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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, 55 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 26-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 24 
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: 

65 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, hogy 2020.03.07-én meglátogatta a kórust a kiváló 
operaénekesnő, Sass Sylvia. 

A 2020. márciusában kitört koronavírus járvány a kórus szokásos működését is alaposan 
felforgatta. Márciustól május végéig nem volt lehetőség arra, hogy csoportos próbák 
legyenek, így egyéni foglalkozásokkal, online kiscsoportos órákkal próbáltuk a munkát 
fenttartani. Június elején volt csak arra lehetőség, hogy néhány alkalommal kisebb 
csoportokban személyes próbát tartsunk.   

Június 21-24 között sikerült megtartanunk a kórus szokásos nyári táborát. A helyszín idén 
Sipitó volt. Napi több órás foglalkozásokkal próbáltuk a koronavírus járvány miatt márciustól 
elmaradt munkát pótolni. 
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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. 500 fő  

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus a koronavírus járvány következtében 2020 évben a 
szokásos 10-15 koncert, egyéb esemény helyett összesen 4 koncertet tudod megtartani. 

Valamennyi koncertre Pécelen került sor. Bár ősszel újra várták volna a kórust Vajdaságba 
egy több napos koncert körútra, de sajnos ezt az utat a járvány következtében le kellett 
mondani. 

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 2020 évi koncerteken a 
magyar zeneszerzők művei a műsorok gerincét adták. 
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3. Egyesület által elnyert pályázatok felhasználása 

3.1 Pécel	Város	Önkormányzata	támogatása	CD	készítésre	
 

Támogatási program elnevezése: Projektor és kottaállvány vásárlás 
Támogató megnevezése: Pécel Város Önkormányzata 
 
Támogatás forrása: 

központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés X 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama: 2020.09.01-2021.02.28 
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 kórus egy projektor és 10 db kottaállvány beszerzésére fordította. 
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4. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A kórus 2020. évben a következő eseményeken szerepelt, illetve a következő 
rendezvényeket szervezte meg: 

BARTA ZOLTÁNRA EMLÉKEZTÜNK – 2020.07.07. – Pécel 

A kórus vetítéssel egybekötött megemlékezést tartott az előző évben elhunyt operatőrről, 
édesapáról, és barátról, Barta Zoltánról. 

Házi koncert – 2020.02.29.- Pekáry kastély, Pécel  

A kórus a karácsonyi időszak után új repertoár megtanulásába fogott. Ennek a munkának 
első bemutatója volt ezen a napon, ahol a kórus mindhárom formációja szerepelt. 

Beszélgetés Sass Sylviával – 2020.03.07 – Pécel, PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola 

Sass Sylvia érkezett hozzánk vendégségbe. Székács Barbara vezette az estet. Sylvia 
életművéből néztünk és hallgattunk felvételeket, majd a művésznő a gyerekek kérdéseire 
válaszolt. A kórus néhány dallal kedveskedett Sylviának. A művésznő nagyon színesen és 
kedvesen beszélt pályájáról. A beszélgetés mély nyomot hagyott mindenkiben. Ajándékként 
minden gyermek kapott egy dedikált könyvet tőle. 

2020.03.15-05.31 – KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT KÖZÖS PRÓBÁK SZÜNETELTEK 

A járvány miatti korlátozások nem tették lehetővé, hogy a kórus szokásos munkája 
folytatódjon. Ezt az időszakot egyéni órákkal, illetve online foglalkozásokkal próbáltuk 
átvészelni. 

Nyári tábor – 2020.06.21-06.24 – Sipitó 

Sikerült megszerveznünk a kórus szokásos nyári táborát 65 gyerek részvételével. 

A tábor programja: 

Napi több óra próba mindhárom formációnak. Gyerekkarnak kézműves foglalkozások. A 
táborhely adta lehetőségeket sikerült jól kihasználni. Két focipálya, egy hatalmas rét, 
pingpongasztalok segítették a gyermeki energiákat lekötni. Sok új darabot sikerült 
elsajátítani. Esténként Nagy Zsolt, Hertelendi Mónika, Erdős Szabolcs beszélt munkájáról. Az 
előadások után a nap fénypontja volt a táncház és a közös játékok. Nem feledkezhetünk meg 
a reggeli trombitás ébresztőről és az azt követő reggeli tornáról sem.  

Koncert – 2020.09.19 – Katolikus templom, Pécel 

Az elmaradt húsvéti hangversenyünket pótoltuk be, szép sikerrel. 
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Koncert – 2020.11.07 – Pekáry kastély, Pécel 

A táborban megtanult darabokat adtuk elő, némelyiket koreográfiával. Az időzítés remekül 
sikerült, mivel november 9-től minden rendezvény betiltásra került. 

 
A 2020.12.21-re tervezett hagyományos karácsonyi koncertünk sajnos ebben az évben elmaradt. 
 
 


