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A §zervezetet nyilvántartó bí í óság megnevezé se Tárgyé v:

01 Fõvárosi Törvé n szé k

idószak kezdete idõszak vé ge
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A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági mellé klet
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szeí vezet 
' 
Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve

VOKE József Attila Mûvelódé si Központ

Az egyszerú sí tett é ves beszámoló mé rlege Adatok ezer forintban

Elõzõ é v
helyesbí té se

Tárgyé V

A. Beí eKetett eszközók 21 92a
l. lmmateriális javak

79 647
lll. Befektetett pé nzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 12 723
l. ké szletek

lí . követelé sek L4o

20 574
c. Aktí v idõbeli elhatárolások 16 a2

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 40 729 34 663

FoRRÁSoK (PAsszí VÁK)

D. Saját tõke 40 636
l. lnduló tóke/jegyzett tõke 700 700

l|. TõkeVáltozás/eredmé ny 41 338 39 935

lll. Lekötött tartalé k

lv. É rté kelé si tartalé k

V. TároVé Vi eredmé nv alaptevé kenvsé gbõl
(kö;hasznú  tevé kónysé gbõl) -6 025

Vl. Tárgyé vi eredmé ny Vállalkozási tevé kenysé gbõl

E, cé ltartalé kok

F. Kötelezettsé gek 93 53

ll. Hosszú  lejáratú  kötelezettsé gek

lll. RöVid lejáratú  kötelezettsé gek 93 53

G. passzí v idõbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltõ verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1,1 Nyomtatva: 2022.06.o9 16,44,32
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Elõzõ é v

EsZKözöK (AKTí VÁK)

7g 647

ll. Tárgyi eszközök a.92a

21 066

492
lll. É né kpapí rok

lv. pé nzeszközök 12 583

34 610

-L 4o2

l. Hátrasorolt kötelezettsé gek

40 729 34 663
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A kettõs kö_n;,witelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági meÍ ttktet

2021. é v
szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve;

Az egyszerûsí tett é ves beszámoló eredmé nykimutaüí sa Adatok ezer torintban

Alaptevé kenysé g Vála|kozasi tevé kenysé g összesen
elõzõ é v elõzõ é v

helyesbí té se
tárgyé v elõzõ é v elõzõ é v

helyesbí té se
tárgyé v elõzõ é v

helyesbí é se
targyé v

1. É rté kesí té s nettó árbevé tele 7 248 5 233 724a 5 233
2. Aktivált saját teljesí tmé nyek
eneke

3. Egyé b bevé telek 35 552 23 0o5 35 552
ebbõl:

- alapí tótól kapott befizeté s 3 000 2 40o 2 4oo
- támogatások 32 286 20 605

ebból: adományok

4. Pé nzú gyi mú Veletek
oevetelel

A. Összes bevé tel (L+-2+g+4) 42 aoo 2a 238 42 aoo 2a 23a
ebbõl: közhasznú  tevé kenvsé o
bevé teIei 35 552 23 005 35 552 23 005

5. Anyagjellegû ráí ordí tások 12 4L7 7 933 12 477 7 933
6. szemé lyi jellegû ráí ordí tások 25 54o 23 382 25 54o 23 3a2
ebból: vezetõ tisztsé oviseIók
juttatásai 7 o1.o 6 949 6 949

7, É rté kcsökkené si leí rás 3 865 1 789 3 865 l, 789
8. Egyé b ráfordí tások 2 380 1 159 z 3ao
9, Pé nzüovi mûveletek
rátordí tásái

B. összes ráfordí tás
(5+6+7+8+9) 44 2o2 34 263 44 2o2 34 263

ebtõl:_ közhasznú  teVé kenysé g
raí ordltasal M2o2 34 263 44 2o2 34 263

|;_á|Ozas 
ertti eredmé ny

-! 402 -6 025 -L 4o2 -6 025

10. Adóf izeté si kötelezettsé g

D. Tárgyé Vi eredmé ny (c,].0) -t 4o2 -6 025 -I 4o2 -6 025

VOKE József Attila Mú velódé si Központ

Kitöltõ Verzió:3,15,0 Nyomtatvány Verzió:1.1 Nyomtatva; 2022.06.o9 L6.44.32
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elõzõ é v

23 005

- tagdí j

3 000

32 2a6 20 605

7 o1.o

1 159
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A kettõs kö_nywitelt vezetõ egyé b szervezet
é ves beszámolója é s kö7hasznú sági m

2021. é v

egyszerûsí tett
ellé klet

PK-742

OKE József Attila Mûvelõdé si Köz pont

oló eredmé nykimutatása 2.
Az egyszerûsí tett é Ves beszám

Alaptevé kenysé g Vállalkozási tevé kenysé g összesen
e!õzõ é v

hé lyesbí té se
tárgyé v elõzõ é v elõzõ é v

helyesbité se
tárgyé v elõzõ é v elõzõ é v

helyesbí té se
tárgyé v

Tájé koztató adatok

A. Központi költsé oveté si
tamogatás 9 000

9 000 3 000
ebbõl:
- normatí V támogatás

B. Helyi önkormánvzati
költsé gVeté si támoi]atás 23 2a6 16 000 23 286 í .6 000
ebból:
- noí matí V támogatás

c. AZ Európai Unió süuktuIális
alapjalbol, illefue a kohé ziós
Alapból nyú jton támogatás

