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A MŰEGYETEMI KÓRUS 

 öntevékenyen működő kör, illetve művészeti csoport 

rövid pályázati beszámolója 

 

 

A Műegyetemi Kórus, mint jelenleg öntevékeny körként működő művészeti csoport 

pályázatának legnagyobb tétele a művészeti vezető (karnagy) fizetése. Vasvári Péter Pálné Vida 

Györgyi karnagyunk 1977 óta kórusunk élén van. Idén a részére megállapított 770 000 Ft 

részletei rendben érkeztek hozzá.  

A zongorakíséretre megpályázott és megítélt 24 000 Ft-ot teljes egészében 

felhasználtuk. Ez az előzetes megbeszélés szerint 4 alkalmat jelent, melyből kettőt Rossini Kis 

ünnepi miséjének próbájára, egyet-egyet pedig a Szent-Györgyi Albert szakkollégium 

karácsonyváró hangversenyének főpróbájára, illetve magára a szereplésre fordítottunk. 

Kottanyomtatásra 21 000 Ft-ot, míg plakát, szórólap és műsorfüzet nyomtatására 

10 000 Ft-ot igényeltünk és kaptunk meg. Ebből a 31 000 Ft-ból nyomtattunk kottákat tavaszi 

szerepléseinkre, plakátokat az egyetemi hirdetőfelületekre, illetve új A0-s plakátot az aulában 

lévő hirdetőtáblánkra. A nyomtatások pontos árára nincs rálátásunk, de becsléseink szerint 

közel a teljes összeget felhasználtuk. 
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Kórustáborra 30 000 Ft-ot igényeltünk, melyet a gödi mérőtáborban szerettünk volna 

elkölteni. Idén erre sajnos nem érkezett forrás, de remélhetőleg 2019-ben majd igen. 

A zongorahangolásra megítélt 15 000 Ft-ot az előadói díjból átcsoportosított 5 000 Ft-tal 

együtt használtuk fel, tehát összesen 20 000 Ft-ért hangoltattuk be az alagsori próbateremben 

lévő pianínót, mely az SZMSZ-ben leírt kötelességünk is.  

A 30 000 Ft előadói díjból 5 000 Ft-ot zongorahangolásra, 25 000 Ft-ot pedig a Zenekar 

javára csoportosítottunk át. Ezúton is köszönjük az EHK-nak a gyors, gördülékeny ügymenetet. 

A K172-es termet Lőrincz László EHK képviselővel sikerült a néhány alkalomból 

minden estben gördülékenyen foglalni, amit a kórus nevében ezúton is köszönünk. 

2018-ban nem éltünk a Műhely adta lehetőségekkel, ám jövőre, amennyiben lesz rá 

lehetőségünk, ismét tervezünk. 

A plakátjainkat az EHK-n keresztül sikerült kihelyeztetni, melyet ezúton is szintén 

köszönünk. 

Röviden: 2018-ban a Műegyetemi Kórus 900 000 Ft-ot pályázott meg, ebből 

870 000 Ft-ot ítéltek meg neki, amelyből számításaink szerint 870 000 Ft fel lett használva. Az 

esetleges fennmaradó összeget a nem teljes egészében felhasznált nyomtatási tétel képezheti. 

 

Budapest, 2018. december 27. 

   

Simon Dorottya 

Műegyetemi Kórus  

öntevékeny köri elnök 
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BEMUTATKOZÁS 

Az együttes 2001-ben alakult Magyar Éva szervezésében, építészhallgatók számára, Bercsényi 
Néptánckör néven. A kezdetben kis létszámú csoport folyamatosan növelte taglétszámát és 
táncos tudását. 2003-tól az átszervezésekig kapcsolatban voltunk a Testnevelési Központtal, 
amikor a hallgatóknak lehetőségük volt nálunk teljesíteni a kötelező testnevelés féléveiket. 

Az egyetemi karok hallgatóinak egyre növekvő érdeklődése miatt 2004 őszén a tánckör kezdő 
és haladó csoportra vált szét. Az idő elteltével a tagok egyre kisebb része tartozott az Építész 
Karhoz, ezért 2008 őszétől az EHK-hoz tartozó Műegyetemi Néptáncegyüttessé váltunk. 

