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• 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 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 vált. 

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, 67 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 44-en 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 26 
fővel, 7 felső tagozatos, 9 középiskolás, 4 főiskolás, és 6 felnőtt taggal működik. 
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• 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: 

93 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A kórus minden pénteken általában 15.30-tól 20 óráig 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, 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.  

A 2020. óta tartó koronavírus járvány még a 2021-es évben is jelentősen befolyásolta a kórus 
szokásos működését. A korlátozások azt eredményezték, hogy nem voltak az év első felében 
kihívást jelentő fellépési lehetőségek, és ez a csapat motivációját negatívan érintette. Sokkal 
nagyobb erőfeszítést kívánt a vezetőktől együtt tartani a formációkat ebben az időszakban. 

Szerencsére nyáron 2021.06.29-07.04 között sikerült megtartanunk a kórus szokásos nyári 
táborát. A helyszín Bánk volt. 75 fő részvételével egy nagyon sikeres, mind a szakmai 
fejlődést, mind a közösség építést jól szolgáló programot sikerült szerveznünk. 

A tábor annyira sikeres volt, hogy a vegyeskarosok kedvet kaptak arra, hogy a nyáron még 
néhány napot együtt töltsenek, ezért saját kezdeményezésükre 2021.08.13-15 között 
Pusztaberkiben külön vegyeskari tábort szerveztek. Itt lehetőség volt a csapat idősebb 
korosztályainak, hogy a szakami munka mellett közösségként is összekovácsolódjanak. 
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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. 650 fő  

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus a koronavírus járvány megszorításai miatt 2021 évben 
először júniusban tudott koncertet adni. Ennek a koncertnek a kosdi Baptista imaház volt a 
helyszíne. 

Az ősz folyamán részt tudtunk venni a Parnasszus Alapítvány által szervezett III: Kórus 
Biennálén, valamint a kórus által szervezett „Minősítő hangversenyen”. 

A 2020 évben elmaradt hagyományos karácsonyi koncertünket 2021 évben szerencsére meg 
tudtuk tartani a Péceli Katolikus Templomban. 

 

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. 650 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 2021 évi koncerteken a 
magyar zeneszerzők művei a műsorok gerincét adták. 
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• Egyesület által elnyert pályázatok felhasználása 
 

Támogatási program elnevezése:  
Támogató megnevezése:  
 
Támogatás forrása: 

 
önkormányzati költségvetés  
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó      

Támogatás időtartama:  
Támogatási összeg:  

1. ebből a tárgyévre jutó összeg:  
2. tárgyévben felhasznált összeg:  
3. tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: visszatérítendő           vissza nem térítendő  
 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  
Dologi  
Felhalmozási  
Összesen:  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2021. évben nem volt elnyert pályázata az Egyesületnek. 
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• Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A kórus 2021. évben a következő eseményeken szerepelt, illetve a következő 
rendezvényeket szervezte meg: 

„Karácsonyi koncert” – 2021.06.12. – Kosd Baptista Imaház 

A kórus több, mint fél évig nem tudott koncertezni a megszorító szabályok miatt, ezért nagy 
öröm volt ismét színpadon állni egy kis baptista imaházban, ahol szívesen fogadtak minket! 

Igaz, hogy a karácsonyi anyagunkat adtuk elő, de itt egyáltalán nem a műsorválasztás volt a 
lényeg, hanem az, hogy végre énekelhetünk a közönségnek. Ez az egy hely volt a 
látóhatárunkon belül, akinek a lelkésze nem félt befogadni ezt az éneklésre kiéhezett 
csapatot! Életmentő volt ez számunkra, mivel a fiatalságból többen is elgondolkodtak azon - 
elfelejtve a jó élményeket-, hogy nem kéne folytatniuk a kórust.  

Szerencsére ez a hangverseny visszaadta azt a nagy örömet, amit az éneklés jelent, és azt az 
érzést, hogy jó adni! 

Nyári tábor – 2021.06.29-07.04 – Bánk 

Egy ideálisnak tűnő táborhelyet sikerült találni Bánkon a falu szélén, ahol eltölthettünk hat 
napot. Minden ideális volt, kivéve az, hogy a tábor tulajdonosai harcban álltak egymással, és 
mi ennek a csatának a közepén tartottuk a táborunkat.  

Szerencsére ez a háttér nézetkülönbség nem befolyásolta a táborlakók programjait. Létszám: 
75 ember faházas elhelyezésben. Ideális volt ez a hely több szempontból: 3 helység állt 
rendelkezésre az elszeparált próbákra, konyha, kinti fedett rész a kézműves és dráma 
foglalkozásokhoz. Sátorozni is tudtak a bátrabbak. 

Reggeli testmozgásnál három csapatba lehetett részt venni: hajnali úszók, futók, reggeli 
tornázók csapatába. 

A szólampróbák, összpróbák, kézműves- és dráma foglalkozások mellett a programokat 
tarkította a Pécel Brass koncertje, egy fuvola koncert, és Perger András előadása a 
környezetvédelemről. Kikapcsolódásként kórus kvíz, túra, spontán esti éneklések és 
sportolási lehetőségek szolgáltak. A tábor záró napján a gyerekekért érkező szülőknek 
táborzáró koncertet is adtak a résztvevők.  

