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Társaságunk közgyűléséről 

A Magyar Kodály Társaság közgyűlését, 2012. május 5-én, 10 órára 
a Kodály Zoltán Emlékmúzeum előadótermébe 

hívta össze Szőnyi Erzsébet elnök-asszony. 

Az ülés levezető elnöke Hollós Máté, 
a jelölőbizottság elnöke dr. Tóthpál József, 

vendéglátó háziasszonyunk tiszteletbeli elnökünk, Kodály Zoltánné volt.

Ezúttal nemcsak a közhasznú szervezetekre nézve kötelező évenkénti 
esemény volt, hanem az elnökség három éves ciklusának lejárta miatt tiszt-
újító közgyűlés is. 

Szőnyi Erzsébet – aki 2007-ben először egy évre vállalta az elnökséget – 
végül öt nehéz, mégis sikeresnek mondható esztendőn át töltötte be a Tár-
saság elsőszámú vezetőjének feladatkörét, mindnyájunk örömére. 

A közhasznúsági jelentést Ittzés Mihály társelnök ismertette. Ugyancsak 
ő szólt a folyó évi, részben már megvalósult, részben még megvalósítandó 
tervekről. 

Elhangzottak a vidéki tagcsoportok munkájáról szóló beszámolók
A pénzügyi beszámoló előterjesztője Zelinka Tamás, a számvizsgáló bi-

zottság elnöke volt. A különböző programokra elnyert támogatások tették 
lehetővé, hogy szakmai szempontból a nehézségek ellenére eredményes volt 
a 2011. év. A 2012. év. – köszönhetően a 130. Kodály-évfordulónak is – jobb-
nak ígérkezik. A működési költségek terén azonban sok a probléma, a ké-
sedelem, elmaradás. Sajnos a tagdíjfizetési fegyelem sem kielégítő (a tagság 
30–40%-a marad el a tagdíj befizetésével), így a saját források is szűkösebbek 
a kelleténél. Javaslat hangzott el a szigorúbb tagrevízióra, az Alapszabály 
hátralékosokra vonatkozó maximum két éves türelmi idejének figyelembe 
vételével.

A leköszönt elnökség és számvizsgáló bizottság tagjainak többségét újra 
választotta a tisztújító közgyűlés. Az alapszabály szerint az elnököt és a két 
társelnököt az elnökség saját tagjai közül választja meg. Erre a következő 
elnökségi ülésen, június 4-én kerül sor. A közgyűlés a beszámolókat és az 
alapszabály módosítást, az elnökség tiszteletbeli tagja létesítéséről, egyhan-
gúlag elfogadta. 

A részletes beszámolót 
a Hírek következő, 2012/3 – szeptemberi számában, 

és a honlapon közöljük. (www.m-kodalytarsasag.hu)