Jelenleg 3 csoporttal működik táncegyüttesünk – kezdő, középhaladó, és haladó csoporttal, 
közel 120 fős létszámmal. 

A művészeti vezetőink: 

 Almási Berta és Módos Máté a középhaladó és haladó csoportok vezetői. Máté 2012 
januárjától a Magyar Állami Népi Együttes férfi tánckari tagja, 2013 ősztől pedig férfi 
szólistája. 2013 tavaszán első, 2015 januárjában második Aranysarkantyús díjban 
részesült, 2017 januárjában pedig elnyerte az Örökös Aranysarkantyús címet. Berta 
szintén a Magyar Állami Népi együttes táncosa, 2017-ben nyerte el első Aranygyöngyös 
táncos elismerését. 

 Kovács József és Jelinek Emese a kezdő csoport vezetői. József Aranysarkantyús 
táncos, a Magyar Állami Népi együttes férfi tánckari tagja. 2017 februárjában az 
Országos Szólótáncfesztiválon a Martin György Néptáncszövetség különdíjában 
részesültek páros táncprodukciójukkal. 

Mindhárom csoportunk heti egyszer három órát próbál, Fonó Táncegyüttes próbatermében 
(Fehérvári út 108-110.). Mindannyiunk örömére a táncegyüttes létszáma félévről félévre 
növekszik, és egyre több emberhez jut el a hírünk az egyetemen kívül is. 
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BESZÁMOLÓ A 2018. EVI MUNKÁNKRÓL, ESEMENYEINKRŐL: 

 
A 2018-os évet közös disznótorral indítottuk, felelevenítve a télűző magyar 
néphagyományokat. Az esemény helyszíne a szentei Maszlik Családi Gazdaság volt. Az 
eseményen közel 50 fő vett részt, kezdő, középhaladó és haladó csoportjainkból vegyesen. 

A tavaszi félévben a kezdő tánccsoport barkósági és mérai, a középhaladó csoport 
vajdaszentiványi és rábaközi, a haladó csoport somogyi és mérai táncokat sajátíthatott el. 

Április 2-án a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokat elevenítettük fel locsolkodással és 
locsolóbállal. Húsvét hétfőn a tánccsoport férfi tagjai összeálltak és meglátogatták a „lányos 
házakat”, majd este közös locsolóbálon mulathattunk próbatermünkben, élő zenével kísérve. 

A tavaszi félévben oktatóink külön női-férfi hétvégéket is szerveztek. Május 11-12-én ez 
együttes férfi haladó és középhaladó táncosai számára, május 4-5-én pedig a középhaladó-
haladó csoportokba járó lányok számára volt lehetőség a heti próbákon túl fejleszteni tánc-és 
énektudásukat. 

Félévzáró táncházunkat a próbatermünkben rendeztük meg május 25-én. A nyári szünet előtt, 
május 31-én megtartottuk immár hagyománnyá váló piknikünket is a Margitszigeten, melyen 
közös szabadtéri játékokkal, énekléssel, zenéléssel erősítettük a csapatszellemet. 

Ahogy minden évben, idén is megszerveztük nyári edzőtáborunkat.  Ebben az évben belföldön, 
Siófokon tartottuk meg a tábort, hogy minél többek számára elérhető legyen a részvétel. A tábor 
július 22- 26-ig tartott, 53 fő részvételével. A táborban megkezdődött a felkészülés a 2018. 
decemberére tervezett gálaműsorunkra. 

A nyár végén meghívást kaptunk a 11. kerületi önkormányzattól, hogy lépjünk fel 7. Kelenföldi 
Lecsófőző Fesztiválon. Az eseményen 3 koreográfiával mutatkozott be együttesünk. 

Október 11-12-én közös buszos kirándulás keretében meglátogattuk a híres körösfeketetói 
kirakodóvásárt, ahol a táncosok, eredeti viseletekre tehettek szert. A vásár után Mérára 
utaztunk, ahol a lányok megismerkedhettek, a helyi hagyományos hajviseletekkel illetve 
kendőkötési szokásokkal. 