D. Az Európai Unió költsé o-
Vetesé ból Vagy más állam[ól
nemzetközi szervezettól
származó támogatás

|-

F. KöZszolgáltatási bevé tel

G, Adományok

szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

Könyvvizsgálói záradé k
Az adatok könwvizsgálattal alá Vannak támaszfua. lgen B Nem

Kitöltõ verzió:3.].5.o Nyomtatvány Verzió:l.í . Nyomtatva; 2022.06.09 16.44.32

Adatok ezer í orintban

elõzõ é v

3 000

E.
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A kettõs kö_nywitelt_ vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s kö-zjhasznú sági meií é Het
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1. szervezet / Jogi szemé ly sze.vezeti egysé g azonosí tó adatai

2. Tárgyé vben Vé gzett alapcé l szerinti é s közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása

3, Közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt)

VOKE József Attala Mûvelõdé si Központ

Dunakeszi

Állomás sé tány

L7,

1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám :

1.5 szervezé t / Jogi szemé ly szelvezeti egysé g adószáma:

csoma Attila

P k 6 L 1 5 6

0 t 0 8 0

1,1 szervezet

Települé s

EmeIet:

Közterü ellegeet

Ajtó

Ajtó

FliloE/

1.1 Jogi szemé ly szervezeti egysé g

neve:

Lé pcsóház

KöZterület jellege:

Házszám

Települé s

közterület

Házszám:.

,1,.6 szer.vj;et l Jogi szemé ly szervezeti egysé g
kepvlselolé nek neve:

1.2 szé khely
lrányí tószám:

m§gyaf pol9árolq eI§ösoaIran va§u:aso& aldiv do|§92 ór\ csa|ádrágok e§ müvelödé si,
l luí §ll §zabadj dö el1ólí é §i l3tletös6g é ng'(lriztosí tá§a

3.1 Közhasznl' tevé kenysé g megnevezé se: h i közmûvelõdé si e , szol ell.
3.2 Közhasznú  tevé kenysé ghez kapcsolódó kózí eladat, iogszabályhely: 1991. xx.iv. a hé lyi önkormáhyzalok

í eladatairól é s hatás,köí é í õl a LzL, § -b a közmú velõdé srõl
3.3 Közhasznú  tevé kenysé g cé lcsoportia: lokális é s vasutas ek
3.4 Közhasznú  tevé kenysé gbõl ré szesülõk lé tszáma:
3.5 Közha§znrl tevé kenysé g fõbb eredmé nyei:

25ooo

j§9i §zgmé ly közm üyel ödé §i szervazsl e9ysé gri áral köz ö§§é g i s2íntelek ariznosí lá§ávat kU i§
Evé §z�ri tevé keny§é ge§ k zössé g I ká rlrar( me9val ósu! á5* ism�]etteí j eszlé §. tdá Ií tá§a§

*lkaj !nal( bizlosré s&csalolYa kieg,mel l

Kitöltó veí zió:3.15.0 Nyomtatvány verzió;1.1 Nyomtatva| 2022.06,09 16.4.32
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Emelet:

EEEE

Lé pcsóház:

1,2 szé khely
lrányí tószám:

közterület neve:



PK-742

szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

5. cé l szerinti jutattások kimutaása Adatok ezer foí intban

5.1 Elõzõ é v Tárgyé V

közhasznri í áí ordí tások 34 263

Elõzõ é v Táí gy é V

cé l szerinti jutattás megnevezé se Elõzõ é v Tárgy é V

44 2o2 34263

cé l szerinti juttaüások kimutatása
(mindösszesen) 44 2oz 34 263

6.1 Tisztsé g E|õzõ é v (L) Tárgyé V (2)

7 010 6 949

6.2 Tisztsé g Elõzõ é v (L) í ergy é v (2)

A.
7 010 6 949

VOKE Józseí  Attila Mûvelõdé si Központ

Kitöttó verzió:3,15.0 Nyomtatvány Verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.06.09 L6,44,32

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves bószámotója é s kö-ihasznú sági mellé klet

202L. é v

6. Vezetõ ti§ztsé gviselóknek nyú itott iuttatás

cé l szerinti juttatás megnevezé se

44 2o2

cé l szerinti juttatás megnevezé se

cé l szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

igazgató

Vezetö tisztsé gViselõknek nyú itott
juttatás (mindÖsszesen):



A kettõs kö_nywitett vezetõ egyé b §zervezet eqyszerûsí tett
eves beszámotója é s közhasznú sági mel-lé klet

202t. é v
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szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neveI

VOKE József Attila Mûvelódé si Központ

7. Közhasznú  jogállás megállapí tásához szüksé ges mutatók
Adatok ezel torintban

Alapadatok Tálgyé v (2)

