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Majd szorgos munkája révén 2011-ben megvalósulhatott újabb álma, 
Liszt Ferenc 200. évfordulója tiszteletére, önálló kiadványként, ízléses, 
finom külső megjelenésben napvilágot láthatott Liszt Ferenc: Les 
Preludes, A szimfonikus költemény bemutatása szóval és zenével című 
könyve. Ismerve az előzményeket megállapíthatjuk, hogy 25 éve biztosan, 
de már korábban is szívéhez nőtt e könyv témája, hiszen végigkíséri  
a Kulcs a muzsikához valamennyi kiadását.

De legalább ilyen kedves téma volt számára Kodály Háry Jánosa, ami-
ről ugyancsak önálló kis zenés, szines-képes kiadványt jelentetett meg.

Pécsi Gézát egész élete során sok meg nem értés és gáncsoskodás 
érte, de töretlenül megtartotta világnézetét, hazája és a szegények irán-
ti elkötelezettségét. A szendvedőkön, a szegényeken való segítés kitelje-
sítette magánéletét és tartós családi akcióvá vált. Éppen a családi háttér 
nyújtotta az erőt, a biztonságot, a szeretetet, és mindenek ellenére derűs 
és magabiztos életszemléletét. Sugárzó személyiség volt, tanítványai, 
barátai így ismerték őt. 

Temetése szűk családi körben volt április 28-án, tisztelői és barátai 
május 18-án este a Pécsi Dómban tartott szentmisén vehettek tőle örök 
búcsút. Mi Kodály Zoltán szavaival emlékezünk:

„Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazá-
jának szolgálni tud . Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik 
leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé 
teszi az emberiség jótevője .”

Márkusné Natter-Nád Klára

A 2015. évi Közgyűlésről
A jegyzőkönyv rövidített változata

Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az elnök május 9-én 9:30-
ra hívta össze a Közgyűlést, melynek ezúttal nemcsak az előző évi jelen-
tések elfogadása, a 2015. évi tervek jóváhagyása volt a feladata, hanem  
a tisztújítás is. A határozatképesség hiánya miatt másodszorra összehí-
vott Közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképesnek 
minősül. A Közgyűlés 47 résztvevővel 10 órakor kezdte meg munkáját 
a Kodály Emlékmúzeum előadótermében. 

dr . Ittzés Mihály elnök köszöntötte a jelenlévőket, köztük Kodály  
Zoltánné tiszteletbeli elnököt, Szőnyi Erzsébet tiszteletbeli társelnököt 
és dr. Bónis Ferenc zenetörténészt, aki 2007-ig volt a MKT elnöke. Az 
elnöki megnyitó után megemlékeztek a 2014. évi közgyűlés óta elhunyt 
tagjainkról – Andor Éva, Boda Domokos, Dr. Margócsy József, Olsvai 
Imre, Pécsi Géza, Szathmári Károly.
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A Közgyűlés megválasztotta tisztségviselőit:
Levezető elnök: Kollár Éva
Jegyzőkönyv vezető: Kende Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítők: Hárs Borbála, Hartyányi Judit
Szavazatszámláló bizottság nem volt, az Alapszabály szerint lehetsé-

ges nyílt szavazással döntött a Közgyűlés az egyes kérdésekről.
Az elnöki beszámoló áttekintette az elmúlt 3 évi működést, progra-