Az új félévet táncházzal nyitottuk, amelyet szeptember 14-én rendeztünk meg 
próbatermünkben. 

Az őszi félévben a kezdő csoport barkósági, a középhaladó csoport nagydobronyi, rábaközi és 
vajdaszentiványi, a haladó csoport somogyi és mérai táncokból összeállított koreográfiákat 
sajátított el, a téli műsorra készülve. 

November 23-25 között felkészülő hétvégét szerveztünk Veresegyházán mindhárom 
csoportunk számára. A hétvége célja a gálaműsorra való készülés, és közösségépítés volt. 
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Gálaműsorunkat dec.7-én pénteken tartottuk a Hagyományok Háza előadótermében, 16.00 és 
19.00 órai kezdettel, a visszajelzések alapján nagy sikerrel. A gálaműsor után közösen 
ünnepeltünk a Bercsényi kollégium tornatermében, élő zenével, táncházzal. 

A támogatást ezúton szeretnénk megköszönni, és reméljük, hogy együttesünk munkája, 
fellépéseink jó hírét viszik az intézménynek. 

 
…….………………. 

Füsi Zsófia, 
a Műegyetemi 

Néptáncegyüttes egyetemi 
kapcsolattartója 

Budapest, 2018. december 27. 



A Műegyetemi Szimfonikus Zenekar (Alapítva: 1896) éves 
beszámolója 

a 2018.02.01-től – 2018.12.31-ig terjedő időszakra 
 

 

I. Beszámoló a zenekar 2018. évi tevékenységéről 
 

 2018. február 1-én a Zenekar tagjaiból álló kamaraegyüttes a külföldi hallgatók 
diplomaátadóján vett részt. 

 2018. május 11-én került megrendezésre a tavaszi hangversenyünk a K aluában. 

 2018. május 28-án másodszor is felcsendült Respighi: Csodálatos játékboltja, ám 
ekkor CulturalFusions néven az InternationBallet társulattal közösen került előadásra 
a mű. 

 2018. július 9-én tagjaink a külföldi hallgatók diplomaosztóján muzsikáltak ismét. 

 2018. október 22.-én a hagyományoknak megfelelően részt vettünk a BME K 
épületének Aulájában rendezett megemlékezésen. 

 2018. október 28-án Bonyhádon csendültek fel Bach kantáták a hagyományoknak 
megfelelően. 

 2018. november 24-én a pesterzsébeti Szent Erzsébet főplébániatemplomban 
hangozz el először a félév során gyakorolt mű, melyet később az Aulában is 
előadtunk. 

 2018. november 27-én megtartottuk szokásos nagykoncertünket a K épület 
Aulájában, ahol Rossini: Kis ünnepi miséje hangzott el. 

 2018. december 19-én a Zenekar kürtöseiből álló kvartett adott rövid koncertet a 
Kancellári Kabinet karácsonyi vacsoráján. 

 

 

Mellékletek: 

1. 2018. évi részletes költségvetési táblázat  

2. 2018. évi tevékenységet bemutató részletes beszámoló 
 

 

 

------------------------------     ---------------------------------- 

Varga Balázs       Locsmándi Gábor 
Ifjúsági titkár       Tanárelnök 
  



2.sz. melléklet 
 

A Műegyetemi Zenekar műsorai a 2018. évben 
 

 2018. február 1.: Külföldi hallgatók diplomaátadója 
Műsor: Grieg: Gavotte in old style 

 Dvorak: Walzer 
Helyszín: BME K épület, Díszterem 
Közreműködött: Farkas Pál - cselló 
     Korbuly Kata - cselló 
     Madarász-Losonczy Bálint - cselló 
     Szabó Dávid - cselló 

 

 2018. május 11.: Tavaszi hangverseny 
Műsor: Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantázia 
  Respighi: La Boutique Fantasque - szvit 
  Csajkovszkij: Hattyúk tava - szvit 
Helyszín: BME K épület, Aula 
Vezényel: Erdélyi Dániel  

