
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.31 20:48:22

13 Budapest Környéki Törvényszék

1 3 0 1 2 2 3 4    2 0 1 8

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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 2 0 Dunakeszi

Állomás sétány

17

    

1 3 0 1 2 2 3 4    

1 3 P k 6 0 1 8 7  1 9 9 7 1  

1 8 6 7 6 8 2 4 2 1 3

Farkas Pál

Vác 2 0 1 9 0 5 2 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

2 973 7 307

0

0

2 973 7 307

1 825 5 106

398 1 361

1 427 3 745

4 798 12 413

4 338 11 966

3 405 4 339

21 910

933 -14 283

460 447

460 447

4 798 12 413

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

16 207 12 563 16 207 12 563

15 095 21 910 15 095 21 910

30 30

15 065 21 911 15 065 21 911

352 352

31 302 34 825 31 302 34 825

31 302 21 911 31 302 21 911

30 289 27 198 30 289 27 198

80 80

30 369 27 198 30 369 27 198

30 369 27 198 30 369 27 198

933 7 627 933 7 627

933 7 627 933 7 627

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

5 175 5 175

7 500 7 500 7 500 7 500

197 123 197 123

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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 2 0 Dunakeszi

Állomás sétány

17

    

1 3 P k 6 0 1 8 7  1 9 9 7 1  

1 3 0 1 2 2 3 4    

1 8 6 7 6 8 2 4 2 1 3

Farkas Pál

kulturális (művészeti) tevékenység

1997. évi CLVI. tv. 26§ c)

1991. évi XX. tv. 120§ a-b)

hangversenylátogatók és óvodás-iskolás korosztály

20400

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

zenekari szolgálatok 25 203 22 387

25 203 22 387

25 203 22 387

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

31 302 34 825

197 123

31 105 34 702

30 369 27 198

30 369 27 198

933 7 627

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

Minősítéssel nem rendelkező zenekarok 2018. évi szakmai és működési támogatása

EMMI

2018.április 1. - 2019. március 31.

4 600 000

3 981 958

3 981 958

4 600 000

3 981 958

3 981 958

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.58



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

Működési támogatás

Dunakeszi Város Önkormányzata

2018.01.01. - 2018.12.31.

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.59



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

Köröndi esték

Dunakeszi Járműjavító Kft

2018. május 15 - július 31.

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.59



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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 09.48.59



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: 2019.06.02 09.48.59



PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló

beszamolo2018_DSZZ.pdf



    

 
 
 
 
                   

 

 

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület, Magyarország  

szakmai beszámolója a 2018/2019-es évadról 

 

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Magyarország töretlen célkitűzése a klasszikus zenekultúra 

terjesztése minden korosztály számára. Ennek érdekében végeztük a 2018. évi munkánkat. 

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület, Magyarország küldetése továbbra is elsősorban a 

Dunakeszin és régiójában élő polgárok számára a zene örök értékeinek képviselete, közvetítése, 

ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.  

Szeretnénk, hogy minden korosztály találjon a zenei palettán olyan programot, amelyre szívesen 

látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol 

tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. 

Célul tűztük ki Dunakeszi város kulturális életében való folyamatos jelenlétet, értékteremtést és 

annak közvetítését, koncertjeink által pedig Dunakeszi város hírnevét öregbíteni a világ minden 

részén. 

Zenekarunk 2013 óta évről évre növekvő koncertszámmal van jelen Dunakeszi művészeti 

vérkeringésében. Minden korosztály számára – óvodásoktól a nyugdíjasokig – kínálunk 

olyan zenei programot, amelyre szívesen látogatnak el, ami értéket közvetít számukra, 

ahol együtt lehetnek hasonló érdeklődési körű társaikkal, ahol igényesen szórakozhatnak, 

kikapcsolódhatnak. 

2017 júniustól a város nevét felvéve Dunakeszi Szimfonikus Zenekar elnevezéssel 

folytatjuk művészeti tevékenységünket. Dunakeszi Város Önkormányzata kulturális élete, 

fejlődése egyik alappillérének tekinti zenekarunkat. Hosszú távú együttműködés jött létre, amelyet 

a Közszolgáltatási megállapodás keretében rögzítettünk, s folyamatos támogatásukat élvezzük. 