mokat. Külön kiemelte a NKA miniszteri támogatása segítségével  
a Biciniumok-Triciniumok CD megjelentetését a Hungarotonnál és  
a Budapest Bank támogatásával rendezett lemezbemutató hangversenyt; 
az első Kodály gyermekkarest 85. évfordulóján a Zeneakadémián 2014. 
április 13-án – szintén miniszteri támogatással – rendezett hangversenyt; 
az Eősze László 90. születésnapjára, a MMA-val közösen megjelentetett 
könyvet; a Hírek szponzori támogatással megjelentetett 2014. évi külön-
számát Szőnyi Erzsébet 90. születésnapja alkalmából. Hagyományosan 
megrendezésre került a Kodály nevét viselő iskolák kamaraének talál-
kozója 2014 tavaszán a Marczibányi téri iskolával együttműködve. Külön 
köszönet Őri Csilla igazgatónőnek és Preszter Nórának a kiváló szerve-
zési munkáért. Említésre méltó események voltak a „Kodály 130” és  
„a MKT 35 éves” hangversenyek több budapesti és vidéki kórussal;  
a Kodály Vonósnégyes ifjúságnak és felnőtteknek szóló hangversenyei, 
a 2014. évben lezajlott a pécsi Agócsy konferencia, a „nyíregyházi mű-
hely” pedagógus továbbképzése; a magyarpolányi Kodály szaktábor, és 
ugyancsak Veszprém megyében az Éneklő Ifjúság minősítő hangverse-
nyek (a KÓTÁ-val együttműködésben), valamint a kecskeméti önkor-
mányzat segítségével tartott továbbképzések és hangversenyek.

A gazdasági és adminisztrációs kérdésekre térve a beszámoló megál-
lapította, hogy a társaságnak fizetett alkalmazottja nincs, az irodavezetés 
és könyvelés elszámolása számlás megbízási szerződés alapján történik. 
A honlap készítője és szerkesztője, valamint a Hírek alkotó szerkesztője 
munkájáért szerény honoráriumban részesül. 

– A választott tisztségviselők tevékenységüket térítésmentesen,  társa-
dalmi munkában végzik.

– A Társaság senkinek nem nyújtott cél szerinti támogatást,
– a társaság munkáját – szükség szerint – segítik önkéntes, térítésmen-

tesen dolgozó tagjaink, valamint egyes, nem támogatásból megvalósuló 
rendezvényeinken a művészek, előadók térítésmentesen vállalnak fellépést .

Az elnök jelentését a tagcsoportvezetők beszámolói egészítették ki. 
Ízelítőt adtak a 2015. évi – részben már lezajlott vagy folyamatban lévő, 
illetve tervezett – eseményekből is. Budapesten – a hagyományos meg-
emlékezések mellett – folytatódik az Utak Kodályhoz zenés beszélgetés 
sorozat. Kecskeméten ismét tervezik az énektanárok, tanítók továbbkép-
zését, a Kodály Vonósnégyes hangversenyét, és a helyi énekkarok Kodály 
hangversenyét dec. 16-hoz kapcsolódóan. Nyíregyháza: folytatódtak/nak 
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a népzenei előadások; ünnepi programot szerveztek a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei tagcsoport megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 
és megemlékeztek az alapítóról, Tarcai Zoltán főiskolai tanárról. Újra 
lehet „Nyíregyházi Énektanári Műhely” – 2-3 napos eszmecsere. Ismét 
szerveznek kirándulást. Pécsett gazdag, a Pécs-Baranyai Kórus Szövet-
séggel közösen szervezett, program várta s várja a jövőben is az érdek-
lődőket: Pécsi  Dalos Nap, Éneklő  Ifjúság, és kiemelkedő esemény lesz 
a pécsi EUROPA CANTAT fesztivál. Szülőhelyén, Pécsváradon megem-
lékeztek Andor Ilonáról, és közös koncertet adott a Budapesti Andor 
Ilona Baráti Kör Kodály Zoltán Nőikara, a Pécsi Leőwey Női Kar és a 
Mecsek Női Kar. Decmberben ismét megrendezik az ifjúsági népdalver-
senyt, Kodály jegyében. Szeged a szokásos megemlékezések mellett kö-
zépiskolások és főiskolások részére „Kodály társasjáték”-ot hirdet. – 
Veszprém megyében NKA támogatással zenei vetélkedősorozatot indí-
tunk általános iskolásoknak illetve Éneklő Ifjúság hangversenyeket és 
megyei kórustalálkozót szervezünk (az utóbbiakat a KÓTÁ-val közösen), 
s tervezzük ismét a Kodály zenei szaktábort Magyarpolányban. 

Tagságunkkal és más érdeklődőkkel a kapcsolatot A Kodály Társaság 
Hírei c. periodikával és a honlap (www.m-kodalytarsasag.hu) segítségé-
vel tartjuk. 

