
körútjának utazási költségére használta fel a kórus.  

A vajdasági körút során a kórus 3 vajdasági településen, Törökkanizsán, Bácsfeketehegyen és 
Zentán adott telt házas önálló koncertet.  A korútat a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség segítségével sikerült megvalósítani. A Szövetség biztosította a kórusnak a szállást, 
a koncert helyszíneket ők egyeztették a helyiekkel, és ők gondoskodtak a hallgatóság felé az 
események hirdetéséről is. Munkájuk eredményeként körülbelül 300 fős gyermek és felnőtt 
korú hallgatóságnak tudott a kórus maradandó élményt szerezni. 
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3.4  Nemzeti Kulturális Alap 
 

Támogatási program elnevezése: Magyar-Finn Improvizációs kurzus 
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetésX 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama: 2019.11.30-2019.12.07 
Támogatási összeg: 400.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 400.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg: 400.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg: 400.000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő X 
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi 400.000 Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 400.000 Ft 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus 2019.11.30-12.07. közötti a finnországi 
Iisalmiban megszervezett improvizációs kurzusának a repülőjegy költségei egy részének 
finanszírozására használta fel.  

A kurzuson, a pályázott támogatási összeghez képest jelentősen alacsonyabb megítélt összeg 
miatt csak 10 fő tudott részt venni. A kurzuson Pécel testvérvárosa, az iisalmii zeneiskola 
énekes és hangszeres növendékeivel közösen vettek részt a Péceli Gyermekkórus tagjai. A 
kurzust Petri Herranen zenepedagógus, kórusunk kanagya, Szilágyiné Szalai Zsuzsanna, és 
Adam Vilagi, Finnországban élő, magyar származású zeneszerző vezette.  



Zenével a Gyermekekért Egyesület közhasznú melléklet szöveges kiegészítés 2019 Oldal 9 
 

 

4. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A kórus 2019. évben a következő eseményeken szerepelt, illetve a következő 
rendezvényeket szervezte meg: 

PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola – Felnőtt farsang – 2019.február 16. – Pécel 

A kórus az Általános Iskola alapítványának felkérésére adott vidám farsangi műsort a 
jótékonysági eseményen. 

Reneszánsz műsor – 2019. március 2.- Egyházi műsor 2019.március 3. Református templom 
-Vajdaság, Bácsfeketehegy 

A kórus a két napos Vajdasági vendégszereplése során Bácsfeketehegyen a Művelődési Ház 
színháztermében adta elő zenével, tánccal, versekkel és persze énekekkel színesített 
reneszánsz műsorát. Másnap a helyi Református templomban az istentisztelet végén 
csendült fel a kórus egyházi repertoárjának számos darabja. 

A vendégszereplésről hírt adott a helyi sajtó: 

https://www.magyarszo.rs/hu/3926/vajdasag_kishegyes/198311/Renesz%C3%A1nsz-est.htm 

CD felvétel készítése – 2019. április 13-14. – MAFILM filmstúdió, Budapest 

A kórustagok két napos koncentrált munkával elkészítették a kórus legújabb CD-jének a 
hangfelvételét a MAFILM hangstúdiójában Pataki Tamás hangmérnök segítségével. 21 darab 
összesen közel 40 perces időtartamban került rögzítésre. A felvételt követően még több 
héten keresztül folyt a hanganyag vágásának feladata. A CD szeptemberre kaptam meg 
végleges formáját.  

Videoklip felvétel – 2019. június 27.. –  Ráday kastély, Pécel 

A kórsu Rutafa formációja egy napon keresztül a péceli Ráday kastély épületében Barta 
Zoltán operatőr segítségével forgatta le a reneszánsz műsora néhány darabjának 
videofelvételeit. A felvételek a kórus honlapján megtekinthetőek. 

Videoklip felvétel – 2019. június 30 – Berbekutz tanya, Pécel 

A kórus Karai József Ugrótánc c. darabjának videoklipjét forgatta a falusi hangulatot idéző 
tanyán Barta Zoltán operatőr segítségével. A felvétel a kórus honlapján megtekinthető. 

Kórustábor – 2019. július 6-11. – Kőszeg 

Az évben a nyári kórustábort Kőszegen rendeztük meg. A tábor programjai: 

Július 6.: próba, városnézés idegenvezetővel, reneszánsz táncműsor megtekintése + táncház 



Zenével a Gyermekekért Egyesület közhasznú melléklet szöveges kiegészítés 2019 Oldal 10 
 

Július 7: próba, Bechtold István Madárház és Chernel István kert megtekintése, reneszánsz 
koncert meghallgatása az evangélikus templomban 

Július 8: egész napos videoklip felvétel a Jézus szíve templomban – A felvételek a kórus 
honlapján megtekinthetőek 

Július 9: Hangszeres és kórus próba, kirándulás az Óház kilátóhoz és a hétforráshoz 

Július 10: Próba vendégkarmesterrel (Paulik Ákos, a szombathelyi zeneművészeti 
Szakközépiskola karnagyával) 

Július 11: táborzáró hangverseny hangszeres és kórusdarabokkal 

Kórus Biennálé – 2019. szeptember 28. – Ráday kastély, Pécel 

A kórus a Pueri Castelli Gyermekkórus (Várpalota) és a Cappella Quinqueecclesiensis (Pécs) 
kórussal közösen adott nagysikerű koncertet a péceli Ráday kastélyban. A kórus mindhárom 
formációja fellépet az eseményen. 