 

 2018. május 28.: CulturalFusions 
Műsor: Respighi: La Boutique Fantasque - szvit 
  Csajkovszkij: Hattyúk tava - szvit 
Helyszín: BME K épület, Aula 
Közreműködött: InternationBallet táncegyüttes 
Vezényel: Erdélyi Dániel  

 

 2018. július 9.: Külföldi hallgatók diplomaosztója 
Műsor: Hidas: Oboaverseny – 2. tétel 
Helyszín: BME K épület, Díszterem 
Közreműködött: Siménfalvy Árpád - oboa 
     Horváth Kristóf - zongora  

 

 2018. október 22.: 1956-os megemlékezés 
Műsor: Erkel Ferenc: Himnusz 
 Ludwig van Beethoven: Egmont nyitány 
Helyszín: BME K épület, Aula 
Vezényel: Erdélyi Dániel  

  



 2018. október 28.: Bach kantáták Bonyhádon 
Műsor: J. S. Bach: Alles nur nach Gottes Willen – BWV 72 
  J. S. Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten – BWV 93 
  J. S. Bach: Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott – BWV 127 
  J. S. Bach: Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe – BWV 167 
Helyszín: Bonyhád, Evangélikus templom 
Közreműködött: Ballabás Alíz – szoprán 
     Bárány Péter - kontratenor  
     Csapó József – tenor  
     Knézli János – basszus  
     Lozsányi Tamás - continuo 
Vezényel: Jobbágy Valér  

 

 2018. november 24.: Rossini mise Pesterzsébeten 
Műsor: Rossini: Petite Messe Solemne (Kis ünnepi mise) 
Helyszín: Pesterzsébet, Szent Erzsébet főplébániatemplom 
Közreműködött: Pesterzsébeti Városi Vegyeskar – karnagy: Pálffi Krisztina 
     Műegyetemi Kórus – karnagy: Vida Györgyi 
     Vox Musica Kamarakórus – karnagy: Balásházi Bálint 
     Újhelyi Andrea – szoprán 
     Szántó Andrea – alt 
     Alagi János – tenor  
     Pataki Bence – basszus  
Vezényel: Erdélyi Dániel  

 

 2018. november 27.: Őszi hangverseny 
Műsor: Rossini: Petite Messe Solemne (Kis ünnepi mise) 
Helyszín: BME K épület, Aula 
Közreműködött: Pesterzsébeti Városi Vegyeskar – karnagy: Pálffi Krisztina 
     Műegyetemi Kórus – karnagy: Vida Györgyi 
     Vox Musica Kamarakórus – karnagy: Balásházi Bálint 
     Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej – 
karnagy: Łoboda Krystyna-Krzyzanowska 
     Újhelyi Andrea – szoprán 
     Szántó Andrea – alt 
     Alagi János – tenor  
     Najbauer Lóránt – basszus  
Vezényel: Erdélyi Dániel  

 

 2018. december 19.: Kürt kvartett az R épületben 
Műsor: Karácsonyi dalok kürt kvartettre hangszerelve 
Helyszín: BME R épület, Aula 
Közreműködött: Dálnoki Pál, Gál Patrik, Orova Márton, Varga Balázs  

 



Műszaki Jövőképp! kör 
 

 Beszámoló a Műszaki Jövőképp! kör 2018. évi tevékenységéről 

 

 Tavaszi félév 
 

A 2018-as év első félévi előadásunkra március 12.-én került sor, amit ,,Feláldozhatók?” Címmel 

szerveztünk meg. Az előadás témája a társadalmat igencsak megosztó abortusz volt. A rendezvény két 

előadója Dr. Kassai Enikő szülész-nőgyógyász és Hegedűs Erzsébet az Áldott Teher Alapítvány 

munkatársa voltak, akik mindketten az életpári oldalt képviselték. Kassai Enikő az abortusz történeti 