Ittzés Mihály elnök elmondta, hogy a 2015. évi tervek megvalósítása 
és a működés zavartalansága is nagyban függ a beadott, ill. a még később 
beadható pályázatok elbírálásától. A pályázatokkal kapcsolatban igen 
sok adminisztrációs feladatot kell megoldani. 

Az elnök és a tagcsoportvezetők beszámolóját a Közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta.

Az elnök a későbbiekben még kiegészítésül elmondta, hogy az elnök-
ség rendszeresen ülésezett, néhányszor jeles meghívott vendégek is vol-
tak – Batta András, Sipos Imre h. államtitkár, akikkel a zenei nevelés 
aktuális kérdéseiről, tervekről beszélgettünk.

Továbbá javaslatot kért, hogy hogyan lehetne több ének-zenei, ill. ze-
neiskolát bevonnunk a Társaság munkájába, tagjaink sorába.

A Számvizsgáló Bizottság beszámolóját Zelinka Tamás, a Számvizs-
gáló Bizottság elnöke ismertette.

Megállapította: az MKT 2014. évben is a számviteli tv.-nek és a kap-
csolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezetett és egysze-
rűsített éves beszámolót készített. 

A 2014. évi mérleg szerinti fő adatok: összes bevétel 7 .435 eFt volt, 
ebből pályázati támogatás 5 .269 eFt, amiből működési támogatás 2 .600 eFt; 
Programtámogatást kaptunk több pályázaton: NKA, NEA, MMA, EM-
MI és Kecskeméti önkormányzati támogatás; tagdíj és tagdíjtámogatás 
összesen 1149 eFt, melyből a tagok által befizetett tagdíj 827 eFt. Egyéb 
bevételek 796 eFt (gyermekkarok hangverseny jegybevétele, hirdetés, 
adományok). Az 1% felajánlásából 84 eFt, működésre fordítva. 
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Összes kiadás 7 .377 eFt . – főbb tételei pályázati programokhoz felhasz-
nált összegek és működés (könyvelés, irodavezetés, posta, telefon stb.)

Mérleg szerint  2014 . évi eredmény pozitív előjelű 58 eFt.  2014.  dec. 
31-én az évi záró pénzkészlet bankszámlán 1 .119 eFt, pénztár 0 Ft. Ennek 
magyarázata, hogy ez az összeg tartalmazza a 2013. évi záró készlet ösz-
szegét is, míg az eredménykimutatás tisztán a 2014. évi tevékenységre 
vonatkozik. 

A taglétszám csökkenésével – a 2-3 éve nem fizető tagok az alapsza-
bály értelmében törlésre kerültek, így a taglétszám 860 főről 700 főre 
csökkent. Ezért a Hírek darabszámát is csökkentettük, amivel némi 
költség megtakarítást értünk el. 2014-ben az előző évekhez képest ki-
emelkedően magas postaköltség jelentkezett, amit elsősorban a Hírek  
4 helyett 5 számának kiküldése okozott. 

A számvizsgáló bizottság elnöke összegzésül megállapította, hogy az 
év gazdálkodási szempontból megfelelő volt, jelenleg azonban még min-
dig rendezetlen az 1,2 millió Ft-os kamatmentes támogatás visszafizeté-
se. Erre ez év végéig kért s kapott a Társaság haladékot. Szükséges to-
vábbra is a szigorúan takarékos gazdálkodás és a tagdíjfizetési fegyelem 
javítása. Javasolta, hogy a tagságban tudatosítsuk: a tagdíjat legkésőbb 
a közgyűlésig meg kell fizetni.

Változatlanul szükség lenne szponzorok, adományozók, támogatók 
felkutatására. A 2014. évben néhány  sikeres közbenjárására kaptunk 
külön adományt. 