B. É Ves összes bevé tel
42 aoo 2a 23a

ebból:

c..A szemé lyi jöV_edelemadó meghatáí ozott ré szé neaoozoí endelkezé se szerinti í elhasználásáról szóló1996. é vi c)üVl. törvé ny alapján átuáiiÓ*r;g -'-
kaz

E. Noí matí v támogatás

5,áiEiá'§ii."Jt3f;i,tí il[,il",ia?á3ól,illetve

G. Korrigált bevé tel [B-(C+D+E+F' 2a 23a
H. Összes ráfordí táLs (kiadás) 442o2
l. Ebból szemé lyi iellegú  ráfordí tás 25 54o 23 382

M2o2 34 263
K. Adózott eredmé ny

-6 025
L. Aszervezet munkáiában közremûködõ közé rdekú  önké ntesIeveKe!yseget Veqzo szemé lVek száma
(a közé rdekû önké ntes tevé ké nysé grõl szóló
2005. é Vi Lxxxvlll. törvé nynek hegÍ eietBirif

Erõí or rás el látottság m utatói Mutató teljesí é se
lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2y2 > 7.0oo.ooo, - Ft] tr
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] a

a !
Társad al m i tám ogatottság m utató i

EctV. 32. § (5) a) Kcl+C2)/(G7+G2) >=o,02] D
EctV. 32. § (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=o,5]

Ectv. 32. § (5) c) tGl+L2)/2>= 70 fõ]

Kitöltó verzió:3.15,0 Nyomtawány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.06,09 L6.M,32
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Elõzõ é v (7)

D. Közszolgáltatási bevé tel

42 aoo

34 263

J. Közhasznú  tevé kenysé g í áfordí kí sai

-t 4o2

D
!

Ecfu. 32. § (4) c) [(n+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=o,25]

Mutató teljesí té se

a
a !
! a
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cves beszámolója é s közhasznú sági meÍ Ié klet
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szeí vezet / Jogi szemé ly szeruezeti egysé g neve:

VOKE József Attila Mú velõdé si Központ

CSATOLT MELLÉ KLETEK
(Mellé klet tí pusonké nt csak 7 dokumentum csatothaa

1. Megjelení té sre kerüí ó mellé kletek

2. Megjelení té sre nem keú lõ mellé k|etek

PK-742-04 M�ghatalmazás
jogosulLság igazolósa, anennyiben nem a szervezeI saiáI Cé akaDuián
uoqy nem a.belegyzell,ké p.viseld Ugyfelkopujón keresáül keí üI ' "
e I ote rJesz tesre a be szómo l ó

Mellé klet csatolv7:

E r e de tive l r end elkeztk :

Kitöltõ Verzió;3.15.o Nyomtatvány Verzió:1.1

!!
E
E
!!

PK-742-02 szövege§ be§zámoló

PK-742-03 Ki�gé §zí tõ mellé ktet

PK-742-01 Könywizsgátói jet�nté s
Mellé klet csatolvo:

E r e detivel r endelkezik :

Mellé klet csatolvo:

E r e d etiv e I r e nd elke zí k :

Mellé klet csgtoNa:

E r e d etive I r end elkez í k:

!!

Nyomtatva: 2022,06,09 L6.44.3z



A Vasutasok Országos Közmûvelõdé si - é s Szabadidõ

Egyesület (VOKE) József Attila Mûvelõdé si Központja

202l. é vi mé rlegbeszámoló
tevé kenysé gi, gazdasági j ellemzõk

bemutatása



.Azlnté zmé nyneve,szé khelye:VOKEJózsefAttilaMûvelõdé siKözpontja
2120 Dunakeszi, Allomást sé tány 17.

Adószám: 1917 0077,2-1 3

Statisztikai számjel: 19170077 9499 529 13

Az lnté zmé ny felügyeleti szerye : 
X".l'ffi fiá"É ff"§özmûvelõdé si-
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.

Bí rósági bejegyzé se: Fõvárosi Bí róság: 9 Pk. 6í 't 56/í  993/1,

Az lnté zmé ny jogállása: társadalmi szervezet jogi szemé lyisé ggel rendelkezó

szerve,

Az lnté zmé ny gazdálkodási formája: önálló gazdálkodási é s bárgazdálkodási
jogxörrer reno'etré zõ szervezet, a táré adalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó

szabályok alapján.

Az lnté zmé ny az alapí tó okiratban foglalt cé lok é s alapelvek szerint mûködik.

A mú ködé j kiemelt feladata a közmú vetõdé s, a kulturális tevé kenysé g, a

tragyo;anyor ápolása, az amatõr mú vé szeti tevé kenysé g.segí té se, a 
1:j,é _11"]-_9,

r.Oiifii"iuea"r é ^, 
^. 

ismeretterjeszté s, ké p_zé s, a hátrányos helyzetû. c.so.gorJ9k

eseveóvenrosegé nek biztosí tása,'a felnövekvõ generáció é s a nyugdú asok kulturális

t""l'xáiviJgé . Jk szervezé se, a civil tá rsadalom kezdemé nyezé seinek,felkarolása,
árox ié óit<ii". Vállalkozási tevé kenysé geink bevé telé t is elsõsorban a fent emlí tett

cé lok megvalósí tására fordí tjuk.