Videóklip felvétel- 2021.07.28 – Premotrei Gimnázium auditóriuma 

A gödöllői Premontrei Gimnázium auditóriumában videoklip felvétel készült Dr. Fábián 
Tímea /fuvola/, és Hofgard Bálint / zongora/ valamint a kórus vegyes kárának a 
közreműködésével. A klipet Kiss János készítette. A mű címe: Suriram. 
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Kórustábor – 2021.08.13-15 - Pusztaberki 

A bánki tábor annyira jól sikerült, hogy sokak kérésére szerveztünk egy tábort a 
vegyeskarban éneklő nagyobb korosztály számára. A táboron 23 fő vett részt. Délelőtt, 
délután próba, majd az esték éjszakába nyúló énekléssel fejeződtek be. Játék, beszélgetés, 
sport tarkította a napot.  

III. Kórus Biennálé – 2021.10.16 – Ráday Kastély Pécel 

A Péceli Parnasszus Alapítvány által szervezett biennálén a vendégkórus a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola Laudate Gyermekkara volt Sapszon Borbála vezetésével. 
 
Óriási tömeg gyűlt össze a péceli Ráday kastélyban, a földön is ült a gyermek közönség, a 
nagyterem, az előtér, és a nagyterembe nyíló kis terem is zsúfolásig telve volt. 
 
Nagyon szépen énekelt a vendég kórus, akik felső tagozatos lányokból álltak, de a saját 
három formációnk is kitett magáért. Elsöprő siker és vastaps volt a jutalmunk. Minden 
formációnk három-három művet énekelt, valamint Sapszon Borbála vezetésével a kórusok 
elénekelték közösen a Dona nobis pacem kezdetű kánont.  
 
A műsor végén rengeteg gratulációt zsebelhettünk be. Egy közös szó elhangzott minden 
gratuláló ember szájából: ÉLET. Mindenki észrevette az éneklésünkben, és fontosnak tartotta 
elmondani, hogy életet, vérátömlesztést kapott az éneklésünket hallgatva.  
Sapszon Borbála véleményében elhangzott, hogy a pesti gyerekek tanulhatnak a péceli 
gyerekektől életet, energiát. 
 
„Minősítő hangverseny– 2021.11.13-PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola Pécel 

Azért van idézőjelben a cím, mert sajnos nem igazi minősítő hangversenyen vettünk részt ezen a 
szombaton. 
 
Augusztus végén a KÓTA megkeresésével jelentkeztünk mindhárom formációnkkal országos minősítő 
hangversenyre. Bár akkor még úgy tűnt, hogy sikeresen meg tudjuk szervezni a minősítőt, a KÓTA 
október végén mégis lemondta a programot. 
Mivel a kórus folyamatosan készült erre a megmérettetésre, nem akartuk, hogy a bele fektetett 
energia kárba vesszen. Ezen kívül mindenképpen szerettük volna, ha külső szakmai véleményt 
kapnánk a munkánkról. Az a döntés született, hogy megszervezzünk egy koncertet, ahova „zsűriként” 
olyan szakembereket kérünk fel, akiknek a véleménye mérvadó lehet a kórus további munkájával 
kapcsolatosan. 
 
Végül két szakembert sikerült találni, Dr. Kiss Katalint, és Ágoston Viktóriát, akik nagy szakértelemmel 
és odaadással zsűriztek minket.  
 
Dr. Kiss Katalin a világhírű Ars Nova Énekegyüttes alapító karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Pekingi Központi Konzervatórium professzora, az Ars 
Nova Editio Zeneműkiadó igazgatója. Számos angol és kínai nyelvű zeneelméleti könyv szerzője. 
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Magyarország képviselője a World Coir Games Council-ban (a Kórusolimpia Tanácsában) és az 
International Federation of Choral Conductors-ben, vagyis a Kórus Karnagyok nemzetközi 
Szövetségében. A kortárs zene területén végzett munkásságát három alkalommal ismerték el Artisjus 
díjjal. 
Ágoston Viktória életének meghatározó élménye a Magyar Rádió Gyermekkórusában eltöltött 
gyermekévek. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Debreceni Egyetem elvégzése után 
fuvolatanárként diplomázott. Másoddiplomaként a Zeneakadémia egyházzene-karvezetés szakán 
végzett. Pécelen 9 évig vezette a Coelestis Regina Katolikus Kórust. Megalakulása óta nyomon követi 
a Péceli Gyermek-és Ifjúsági kórus fellépéseit, sikereit. A kórus 10 éves jubileumi CD lemezének zenei 
rendezője volt. Jelenleg a Váci Székesegyházi Kórusiskola fuvola-, furulya-, kórus és liturgiatanára. 
 
A koncert végén a kórustagok, és a hallgatóság előtt mindkét zsűritag értékelte a hallottakat, majd 
később a kórus vezetésével külön is volt egy szakmai beszélgetés. Sok jó tanácsot, elismerést és 
bátorítást kaptunk.  

Karácsonyi hangverseny– 2021.12.22- Katolikus templom Pécel 

Este 18 órára zsúfolásig megtelt a péceli Katolikus templom. Két órás koncerttel adtuk tudtul 
mindenkinek, hogy a hagyomány nem szakadt meg, továbbra is működünk, és továbbra is szeretünk 
énekelni. 
Felemelő volt ismét jó akusztikájú helyen énekelni, és az ünnep meghittségét oda varázsolni a 
színpadra, és a szívekbe.  
Ez a hangverseny az év fénypontja, méltó zárása volt a naptári évnek. 