Finn napok a Hámori házban – 2019. október 05. – Hámori ház, Pécel 

A kórus a péceli Finn-Magyar Baráti Társaság meghívására vett részt a Hámori házban 
megszervezett Finn napok egyik rendezvényén. A kórus finn zeneszerzők darabjainak 
előadásával színesítette a programot. 

Vajdasági körút– 2019. október 26-28. – Vajdaság 

A kórus a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség segítségével megszervezett három napos 
koncertkörúton vett részt Vajdaságban. A koncertkörút célja a határon túli magyar 
közösségekkel való kapcsolatok elmélyítése, és a magyar kórusmuzsika és a kóruséneklés 
népszerűsítése a magyar közösségekben. 

A körút programja: 

Október 26: Törökkanizsa Katolikus templomában adott a kórus mindhárom formációja 
nagysikerű koncertet. 

Október 27: Templomi hangverseny a bácsfeketehegyi Református templomban. Délután 
Szabadka megtekintése idegenvezetővel, majd séta és focizás a Palicsi-tó körül, este zenés 
táncszínházi előadás a Bácsfeketehegyi Művelődési házban. 

Október 28: XXVI. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében adott a kórus koncertet a 
Zentai Jézus szíve templomban. 

A vajdasági koncertkörútról több helyi sajtótermék is hírt adott. 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/13630/A-Peceli-Gyermek-es-Ifjusagi-Korus-vajdasagi-
templomi-hangversenykorutja.html 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/rutafa-korus-vendegszerepelt-bacsfeketehegyen 

 

Szülők Bálja – 2019. november 16. – PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola, Pécel 

A kórus Rutafa és Vegyeskar formációja adott színvonalas műsort az általános iskola 
jótékonysági eseményén. 

Improvizációs kurzus Iisalmiban– 2019. november 30.-december 7. – Iisalmi, Finnország 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kórusunk 10 tagja részt vett a finnországi Iisalmiban 
megszervezett improvizációs kurzuson.  
A projekt résztvevői a két testvérváros, a finnországi Iisalmi és a magyarországi Pécel 
zeneileg tehetséges kórustagjai és hangszeresei, akik egy 2018-ban sikerrel lezajlott 
kurzus folytatásán vettek részt.   

A kurzus szakmai vezetői voltak:  

- Petri Herranen (zongorista, zenepedagógus) 
- Szilágyiné Szalai Zsuzsanna (zenepedagógus, kórusvezető) 
- Adam Vilagi (Finnországban élő, magyar származású zeneszerző) 
- Sanna Ahvenjärvi (zeneszerző) 

 
A kurzus programja: 

1. nap: Egymásra hangolódás zenei játékokkal:  
Névritmizálás, taps-játék, szemkontaktus általi szerepcsere, ritmus-improvizáció, 
kórus és hangszer  felelgetés, az idő mint eszköz, karakterek, kifejezés – reakció 
egymásra, ellentétek.  
Zeneszerzés: Adam Világi zeneszerző vezeti be a fiatalokat a komponálás 
világába. 

2. nap: Arányok a zenében:  
Improvizáció megadott hangokkal (kevéstől a sokig); hízás-fogyás egyének 
becsatlakozásával, ill. kilépésével, valamint időtartam növelésével és 
csökkenésével. Csoportok létrehozása: hang-ütem–ütemsor-osztinátó-
improvizáció, érzések kifejezése zenei eszközökkel.  
Zeneszerzési kurzus folytatása: művek komponálása. 

3. nap: Improvizáció fontos elemei:  
Hangsorok, hangzatok, ill. hangközök mint az improvizáció fontos elemei, 
dinamikai játék, mozdulatok a zenében; „némafilm", aláfestő zene improvizációja; 
hangosfilm: beszéd és zene kapcsolata; a forma mint a zene meghatározó 
tulajdonsága. 
Zeneszerzés folytatása. 

4. nap: Népzene és Népdalok:  
Finn és magyar népdalok feldolgozása különböző módszerekkel: hangnemi, 
hangszerbeli, ritmusbeli, stílusbeli, karakterbeli, formabeli improvizáció.  
Zeneszerzés. 

5. Közös záró koncert régi mesterek műveiből: 
A kurzus ideje alatt készült darabokból, illetve a pódiumon improvizált 
darabokból, melyeket az improvizációs énekes és hangszeres közös csoportok 
adnak elő. 
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A hét minden napján, a kurzus óráit követően a finn zeneiskola által szervezett közösségi 
programokon vettek részt a fiatalok, melyek a két ország kultúrájának megismerését, a 
baráti kapcsolatok kialakítását szolgálták. (Pl. a város nevezetességeinek megtekintése, 
korcsolyázás, bowling, szauna stb.) 

A magyar és a finn csapat 3 koncertet adott: 

1. 2019. december 3. 19.00 óra: Iisalmi Zeneiskola Növendék koncertjén (finn-magyar 
közös szereplés) 

2. 2019. december 4. 18.00 óra: Golden Dome (Iisalmi): Magyar Est 

3. 2019. december 6. 13.00 óra: Függetlenség Napi koncert Iisalmi Város Kulturális 
Központjában (finn-magyar közös fellépés) 

 
 
Karácsonyi hangverseny – 2019. december 19. – Magyarok Nagyasszonya Katolikus 
templom, Pécel 

A kórus ebben az évben is megszervezte a hagyományos karácsonyi koncertjét újra a 
Katolikus templomban. A koncerten a gyerekek ének mellett hangszeres darabokkal is 
szerepeltek, és több hangszeres vendég formáció is megörvendeztette a nagyszámú 
közönséget előadásával. 
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