Együttesünk igazi otthonra lelt a városban. 

Szerepet vállalunk a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a 

sajátos helyi kultúra gazdagításában, az ünnepek kultúrájának  gondozásában. Új 

hagyományt teremtettünk az újévi koncertünkkel, és a VOKE József Attila Művelődési 

Központtal közösen az immár negyedik évadjában járó Farkas Ferenc zenei bérlet 

rendezésével. 

Szakmai értékelés 

Az évad szakmai tervében 43 előadás megvalósítását terveztük, ezt megvalósítottuk, ezeken túl, 

az évközben érkezett, megtisztelő felkéréseknek is eleget tettünk, összesen hangversenyt adtunk. 

A tervezett 23 ifjúsági előadásből 17 hangversenyre sor került, 2019. március 19-21. között 6 

előadást tartunk a város óvodásainak és általános iskolásainak. 

 

DUNAKESZI SZIMFONIKUS ZENEKAR,  

MAGYARORSZÁG 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 

 2600 Vác, Pf. 297. 

Email: dkszimfonikus@gmail.com, vszz@invitel.hu 

www.vszz.net 
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Az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása 

Dunakeszi Város Önkormányzata 2018-ban 7.500 E Ft támogatást nyújtott egyesületünknek, 

valamint a Közszolgáltatási szerződés által biztosította számunkra a szakmai munkához 

szükséges, megfelelő intézményi hátteret. 

2018-ben az EMMI Emtv. szerinti, 2018. évi működésének és szakmai program megvalósításának 

támogatására 4.600 E Ft támogatást ítélt meg zenekarunk részére.  

A TAO tv. nyújtotta támogatási lehetőségeket kihasználva, előző évi jegybevételeink alapján 3.959 

E Ft támogatást tudtunk igénybe venni. 

Egyéb szervezetektől konkrét programok megvalósítására 2.204 E Ft támogatást kaptunk.  

Dunakeszin úgy az ifjúság, mint a felnőtt lakosság körében megteremtettük az igényt, hogy 

folyamatos szimfonikus zenekari koncertek valósuljanak meg. Ezen koncertek fenntarthatósága 

csak támogatással oldható meg, mivel a jegyár bevétel töredékét teszi ki a program bekerülési 

összegének.  

Az alaptevékenységünkkel összefüggő vállalkozási tevékenységünk bevételi forrásai segítik az 

együttes folyamatos munkáját és fennmaradását, amely azonban nem jelent folyamatos anyagi 

forrást.  

A társulati tagok önzetlenségének és áldozatos munkájuknak köszönhetően, és szerény díjazásuk 

elfogadásával egy igen értékes, eredményes évadot tudtunk zárni. 

A támogatást dologi kiadásként főként a zenekari tagok vállalkozási díjára és a működési 

költségekre kitűzött céljaink megvalósítására, személy- és hangszerszállításra fordítottuk. Sajnos 

behatárolt anyagi forrásaink nem tették lehetővé, hogy a felkészülésre ideális mennyiségű próbát 

fordítsunk. Nagyzenekari hangversenyek esetében szükséges lenne 8-10 próba a magas 

színvonalú előadás érdekében. 

Az évad tervezésénél fontos szempont volt az 51 állandó, felsőfokú végzettséggel rendelkező 

tagunk részére, a folyamatos foglalkoztatás biztosítása.   

Megvalósított programok: 

Farkas Ferenc Zenei Bérlet 2018-19 

A bérlet egyre népszerűbb a látogatók körében. Megvalósult tehát azon törekvésünk, hogy ezzel 

hagyományt teremtsünk. A negyedik évadban a megszokott időpontok figyelembe vételével 

terveztük előadásainkat. 

       



 

1. Dunakeszi virtuózai – VOKE JAMK, 2019. október 5.  

A 2018. évi Virtuózok versenyen újabb dunakeszi tehetség mutatkozhatott be, ezért a zenei 

világnaphoz kapcsolódó, első bérleti előadásunkon a két tehetséges fiatal „Virtuóz”-zal 

hangversenyeztünk.  

