A Tenkes Vegyeskari Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése

Az Egyesület és tevékenységének rövid ismertetése:
A Tenkes Vegyeskari Egyesületet a Siklósi Művelődési Központ és a Siklós és Vidéke
Takarékszövetkezet Vegyeskara hozta létre 2002. május 27.-én, a Baranya Megyei Bíróság
Pk.60.109/2002/8 számú végzésével 2163 szám alatt 2003. június 3.-án közhasznú
egyesületként nyilvántartásba vette. Az Egyesület közhasznúságát kulturális tevékenységével
fejti ki. A vegyeskar fellép az állami ünnepek alkalmával rendezett városi eseményeken,
szerepel a hagyományossá vált városi programokban, közreműködik a különböző egyházi
rendezvényeken, felkérésre esküvőkön, temetéseken és egyéb családi eseményeken,
meghívásra részt vesz bel- és külföldi kórustalálkozókon, versenyeken.
Tagjainak száma 2006. december 31.-én: 39 fő, ebből 38 rendes és 1 pártoló tag.
2006. évi szereplések, fellépések:
1. január 18.
Ökomenikus istentisztelet keretében megrendezett megemlékezésen működtünk közre,
melyet a Siklósról 1945. január 16-án „három napos robotra” elhurcoltak tiszteletére
tartottak a siklósi római katolikus templomban, majd a várkertben énekeltünk a
koszorúzás ideje alatt.
2. Március 15.
Az erre az alkalomra felújított '48-as téren szerepeltünk a siklósi városi ünnepségen, majd
meghallgattuk Varga Miklós hazafias hangvételű koncertjét a művelődési házban. Ezután
Nagytótfalu kultúrházában léptünk fel az ünnepi megemlékezésen.
3. Április 6.
Támogatónk, a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet dolgozóinak hagyományos, évente
megtartott céges rendezvényét zártuk rövid, vidám fellépésünkkel.
4. Május 17.
Kórusunk egy volt kórustag, Kvojka Ferenc temetésén énekelt.
5. Május 27.
Kórusunk ezen a napon tartotta 2005/2006-os évadzáró koncertjét, melyen a Wirth
Márton által a kórusnak írt Siklósi szerenád című mű ősbemutatója mellett bemutattuk
szinte teljes repertoárunkat a komolyabb, egyházi művektől kezdve, a
népdalfeldolgozásokon át, a spirituálékig bezárólag.
6. június 3.
Tóth Józsefné kórustársunk leánya esküvőjén szerepeltünk. Mind az egyházi, mind a
polgári szertartáson felléptünk az ifjú pár és a család örömére.
7. október 2.
A siklósi Gondozási Központ felkérésére október 2-án az öregek napja alkalmából a
Művelődési Házban megrendezett ünnepi műsoron vettünk részt.
8. október 23.
Az '56-os forradalom 50 éves évfordulója alkalmából a katolikus temetőben lévő
emlékműnél lépett fel a kórus. Énekkarunk külön készült erre az alkalomra. A Himnuszt

négy szólamban adtuk elő, a tiszteletadó műsor végén az Erkel Ferenc által komponált
Szózatot szólaltattuk meg.
9. december 20.
A hagyományokhoz híven a városi karácsonyi koncerttel zártuk az évet, ahol kórusunkon
kívül a város iskoláinak csoportjai léptek fel.

A 2006-ös év folyamán 57 próbát tartottunk, melyen általában majdnem teljes létszámmal
vettünk részt.
Számviteli beszámoló:
Az Egyesület 2006. évben tagdíjakból és támogatásokból tartotta fenn magát. A működéshez
szükséges anyagi hátteret jelentős részben Siklós Város Önkormányzata és a Siklós és Vidéke
Takarékszövetkezet nyújtotta. Pályázati úton is nyert az egyesület támogatást, melyből
elsősorban kottákat, fellépő blúzt, számítógépet, valamint tandíjat biztosított, az elszámolások
a pályázati kiírásoknak megfelelően megtörténtek.
Az Egyesület 2006. évben nem nyújtott támogatást.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az Egyesület anyagi támogatást nem nyújtott.
A pénzügyek könyvelését és egyéb nyilvántartások vezetését a gazdasági felelős társadalmi
munkában végzi.
Siklós, 2007. február 2.
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