A mûvelõdé si központ nyitott a mûködé si területé n nyilvántartott társadalmi é s vallási

,r"r"r"t"xx"t váto egytittmrixödé sre. Nem mé rlegel, mivel nem mé rlegelhet az

ágy". ;il"retek kö;,ött, amennyiben azok a megfelelõ jogi szabályok k�retei

xõáott muxoonek. Kiemetkedõen ió az lnté zmé ny kapcsolata a városban mûködõ

námr"tiiág"kx"l, elsõ sorban á né met, az örmé ny é s a bolgár nemzetisé gi

önkormányzatokkal.

Amûvelódé siközponthelyetadaKölcseyFerencVárosiKönyvtárl.számú
iiot<xonyvtaranak, áme! szárepel a Nyilváú s Könyvtárak Jegyzé ké ben, az_uray

ÓrÖ,,Óy é iinna.nrr, á Dunakeszi Dunagyöngye Né ptáncegyüttesnek, a DunArt
(aóí d^auesr"ti Egyesületnek, a helyi Vöióskereszt szervezetnek, é s a Dunakeszi

ii"ier.páió. É svesûátnek, a Dunakeszi Vasutas Nyugdí jas Kiránduló Klubnak é s az

Õszi Napsugár Nyugdí jas Klubnak.
Á üioi'iniórrenvöi i"s helyet kapnak a mûvelõdé si központ falai között, amelyé rt

cseré be az Önkormányzat támogatást nyfit az lnté zmé nynek,

A termé sze! é s környezetvé delem területé n együttmú ködünk a Magyar Madártani é s

rermeszewé aelmi É gyesület Bözsönyi He-lyi Csoporttal, akikkel akciókat é s

taborokat szervezüni, közösen pályázunk 
-az 

ú jabb feladatok megvalósí tása

é rdeké ben.



A szociálisan elesettek é s hátrányos helyzetû emberek segí té se é rdeké ben közös
programokat szervezünk a helyi Vöröskereszttel é s a Nyugdí jas Kiránduló Klubbal.

A VOKE József Attila Mûvelõdé si Központ az egyetlen közmûvelõdé si feladatokat
ellátó inté zmé ny az immáron több mint negyvenhatezer lelket számláló Dunakeszin.
A tavalyi é vben közel 66 ezer ember látogatta az inté zmé nyl. A feladatainkat 6 fó
teljes munkaidõs munkavállalóval láttuk el,

A 2021. é vet már teljes egé szé ben a járvány körüli esemé nyek, fejlemé nyek
határozták meg. lnté zmé nyünk 2020. novembell'l-tól nem fogadhatott látogatókat,
í gy az ú j esztendõt zár1 qtók mögött kezdtük. llyenre utoljára 1 945-ben volt pé lda az
inté zmé ny törté nelmé ben. Ezekben a hetekben, hónapokban folyamatosan vártuk a
korlátozások feloldását, í gy a programtervet az é v elejé tõl kezdve megterveztük,
hogy ké szen álljunk a nyitásra.
Az elsõ programunk az qé vi koncert online adása volt. A felvé teleket január 7-é n
rögzí tettük a Dunakesz| Szimfonikus Zenekarral a szí nházteremben. A felvé tel jól
sikerült é s az online koncert is kedvezõ visszhangot váltott ki a városban, A sikeren
felbuzdulva az önkormányzat megrendelt egy Magyar Kultú ra Napja koncertet a
zenekartól. Ez megint adott munkát é s elfoglaltságot a háznak, A városi televí zió elé g
sok idõt ké rt az utómunkákra, í gy a felvé telre már január 12-é n sor került. Az
önkormányzat az online koncertet óriásplakátokon is beharangozta é s a
polgármester köszöntõt mondott a koncert elejé n mé g nagyobb jelentõsé get adva az
esemé nynek. Az online koncerteknek köszönhetõen a mûvelõdé si központ az é v
elejé n bent maradt a Város köztudatában é s megfelelõ módon meg tudtunk
emlé kezni a számunkra fontos jeles napjainkról. Január 26-án mé g rendeztünk egy
vé radást a Jármûjaví tó Kft. dolgozói ré szé re, A rendezvé nyé rt nagyon hálás volt a
lebonyolí tó Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, mivel sok vé rvé tel
idõpontját é s helyszí né t visszamondták akkoriban. Számunkra mindig fontos feladat
volt a vé radások megtartása, a pandé mia minden szakaszában helyet adtunk ennek
a programnak. A Magyar VÖrÖskereszt ezen alkalmak során ingyenesen használja a
mûvelõdé si központ infrastruktú ráját.
Az é v eleje tehát meg|ehetósen szûkös volt a programokat tekintve, össze sem
lehetett hasonlí tani egy megszokott januárral, ami rendszerint az egyik legerõsebb
hónapunk az é vben. Szerettünk volna aktí vak maradni é s a ránk szakadt temé rdek
idõt hasznosan tölteni, ezé rt különfé le fejleszté sekbe í ogtunk. Az é rdekeltsé gnövelõ
támogatásból maradtak forrásaink, amelyet nem költöttünk el tárgyé vben, hanem a
lehetõsé get kihasználva áthoztunk az ú jé vre, hogy ezzel is menedzseljük a
likviditásunkat. 2021. januárjában viszont elé rkezettnek láttuk az idõt a
felhasználásra, í gy több olyan technikai fejleszté st is eszközöltünk, amellõl azt
vártuk, hogy eredmé nyesebbé  tudja tenni a munkánkat a jövõben. Ennek é rdeké ben
a ré gi halogé n lámpák ledesre cseré lé sé vel felú jí tottuk a szí npad feletti
munkafé nyeket. A korábban gyengé n megvilágí tott szí npadunk valósággal ragyog a
csere után. A szí nházterem belsõ világí tása is fejlõdött azzal a nyolc szí nes LED-
reflektorral, amiket falikonzolokra erõsí tve a mennyezetet világí tjuk, szí nezzük meg.
Ezáltal az egé sz szí nházterem szí nezhetõ az adott rendezvé nyhez szüksé ges
megfelelõ hangulatszí n kiválasztásával. A homlokzat is d í szkivilágí tást kapott három
szí nes LED-reflektor segí tsé gé vel. Errõl a beruházásról már szó volt a mûvelõdé si
központ felú jí tása során, de sajnos akkor költsé gtakaré kosság miaft lemaradt. Most
viszont nagyon é lvezzük ennek a beruházásnak az áldásait, mivel az esti
szí nháztermes elõadásaink kiegé szí tõjeké nt nagyon jól mutat a szé pen megvilágí tott