        
 

Média:  
https://www.facebook.com/pages/category/Movie-Television-Studio/Telekeszi-Tv-
540545836094151/ 
 
Dunakeszi Polgár októberi száma 
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2. Északi tájakon – VOKE JAMK, 2019. november 22. 

Második előadásunkon Sibelius Finlandia című művét és Grieg Peer Gyntjének részleteit 

hallgathatta meg a közönség. Grieg a-moll zongoraversenye pedig a Virtuózok 2018 „Kicsik” 

kategóriáját megnyerő Balázs-Piri Soma közreműködésével szólalt meg. A koncert egyben a 

Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában megtartott VIII. Farkas Ferenc 

Zongoraverseny kísérőrendezvénye volt. 

 
 

3. Újévi koncert – VOKE JAMK, 2019. január 11. 

Hatodik alkalommal rendeztük meg újévi koncertünket, amely szintén hagyománnyá vált. 

Elmondhatjuk, hogy az érdeklődés a koncert iránt már októbertől folyamatos, mert a közönség 

nem szeretne lemaradni róla. A hagyományokhoz híven ezen az előadáson Strauss muzsikája 

mellett opera, operett, musical is helyet kapott a műsorban, ahol a jól ismert előadóművészek 

mellett a Házy Erzsébet Nemzetközi Énekverseny és a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató 

Verseny díjazottjai is felléptek. 

    
 

Média: 

http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=9102&fbclid=IwAR2YL55-

FSjGLdw1rC0ux4OuzsJpa9UcIzmbs-P5dTCJObnaIzUmETHkzec  

http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=9102&fbclid=IwAR2YL55-FSjGLdw1rC0ux4OuzsJpa9UcIzmbs-P5dTCJObnaIzUmETHkzec
http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=9102&fbclid=IwAR2YL55-FSjGLdw1rC0ux4OuzsJpa9UcIzmbs-P5dTCJObnaIzUmETHkzec


4. Örökzöld klasszikusok – 2019. február 22.  

A természet csodáit idézte meg a bérleti sorozatot záró hangverseny első része (Grand Canyon 

szvit, Moldva, Az Alpoktól délre), amelyet Hacsaturjan közismert és kedvelt dallamai követtek.  

A bérletes előadásokat összegezve, előadásainkat 108 bérletes, és összesen 890 belépőjegyet 

váltó néző látogatta. 

 

 
 

Köröndi esték 

2018. június 22. - VOKE József Attila Művelődési Központ - Szentiván éj 

2018. július 13. – Dunakeszi, Körönd - Filmzene 

Az előző évi köröndi hangverseny nagy sikere, arra ösztönzött bennünket, hogy 

hagyományt teremtsünk. 2018-ban a Dunakeszi Járműjavító Kft is támogatta e 

törekvésünket, így két ingyenesen látogatható előadást is rendezhettünk. Sajnos az 

időjárás júniusban nem volt alkalmas szabadtéri hangverseny tartására, így a művelődési 

központban mutattuk be műsorunkat. A nézői igények alapján júliusi előadásunk a mozi 

világát idézte, amelyen a filmzene részletek mellé LED-falas kivetítés segítette a hangulat 

megteremtését. A két előadást összes becsült nézőszáma: 850-900 fő 

 

Média: 

https://www.facebook.com/pages/category/Movie-Television-Studio/Telekeszi-Tv-

540545836094151/  
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Ifjúsági hangversenyek 

Kiemelt feladatunk az ifjúság zenei nevelése.  

Tanévenként 2 sorozattal „házhoz visszük” az általános iskolák részére előadásainkat, amelyek a 

tananyag elmélyítését, a zenei és hangszerismeret bővítését célozták meg. Óvodás 

hangversenyeink célja a hangszerek hangjának megismertetése és az együttzenélés, 

együtténeklés örömének átadása kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.  

Ifjúsági hangversenyeink sajátossága, hogy a gyerekeket aktívan bevonjuk az előadásba, közös 

énekléssel, táncolással is részévé válnak a produkciónak. A koncerteket követően a 

gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy kipróbálják az összes hangszert, melyeken az előadók 

muzsikálnak, így hozva közelebb hozzájuk a zene és a zenélés varázslatos világát. 

