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Tárgy: Beszámoló a MonostorapátiEnekkar 20T4-2015. évi munkájaról

Tisztelt Polgármester Ur, tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Enekkar az e|őző évekhez hasonlóan ebben az évben törekszik
településünket méltóképpen képviselni mind helyi szinten, mind a vidéki fellépéseken.

Az egyhini év eseményeiben - Karácsony, Nagyhét, Húsvét, Hősök napja, Elsőáldozás, -

szerves részt vá|la|tunk, szinesítve ezzel a liturgiát. Közreműködttink az Október 23., valamint a
Március 15.-e alkalmából rendezett megemlékezéseken, valamint a határon tuli települések
képviselőivel közösen rendezett faültetésen Felléptünk az idősek napján, valamint a nyugdíjasok
műsorában, a Falunapi kulturális műsorban, az Adventi gyertyagyújtáson.

Idén tavasszal az Enekkar fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi koncertet és

vacsorát rendeztünk 2 vendég együttes közreműködésével, mely nagy sikert aratott mind a

résztvevők, mind a közönség és a meghivott vendégek kOreiben, Eáton is tisáelettel köszönjük
mindenkinek, aki anyagiakkal, munkájával támogattaarendezx,ény létrejOttét.

Ezen kívül természetesen Monostorapátin kivril is fellépett együttesünk. Falunapon,
Hegyesden és Diszelben, szüreti felvonulásokon, valamint a hagyományos Pünkösdi dalos-
találkazőn Diszelben, a Taliándörögdi Népdalkor 40. éves jubileumi rendezvényén, valamint a

Me sáegnyő n megren dezett Rétes fe sáivál músorában.

2OI5 júliusában az Énekkar tagjai Délvidéki kiránduláson vettek résá, ahol

megtekintették a Délvidék torténelmi és foldrajzi nevezetességeit.

Az idei Falunapon ,,Monostor apátiért" emlékérmet vehettem át az Énekkarban végzett
munkának köszönhetően. Köszönöm a jelölést a szervezeteknek, valamint a kitrintetést, további
munkámmal is igyekszem méltónak bizonyulni rá.

A kórus továbbra is résá vesz a hagyományok megőrzésére irányuló programokon,
rendezvényeken, akár saját rendezéssel, akár más civil szervezetekkel együtt.

Mivel kórusvezetőként nem minden fellépésen állt módomban részt venni, ezúton
köszönöm meg Somogyi Istvánné tanárnő, valamint Óri Áaam munkáját, aki ezeken a

fellépéseken az Enekkart vezényelte. Ezen kívül külön köszönöm Zentai Jánosnak a kórus
életével kapc so lato s áldozato s, kitartó szervezőmu nkáját.



Továbbra is résá kívránunk venni a falu kulfuráli§ életében mind polgari, mind egyházitekintetben, Jelenleg is több hilönböző jellegu műsorral késztilünk u ;J.,ou"ni felkérésekteljesítésére.

Az Enekkar anYagi forrásait a tagdíja§ az Önkorm ányzatitámogatás, valamint az egyéni
Jámoga!Óktól kaPott.Összegek képezik. A befolyt osszegeket útikottsé§ téáésre, fellépő ruhákkiegészítésére, ajubileumi koncerttel kapcsolatós kiadáűkra valamint egyéb dotogi kiadásokrafordítottuk.

Monostorap áti, 2015 . augusáus 5.

Tisáelettel:


