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1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az egyesület 2021. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszeg 2116 ezer Ft, a saját tőke 1605
ezer Ft, amely 717 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest.
2.

SZJA 1% TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az egyesület a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összege 271 eFt, melyből 31 eFtot használt fel fellépések költségeire.
3.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A bajai Ad Libitum Kórus 2021-ben a világjárvány miatt többhónapos leállásra kényszerült, de az év
második felében érdemi munkát is tudtunk végezni.
Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdették ki a Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége KÓTA-díjainak kitüntetettjeit. A karnagyi kategória egyik díját az Ad Libitum vezetője,
Pethőné Kővári Andrea kapta.
A tavasz folyamán két alkalommal is bekapcsolódtunk a budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar online
kóruspróbáiba.
Április 24-én jelentette meg a KóSza (Kórusok Szabadon) szervezőcsapata a YouTube-on azokat a
felvételeket, amelyeket a Szeged belvárosába tervezett szabadtéri kórusfesztivál résztvevőitől (így az
Ad Libitumtól) kértek, ily módon helyettesítve a járvány miatt meghiúsult rendezvényt.
A személyes jelenléttel zajló próbákat nyár elejétől tudtuk újraindítani. Szeptemberben zavartalanul
meg tudtuk rendezni a püspökszentlászlói kórustáborunkat.
Október 9-én a Magyar Kórusszövetség meghívására felléptünk a KÓTA-díjak átadási ünnepségén a
budapesti Szent Imre Gimnáziumban.
November 20-ra terveztük az énekkar megalakulásának 30. évfordulóját köszöntő jubileumi
hangversenyt, de ezt a járványhelyzet romlása miatt elhalasztottuk (a tervezett új időpont 2022.
május).
December 5-én közreműködtünk a város főterén rendezett Adventi gyertyagyújtás programjában.
December 11-én felléptünk a 30. Karácsonyt várva… c. jótékonysági gálaműsorban. Az önálló
programunk mellett Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekessel is előadtunk egy művet.
December 16-án két felvétellel szerepeltünk a KÓTA által a Magyar Kórusok Napja alkalmából
összeállított videós műsorfolyamban.
December 18-án megrendeztük hagyományos Adventi hangversenyünket a Barátok-templomában,
amelyen a Liszt Ferenc Kórussal és Dr. Kosóczki Tamás orgonaművésszel szerepeltünk.
Baja, 2022.03.22.
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