1. 

Prokofjev: Péter és a farkas (6 előadás) – 2018. április 12-16. 

Tavasszal Prokofjev: Péter és a farkas c. zenés meséjét mutattuk be az óvodásoknak és az alsó 

tagozatosoknak. Mesélő: Kulcsár Lajos színművész, a Farkas Ferenc AMI színjátszás tanára volt. 

          

     

 



2. Ifjúsági hangversenyek felső tagozatosok és középiskolások részére – 2018. április 17-

24., június 15. (5+1 előadás) 

 

Felső tagozatosok és középiskolások részére Liszt: Lés Preludes, Muszorgszkij: Éj a kopár 

hegyen, Kéler: Rákóczy nyitány és Honegger: Pacific 231 c. műveiből összeállított 

hangversenyprogramot kínáltunk, amely a szimfonikus költemények sajátosságaival ismertette 

meg a tanulókat. 

 

3. Nagyvásár népi hangszerekkel – 2018. november 6-9. (5 előadás) 

Ősszel Ágoston Béla „zeneközelítő” vezetésével különböző népi hangszerekkel (havasi kürt, 

ütőgardon, tilinkó, doromb stb.) ismerkedhettek meg a diákok, amelyek közül néhányat ki is 

próbálhattak a gyerekek (5 előadás). 

 

 

  

 

4. Saint-Saëns: Az állatok farsangja - 2019. március 19-21. (6 előadás) 

A 2018/2019-es évadot ifjúsági sorozattal zárjuk, ahol  Saint-Saëns zoológiai fantáziáját tűztük 

műsorra. 

 

Városi rendezvények 

Szerepet vállalunk a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a 

sajátos helyi kultúra gazdagításában, az ünnepek kultúrájának gondozásában. Ebben az 

évadban Dr. Tuzson Bence mandátum átadó ünnepségén, október 23. előestéjén Ünnepi 



hangversennyel és 2019. márciusában két Nőnapi operettgálával teljesítettük 

vállalásunkat. 

 

  

   
 

Együttműködések, fesztiválok 

A hazai turizmus és idegenforgalom fellendítését elősegítő helyi és országos rendezvényeken, 

fesztiválokon rendszeresen felléptünk, az egész ország területén szakmai együttműködések 

keretében. A Balassagyarmaton megrendezett Nemzetközi Muzsikustábor gálahangversenyén, 

Siófokon a Nyáresti operett sorozatában, a Hévízi Borünnepen, az I. Tihanyi Operettfesztiválon, a 

Kálmán Imre Emléknapokon szerepeltünk. 

 

  
 

Külföldi vendégszereplések 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása, szélesítése hozzájárul zenekarunk kulturális sokszínűségéhez. 

Több éves múltra tekint vissza kapcsolatunk Lehár Ferenc Polgári Társulással, a Szlovákiai Civil 



Becsületrenddel. Új kapcsolatként a Kéler Béla Társulással alakítottunk ki szakmai 

együttműködést. Általuk Felvidék magyarlakta területein és azon túl is több alkalommal felléptünk. 

Májusban Wiener Neustadtban nagyszabású Strauss gála keretében léptünk színpadra, 

decemberben az ARMEL Operafesztivállal való együttműködés keretében Berlinben és Lipcsében 

vendégszerepeltünk. 

 

 

  
 

 



 
 

Mutatószámok 

Adatok  a 2018. évről  
 
Tervezett előadások száma:     46 
Megvalósított előadások száma:    77 
Meghirdetett előadások (2018.03.18-03.31.) száma:    8 
 
Ebből 
Ifjúsági előadás:   23 
Színházi szolgálat:  20  
 
Dunakeszi előadások: 33 
Külföldi ea:   24 
 
 
 

Köszönjük a működéshez, szakmai munkához nyújtott támogatásukat! 

 

Vác, 2019. március 17. 

 

 

 

 

 

 

     Farkas Pál 

a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar             

 Egyesület, Magyarország elnöke 
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