homlokzat. Az é v eleji beruházások között mé 9 megvalósult a szí nházterem karzatán
a hangosí tás kié pí té se. Ezt ké t aktí v hangfal konzolra törté nõ telepí té sé vel é rtük el.
Korábban sok panaszt kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a karzaton kevé sbé  é rteni
az elõadásokat, A fejleszté ssel ezt a problé mát orvosoltuk.
A február ismé t egy online koncertfelvé tellel kezdõdött, sõt ezt inkább lehetett felvé tel
sorozatnak nevezni, mivel a Dunakeszi Teátrum összes tervezett koncertjé t egy
napon felrögzí tetté k. Ez három koncertet jelentett, amelyeket február 6-án rögzí tettek
a szí nházteremben: Gájer Bálint - Szõke Nikolett, Sárik Pé ter Trió - Falusi Mariann,
Budapest Jazz orchestra - Szulák Andrea, Az elmaradt programok miatt
termé szetesen szomorkodtunk, az online-koncertek csak pótlé kot jelenthettek.
Február vé gé n ú jabb koncertfelvé telre került sor. A nõnapi koncert fõpróbáját február
23-án tartotta a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, a felvé teleket 25-é n é s 26-án
rögzí tetté k,
Ebben az idószakban nagyon felfutottak az esetszámok, ezé rt az önkormányzat azt
ké rte az inté zmé nyünktõl, hogy segé dkezzen a vé dõoltások beadásának a
leszervezé sé ben, mert a háziorvosok tú lságosan le voltak terhelve. Öt háziorvosi
körzetben segí tettünk szervezni az oltásokat telefonon, ez a munkánk egé szen április
közepé ig tartott. Közben március 26-án mé g lebonyolí tottunk egy városi vé radást, de
rendszeres programjaink egé szen május elejé ig nem lehettek. Az elsõ mûvé szeti
csoport május 5-é n kezdte meg a munkáját, majd a 'lO-ei hé ttõl folyamatosan
é rkeztek a csoportok, foglalkozások. Jellemzõen azok a csoportok indultak el,
amelyek nem iskolához voltak kötve é s amelyek kisebb lé tszámú ak voltak. Az iskolás
korosztályokat megcé lzó foglalkozásokat jellemzõen iskolákban hirdetik meg é s
igazodik az oktatási rendhez. Májusban ezeket az alkalmakat már nem igazán
lehetett leszervezni é s elindí tani, í gy többnyire az iskolásoktól fiatalabb vagy a felnõtt
korosztállyal indultak el a foglalkozások.

