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tárgy:  Beszámoló a Monostorapáti Énekkar  
munkájáról 

 
 Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 A Monostorapáti Énekkar küldetése a helyi népi- egyházi- és világi énekes kultúra 
hagyományainak ápolása, őrzése és bemutatása különböző rendezvényeken. Ehhez hűen a  
2017. évben is igyekeztünk eleget tenni minden felkérésnek, amely együttesünk részére 
érkezett. 
  
 Az Énekkar, illetve annak tagjai rendszeres résztvevője a helyi rendezvényeknek, 
legyen szó Falunapról, Idősek napjáról, vagy Nemzeti ünnepeinkről. A Március 15.-i, 
valamint a Hősök vasárnapi rendezvényen közreműködőként színesítettük az általános iskolás 
és óvodás gyerekek műsorát. Az idei Falunapon egy megújult Zerkovitz-Huszka  művekből 
álló vidám műsorral kedveskedtünk településünk  lakosságának. Ezenkívül részt vettünk a 
falunap egyéb programjaiban is. Az évek folyamán helyi hagyománnyá váló Adventi 
gyertyagyújtáson – vendégfellépőkkel kiegészülve – színvonalas műsorral színesítettük a 
karácsonyi várakozás ünnepét. 
 
 A helyi Egyházközség életének is tevékeny tagjai vagyunk. Schenek Antalné és Fekete 
Gábor kántorokkal karöltve rendszeresen részt veszünk az Egyházi Ünnepek szentmiséin, a 
Karácsonyi-, Nagyböjti-, Húsvéti-, és az egyéb Ünnepek liturgiáján, körmeneteken, passiók 
éneklésében, illetve az Egyházi évközi vasárnapok szentmiséin. 
 
 Több vidéki meghívásnak is eleget tettünk az elmúlt esztendőben, így felléptünk 
többek között Falunapi rendezvényen, valamint Pünkösdi Dalostalálkozón Tapolca-Diszelben, 
valamint sikerrel szerepeltünk Bátaapátin az „Apáti települések találkozóján is. 
 
 A közösségi életet kirándulások is színesítették, mely során idén nyár közepén Dél 
Magyarországon és Horvátországban a Plitvicei tavaknál jártunk. 
 
 Az idei évben előttünk álló feladatok közül kiemelném az augusztus 6.-i 
Hegykeresztek megszentelését, valamint a szeptember 30.-i Szüreti felvonuláson való 
közreműködést.  



 Természetesen nem maradhatnak el a fentiekben felsorolt állandó rendezvényeken 
való közreműködés sem. 
  

Az Énekkar anyagi forrásait a befizetett tagdíjak, a támogató magánszemélyek 
adományai, valamint a helyi Önkormányzati által biztosított támogatás képezi. Ezeket a 
forrásokat a fellépésekhez, illetve a felkészüléshez kapcsolódó dologi kiadásokra fordítottuk. 
 
 Az Együttes nevében engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem az anyagi és egyéb 
támogatásokat, melyben az Énekkar részesült, valamint a szakmai munkát támogató szorgos 
szervezőmunkát végző tagok, - Zentai János, Schenek Antalné, Pócza Balázs, Somogyi 
Istvánné, és Őri Ádám - munkáját. 
 
 Kérem a tisztelt Képviselőtestület tagjait, hogy jelen beszámolómat elfogadni, az 
Énekkar munkáját pedig a továbbiakban is támogatni szíveskedjenek. 
 
 

Monostorapáti, 2017. július 28. 
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