áttekintésével és a terhesség lefolyásának bemutatásával kezdte előadását. Ezután arról beszélt, hogy 

miért nem szükséges az abortuszhoz, mint megoldáshoz nyúlni. Elmondta, hogy ma már rendkívül 

fejlett fogamzásgátló megoldások vannak, valamint hogyha mégis megtörténik a fogamzás, akkor 

pedig az örökbeadás a megoldás. Hegedűs Erzsébet az alapítványban végzett munkája alatt szerzett 

tapasztalatait osztotta meg. Elmondása szerint, szinte minden nő, aki végül a gyermeke megtartása 

mellett döntött, később sem bánta ezt meg, ellenben az abortuszon átesettek döntő többsége 

posztabortusz szindrómától szenved. Ezután a posztabortusz szindrómának a testi és lelki 

megnyilvánulásairól beszélt, valamint elmondta, hogy hogyan segít az alapítvány a hozzá forduló 

várandós, vagy pedig már az abortuszon átesett nőknek. Az előadás végén a hallgatóság kérdéseire 

válaszoltak az előadók. 

  Az előadás helyszíne a BME I épületének IB028-as terme volt, körülbelül 100 érdeklődő mellett.  

 

Őszi félév 
 

Az őszi félév alatt nem tartottunk előadást, mert az előre eltervezett előadások témáit úgy ítéltük 

meg, hogy nem lenne rá elég nagy az érdeklődés. 
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Működési beszámoló 
2018. március-december közötti időszakra

Az Egyetemi Kozmosz Kör idén is számos programot szervezett tagjainak, és az egyetem 
polgárainak. Célunkat továbbra is szem előtt tartottuk, miszerint minél szélesebb közönséget, 
az egyetem mind a 8 karjának hallgatóit, illetve nem egyetemi polgárokat is szeretnénk elérni. 

Tudományos előadások:

- Dr. Stépán Gábor: A háromtest probléma - 2018/03/18 (~100 fő)
- Szabó József: Szovjet-Magyar közös űrrepülés története (~30 fő)
- SMOG: A második magyar műhold, 2 turnusban - 2018/09/18 (~44 fő limit)
- ESA lehetőségek: Gyenge Ákos, együttműködve az ÁSZO-val - 2018/ (~40 fő)

Szakmai rendezvények melyeket mi szerveztünk / részben mi szerveztünk:

- Magyarország és a világűr pódium diszkusszió: Milyen lehetőségek, mekkora gazdasági 
potenciál rejlik ebben a magyar társadalom számára kevéssé ismert kutatási és gazdasági 
szektorban - erről beszélgettek és vitáztak a szakma jeles képviselői a "Magyarország és a 
világűr" c. nyilvános pódiumdiszkusszó keretében. 2018/11/28 (~100 fő)

Az eseményt facebookon streameltük, melyet (~500 fő) nézett élőben, majd több cikk is 
íródott róla: 

https://24.hu/belfold/2018/11/29/magyar-urkutatas-fejlodes-masat-szmog-bepicolombo-uripar-nasa-esa/

Űrakadémia: A MANT-nak és SGAC-nek segítve a szervezésben az űrakadémia során  
egy a hazai űroktatás lehetőségeiről szóló ajánlást dolgoztunk ki - oktatókkal, és 
űrkutatókkal konzultálva - a döntéshozók számára a kormányban. (~30 fő)

Közösségi programok:

- Félévnyitó szakest (~25 fő)
- Mozi (First Man) (~ 10 fő)

Idén több rakétakilövést halasztottak a következő évre, vagy mind hajnalban voltak, így mi is 
halasztottuk űrsörözéseinket a megfelelő időpontra várva.

https://24.hu/belfold/2018/11/29/magyar-urkutatas-fejlodes-masat-szmog-bepicolombo-uripar-nasa-esa/?fbclid=IwAR3vyjjEb0L0CW5uhcGqiRlwDO6FzTSAfJw7Frg0gWeHOZzzbd0Z4YQGr8s
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Tudományos kurzusok:

- CFD szimuláció kurzus (együttműködve a GSZK- Áramlástan szakosztállyal) (~20 fő 
limit)