Az elsõ nagyobb rendezvé nyre május 2,1-é n került sor, amikor a novemberrõl
elmaradt Farkas Ferenc Komolyzenei Bé rlet második koncertjé t pótoltuk a
szí nházteremben. A koncertet té lházzal tartottuk meg, nagy helyeket hagyva az
egyes ülõhelyek között. Viszonylag hamar elindult a Dunakeszi Dumaszí nház sorozat
is, amelynek kereté ben jú nius í  0-é n Kõhalmi Zoltán volt a vendé günk, Az
inté zmé nyek felõl is kezdtek é rkezni az igé nyek é s foglalások: jú nius 18-án a Farkas
Ferenc Zongoraverseny gálakoncertjé t rendeztük meg a szí nházteremben, amely
egyben a Farkas Ferenc bé rlet harmadik, februárról bepótolt elõadása is volt. Az
idõszakra azonban jellemzõ volt, hogy mé g mindig voltak visszamondások, az
önkormányzat pé ldául nem vállalta a városi pedagógusnap megtartását sem.
A helyzet azonban hé trõl-hé tre javult é s é rezhetõ volt a szülõi igé ny a táborok
megtartására, A nyári szünet elsõ napján már el is indí tottuk az elsõ táborunkat, egy
tánctábort (ú nius 16-í 9.) Ezt követõen folyamatosak voltak a táborok a mûvelõdé si
központban: szí njátszó é s ké zmûves tábor fiú nius 20-24), angol tábor (jú nius 28-
jú lius 2.), önbizalom tábor (ú nius 28-jú lius 2), önbizalom tábor ll. (ú lius 5-9), angol
tábor ll. fiú lius 12-,16.), tánctábor ll. (augusztus 9-13.), tanulás módszertan tábor
(augusztus 23-27,). Összesen nyolc tábort bonyolí tottunk le a nyáron, jellemzõen heti
bontásban,
A táborok_ mellett a nyár a szabadté ri rendezvé nyek fõ idõszaka is é s ezt a tendenciát
a járványügyi helyzet tovább erõsí tette. Ennek okán szerettünk volna miné l több
rendezvé nyt a mûvelõdé si központ melletti parkba, a Köröndre szervezni, ahol a
jármûjaví tó bejáratát é s lé pcsójé t szí npadnak használva tudunk rendezvé nyeket
szervezni ú gy, hogy 300-350 né zõt le tudunk ültetni. Ennek é rdeké ben az



é rdekeltsé gnövelõ forrásból ké t ré szletben 150 db fehé r mûanyag flair szé ketVásároltunk, kiegé szí tve. a már megé vó,té JJeteintet, valamint a mûvelõdé siközpont belsõ udva rára. rran g.utatos iütó;;rdiü; p"soros világ í tást é p í ttetün k ki.Jú nius 25-é n nagyszámú  közán.eg 
"iõfi"ré "-dáiiü['."g ., elsó köröndi koncertet azoPerettjegYé ben. Ké t hé ttel ké sõbÓ, ruru" Ó-é n-,liáob szabadté ri koncertre kerü|t sor,a Farkas Ferenc bé rlet l., marciusro't err"rJi tii.',.".tlé t pótoltuk ezú ttal. Jú lius 23-án, augusztus 'l3-án é s. augusztus 27 -é n ismei- szaoaoteri koncertet hirdettünk, deebbõl az utolsó az iooiaraó miatt,ügú i ü-"rtáriö'.ix"r"dett. lgaz talán az vo* aleginkább sikerült este, aznap st. nr"rtin e. 

" 
óun-"keszi szimí onikus zenekar volt avendé günk.

A nyári programok mé o le sem zárultak igazán, az ú j é vad már el is kezdõdött. Mintminden é vben az é vá^elsõ p.gi";j"";-il;ari-iarr"r, amelyet állami ünnepünkelõesté jé n, augusztus ts-en nyitoiiunû ,ls,'';i"ári;"ü;';;,1,i.r",i,l"g"rl*ikalkalommal, A tárlaton e3 hetyi tepr-oruiá* iuit ni.rt, a kiállí tásról katáioguské szült, szeptemberben a.csoportjáink oonto tóÉ tsege ú jraindult, összesen ké tcsoport morzsolódott le: salsa-tiachata e. eiific'io.nu. Helyükre viszont belé pett afelnõtteket cé lzó Beautyrobic,tánc-torna-i"glöx ke-dd é s csütörtök estditent,valamint a Rotary klub szerda estontent.-É zepiJiloe.to,1 nálunk tartotta próbáit azeneiskolából kiszorult rlu9ágj §zimfonk"; 
';;;i;; 

;", Á "v]i"jö á'.í "!['oe.iközpont legnagyobb tt..io;a,-x.i.or.é ö",-" iliiüöv 350 fõt számláló DunakesziVasutas Nyugdí ias KiráÁduló Kú r-;J ;öö"di" 
-mûködé sé t egy é vadnyitóközgyûlé ssel, Szeptember. s-s. rórött interr'e'nv'ti-n'r, ré szt vett a Dunakeszi Fesztvárosi rendezvé nyen, ahol 

".ounÁ.t 
xáprZr-tj"ii."t, Egyesülettel együttmûködveközös sátoí ban kiáIlí tással vártuk a r""Jti"al iárái.é gé t. Ha már a kiállí tásoknáltartunk, meg kell emlí tsük szeptemoái ió-át,'-"-i'i'r.o,. a .Kultú rházak é jjel-nappalországos programsoroza1 

19r"teoón xÉ irnj.t-'iino"ztünk három helyi fotósmunkáiból, A következõ kiállí tásra ;küb"'; )ö-e"--xái,iri'-'*r. 'n''r'oJinrt
ké pzõmûvé szeti Egyesület jubileumi riarrrta.ln-i.,uriinc kiáIlí tó vett ré szt, szinté n akiállí tások között kell megemlí tenünk a tóú  iá!o."to. diákokat cé lszó Játé kostudomány cí mú  interaktí v,1111i1l.y;lit, n n"iepOi""gy.^". rendezvé ny látogatottságasajnos minden várakozásunkat alulmú lta, osszeá"ri-t"ás darab_belé põt vá|tóftak meg,í gy a rendezvé ny vesztesé get t"rr"]i.liv* 

"."i'rjg n", í ordult elõ a tematikuskiállí tások területé n, a jelenú g 
"gyé rt;i;Ú;; "-ijrj"v."t volt betudható.sajnos a többi rendózvé nvre É  artaranásan'lelÉ rizci vott a szokásosnál jóvalszeré nyebb látogatószám é s ahogy .,ár"at,rr, ;lil 

" naptárban, az é v vé gé hez
|9]:|udy: .ez a hatás egyre eroõóaott. n nát"i 

-ro.',";riái;;k 
;;"Úi,'o"r-i=u]..szerveztünk egy darabot (Mátyás r<iraly bolonoos' Üotono;a), a Maszk Bábszí nházelõadásában. Ezt a rendezvé Áyt ls a kJürr,ar"-X ?ijet-nappat program kereté benbonyolí tottuk le. Szinté n a riallráon, ovo;;. kffi;aiTí  számáraszerveztük a Bóbitabé rletünket, átlagosan 150-.170 É "w, l-r,tji"iiö.,,samui, november 15. Mátváskirály bolondos bolondja, decembei z. ú xr-rá. oa;.i n;;o;..-É -=;k;.;ld#§*

1yl]9:"ld9:9k, illetve enyhé n vesztesé gesek vottak, 
---'

uktooer 1,1é n, a zene viláonapján a sz]mí onikus zenekar is elkezdte a koncerté vadoté s a lx, Farkas Ferenc zó9oraverseny gyõzteseivel adtak közös koncertet. október6-án az ldõsek világnapja al-kalmából .ii,iú . 
" 

ór"áxJszi szimfonit<us Zenekar adottl(oncertet operett válooatásokból. sajnos itt-mái ötien ernetoek voltak a járványhatásai, mivel a koncerieket megelõzõ prooatorlamáio'r< során a zenekar több tagja isfertõzött lett. Az október o-ai xoricertie iil;fi.§ú "übadozás után, ketten kórházikezelé st követõen té rtek vissza. M"ó k;ll-;;ii."u"i, n"gv szinte hõsies vo* azenekar helytállni akarása, amelyet á, 
" 

j"ré .áiljilá.., uta a leginkább, hogy a



koncertmester helyé t át kellett venni a koncert kthil 
" 

; iil ;ö." 3 
".. 

i'n p"a o e" n.ir," iü g . á, .ilií ?"",;:.ir# ; ::,':í  Trd'#.:!ebbõl szerencsé re a kelleté né r tooo"in"il'Joii"]t, csak azt, hogy a koncertmesterelsõ hegedûs feláll é s timegv á Jnpl"iroi'-öjj"ot eg nagy vótt a ré szünkrõl, azené szt a takarásban tetitteú ú t, o,iiJÉ r"-*i"iûxui" .ré ,"n;3ei"'rlnü'."gi.eg"né lkül haza tudott menni 
.é _s " 

r,ó"."h"i 
"jöölii!-tt" a zenekar. A Farkas É erencKomolyzenei Bé rlet rendben elindult, 

", "i"-o'oeLt"s koncertre október 22-é n, amásodikra november zF-an táruri s";. N;; "a-'lraros. 
szimtonikus zenekárához,

l",?:iffi'.tsT.:'f,,á:[xlüif .;"in*diá játiJonoueiro-ái"..",á,"ii,s,ep
osszel a Dunakeszi 

?!-"9r]n1,4r-is jelentkezett elõadásokkal. októbe-l4-é nFelmé ri Pé ter é s a Szomszé aneni Proourl;;; lil", november.l8-án pedio KissAdám volt mûsoron. ezer< a projám;i-ö ö#:,é get hoztak a háznak.,Beiidult aDunakeszi Teátrum oro.gramsorozat is narom elõadással: 
. 
november +.- ó.anyiSándor; Hogyan ertsüi< fé ire 

" 
nor,utz, ;;"## ol']naut a bakterház,december 12.Fajok eredete. A Csánvi-fáe J"iáütiib.i.i"r,ur"u"ori r.r", elõször é s várhatóan nem isutoljára volt mûsoron lá|ln|: n ú vii"ii'Ár"aori"-rep ismeretterjesztõ jeilegû

;l",,":X""'."#;í l*egY 
alkalmat ert ,"g'á. ioá#iián, o""".o", z-án'É ]]'É #'utv"

Az õsz folyamán ké t irodalmi mûsorunk volt: szeptember 16-án kaszás Gé zaszí nmú vé sz irodalmi esqe, nouómÉ r"'js:# ÓÍ ]
?r::.1.,:.,r,,,^?.ig_ 1,1 urrluti.egi önkormányzat sr".";::il" J:só 

iroda lmi estje a
lr nyugduas klub szeDtembertõl minden masáoix szerdán tartott k|ubnapot aszí nházteremben. A leonagyobo tetszamri renoel"vé nyur 

", 
október 20-ai szüröti oálVolt. Sajnos ez volt egiben az.utolsó runa"iuen]r.;'Í i 

'is 
az é vben, mert a gyarapodóesetszámok miatt a klub november elejé n É rriigi,Í Ü"u" a tevé kenysé gé t.