Tudományos projektek:

- Vákuumkamra projektet finanszírozás hiányában befagyasztottuk
- Vízrakéta projekt megvalósult, a GPK gólyatáborban bemutatásra került

Az év során tagjainak kedvezményes részvételt biztosítottunk az alábbi konferenciákon:

- ESA Symposium on Space Education (2018 április, BME) (~15 fő)
- (A SpaceUp! űrkutatási „nemkonferencia” elmaradt sajnos)

Az általunk szervezett programokon felül részt vettünk magyar űrtevékenységgel kapcsolatos 
egyéb rendezvényeken:
- Bemutatkoztunk a BME űrfórumon az új űrkutatásért felelős minisztei biztosnak
- Az idei űroktatás meetup sorozat minden eseményén ott voltunk, képviseltük 

véleményünket a moderált beszélgetéseken.
- A Gépész Kari gólyatáborban jelen voltunk, bemutattuk a kört az érdeklődő gólyáknak, és 

vízrakéta bemutatót tartottunk.
- Elnökünk interjút adott a HVG-nek, melyből cikk készült.
- Megjelentünk a Műhely folyóiratban
- Elkészültek az űrkutatást népszerűsítő A/1-es méretű posztereink (9db)

A félév során továbbá számos céges, illetve egyetemi ismerősünkkel felvettük a kapcsolatot, 
és jövőbeni együttműködésekről tárgyaltunk:
- Beneda Károly: egyeztetés az űrdinamika verseny ötletünkről
- C3S: egyeztetés workshop sorozat szervezéséről
- InnoStudio: Kozmosz Kör bemutatkozása, jövőbeni együttműködés lehetőségeinek 

megbeszélése.

Programjaink idén körülbelül 200 embert értek el, akikből 180 volt a Műegyetem diákja.

Budapest, 2018. 12. 23.



 

 
2018-es évi költségvetési beszámoló 

2018. évi tevékenységek: 

Körünknek a 2018-as évben az első számú célja a vívás népszerűsítése volt az egyetemen, aminek 

érdekében az ősszel ismét megtartottuk éves nyílt edzésünket, aminek keretein belül bárki 

megismerkedhet a sporttal, és kipróbálhatja azt. Az esemény nagyon sikeres volt, rengetegen eljöttek 

és sok régi vívót sikerült elcsábítanunk, így nagyban bővült a kör tagjainak listája.  

A sport népszerűsítése mellett a tagok sportolási lehetőségének fejlesztése is fontos célja volt a 

körnek. Ennek érdekében az elmúlt évben bővítettük a találatjelzőink és vívófelszereléseink számát 

bérlés útján. Ennek köszönhetően az év végére már egyszerre 4 páston tudtak vívni sportolóink az 

edzéseken. 

A csapatépítés és szakmai fejlődés érdekében a félév során sikerült két edzőtábort is tartanunk, 

tavasszal Velencén, ősszel pedig Szentendrén. 

2018. évi részletes költségvetés: 

• A pályázaton felszerelésbérlésre nyert 280 000 Ft-ból 275 000 Ft-ot felhasználtunk a kiírt 

célra. 

• A nyíltedzés hirdetésére, plakátjaira, valamint szórólapokra felhasználtunk a kapott 10 000 

Ft-ból 2000 Ft-ot. 

• Az edzőtáborozásra kapott 70 000 Ft-ból felhasználtunk 68 400 Ft-ot. 

2019. évi tevékenység tervezet: 

A sikeres versenyeredményeken túl a 2019-as évre fontos célunk továbbra is a sportág 

népszerűsítésé, és a tagjaink számára jobban felszerelt terem biztosítása. Ennek érdekében 

szeretnénk az év során még 1 pástot beszerezni. 

Az kiváló edzések mellett a jó versenyeredményhez a jól működő összeszokott csapat is szükséges, 

ezért szeretnénk a következő évben tavasszal és ősszel is csapatépítő edzőtábort tartani. 

 

 

 

  .............................................  
  Málics Marcell 
  Elnök 
  Műegyetemi Vívókör 
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