Az idõszakban több társadalmi.rendezvé nynek is helyet adtunk. szeptember í 5-é n aVasutas Nyugdí iasklubox orszagos szd-vái;;öi#;'n. nálunk országos találkozóját,október 18-án pedig a Vasutasók srái,.rl'rÉ i"ü'ör..ago. Nyugdüas szervezeteregionális találkozóiát rooaduk.be.. Mindxet rJijJ"ávnek vasutas ház mivoltunkbólfakadóan té rí té smóntesé n adtunk hJFi. öió# 23_án a városi kitünteté sekátadóünnepsé gé re került sor*a szí nháztermr.in[Ü"n, novembeltg-é n pedio aDunakeszi Né met Nemzet;segi öntorm;nD;iia]táii"''narunr. a közgyûlé sé t.Az é v vé ge felé  közeledve a na.gyrendezvenver< ióze sorolhattuk a november 6-ánmegrendezett Városi Né ptáncgarrei, n t"rtn*á. iliiálivé nyen a járvány miatt sainosnem vehettek ré szt az erdé lyi te_stvé rvarói, sá"rvt'"ri,sztú r táncosai. Novembei .l2_é n Ré gimódi mulatsáo né ven-rendeztünr. prográiloi,'amelyre több mint ké tszázanváltottak belé põt. Nové mber 27-é n a or"áx"j'x,ii"'"rtfú Vós Zenekar is megtartotta

í i::H.-"*"j.,!,ür,,,n-:";:,3.""#;:*xr:tl[í ld[rffi nT"jjlJf ;Apacuka koncerten 2'0,200,né zõn*"rt. i"rjt*"v 
"iott 

több cé ges é s inté zmé nyikarácsonyi ünnepsé get tartottat nárunt] lJ Jál"""."!áfr,al kevesebbet, mint a korábbié vekben, A ké t ünnep között ké t *.J;;"é "üá'J"le"n"tilztünk: december 28-án a Kishableány elõadássál 
" 9l:|r9.k. b...táÜ,iál, meg szilves zter napján egynagyszabású  Tankcsapda ioncerttel a rernottá'xnár,, Üaz egé  sz. é v telt, ai-e jf t. ..,",,in r . i.t]. ;;il-fJJi%",J31,:T,:3í ;| "::3Jprogramokat sikerü|t meova|ósí tanunk, a" á ú zei"Jám elmaradt a várakozásainktól,Az é v folyamán sok elmáradt p,.ogi#unk ióliTtiil'ulx"rormal minden elõké szí tõ



munkát elvé geztünk é s az. -utolsó pillanatban következett egy betegsé g miattilemondás. Máskor a meovalósult póiá, ,"rle'J'iartnar szeré nyebb né zőszámpárosult,

I slálok nyelvé re leí ordí tva 2021-ban közel 66 ezer látogatót fogadtunk, amelv atavalyi 33 ezerhez ké pest e.lőrelé pes, ae a xáráooie""ri)ö:i+b;".;;l;üHffi'í ",ké pest hűen tükrözi az ev nenezsogeit. Á-,ü""rooesi központban 24 alkotóközössé g működött 648 fővel, összesen"++a alr,árr"i'áou", amelyból 22 volt online.
l]]-é l ,Tlu9un|-5Z7.. laggal összesen z+ *iro."pói'jaiott. Látogatóink összesen 7tsmeretterjesztó előadáson vehettek 

|é szt. Az eu toryáman z r,iaií ita.t, si ;uué .r"tie§emé nyt, 20 szórakoztató esemé nyt e. áo'-r,biá..é gi esemé nyt, azaz g6rendezvé nyt szerveztünk.

Bevé telek alakulása 2021. é vben

Összes bevé tel: 28.238 eRt
Ebből: Saját bevé telek.(alap-, é s vállalkozási tevé kenysé g, egyé b bev.)

Allami trámogatás:
O ttkormány zati támo gatás :

VOKE támogaás
P ály ázatok (EMMI, é rdekelts é gnö velő )

Osszes kiadás: 34.263 eFt
Ebből: Szemé lyi jellegű kifizeté sek

Dologi kiadások
Felhalmozás é s egyé b kiadások
Amortizáció

Dunakeszi, 2022, május 31.

5.233 eFt
3,000 eFt
16 000 eF

2.400 eFt
1.ó05.eFt

23.382 eFt
5.022 eFt
4.070 eFt
1.789 eFt

csoma Attila
inté zmé nyvezetó

VOKE József Attila lvlűvelódé si Közpo,

?,120 Dunakevi, Áilomás sé tány 17.

0TP: 11742104.20,10840$00000000

Adóváml19'17l']077,2,13
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