A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentését, egyúttal a 2014. évi 
mérleget és számviteli beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A Mérleg és mellékletei az MKT irodájában megtekinthetők. 
A hozzászólások sorában Rozgonyi Éva a Marosszéki Kodály Zoltán 

Gyermekkar, illetve az alakuló népfőiskola munkáját méltatta, szorgal-
mazva a kapcsolatfelvételt. Márkusné Natter-Nád Klára köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik segítik munkáját a Hírek szerkesztésében.  
Kiegészítésként felhívta a figyelmet, hogy az említett Szovátai Gyermek-
kar a közelmúltban Magyar Örökségdíjat kapott.
Az alapszabály módosítása
Ittzés Mihály elmondta, hogy sajnálatos adminisztrációs hiba folytán 
tavaly csak az OBH-hoz nyújtottuk be az éves beszámolót, a Fővárosi 
Törvényszékhez csak kissé késve. Ezért és az időközben módosított Ptk. 
miatt hiánypótlásra és átdolgozásra szólították fel a Társaságot. Ismer-
tette a kért módosításokat, az Alapszabály új szövegrészleteit. A kifogáso-
lások egy része formai jellegű, inkább a törvény szerinti pontosításokat 
tartalmazza, de összességében lényegesen nem befolyásolja a Társaság 
működését. A Közgyűlés a módosításokat lefogadta, így határidőre (május 
31.) beküldhető a többi szükséges dokumentummal a Törvényszékre. Az 
alapszabály módosított formája az irodán megtekinthető, amikor meg-
lesz a bírósági jóváhagyás, a Hírekben és a honlapon közzétesszük. 
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Tisztújítás
Levezető elnök bejelenti, hogy a három éves mandátum lejártával az el-
nök és az elnökségi tagok lemondanak . A tisztújítás előkészítésére felkért 
Jelölő Bizottság nevében Hárs Borbála elmondta, hogy az eddigi 11 el-
nökségi tag továbbra is vállalja a megbízatást. Eszerint a javasolt elnök-
ségi tagok: B. Horváth Andrea, Hartyányi Judit, Igó lenke, Ittzés Mihály, 
Kollár Éva, Nagy Ernő, Nagyné Nyári Ágnes, Őri Csilla, Sapszon Ferenc, 
Somorjai Paula, Szalay Olga. Javaslat további személyek jelölésére nem 
érkezett, a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöléseket.

A tagcsoport vezetőket a helyi szervezet választja, ill. erősíti meg tiszt-
ségükben. Ők tehát delegált tagjai az elnökségnek, amint hivatalból tag 
a Hírek szerkesztője.

A Számvizsgáló Bizottság megválasztása . A Bizottság elnöki tisztsé-
géről Zelinka Tamás bejelentette lemondását. Az új SzB tagjelölt Balásfai 
Bálint zeneiskolai igazgatóhelyettes, Sebestyénné Farkas Ilona és Pus-
kásné Ispán Franciska továbbra is vállalják a feladatot. Javaslat további 
személyek jelölésére: nem érkezett új javaslat.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Jelölő Bizottság által előter-
jesztett javaslatot, s nevezetteket megválasztotta SzB tagjává.

Az elnök és társelnökök megválasztása. Az újonnan választott el-
nökség összeült és rövid tanácskozás után dr . Ittzés Mihályt megerősí-
tette elnöki címében, a társelnökök továbbra is Kollár Éva és Hartyányi 
Judit. (A Számvizsgáló Bizottság későbbi első ülésén választja meg elnökét.)

A Közgyűlés új tiszteletbeli tagokat választott. Az okleveleket június 
15-én, az évadzáró elnökségi ülésén adják a kitüntetetteknek.

 Zárszót a levezető elnök és megválasztott elnök mondott: Kollár Éva 
megköszönte a tagok a jelenlétet és aktivitását; Ittzés Mihály megkö-
szönte a bizalmat és továbbra is kérte a tagság és a vezetőségi tagok in-
tenzív támogatását. 

*
A közgyűlést követően került sor:
az Utak Kodályhoz c. zenés beszélgetéssorozat 3. alkalmára.

Perényi Miklós kétszeres Kossuth-díjas gordonkaművész, a Nemzet Mű-
vésze volt vendégünk, akivel személyes emlékeiről és Kodály csellóra írott 
műveiről beszélgettünk. Elhangzott a Szonatina, a Szonáta gordonkára 
és zongora, Op.4., valamint ráadásként három epigramma. 

Zongorán közreműködött Perényi Benjámin. 
E beszélgetésről és a korábbiakról – melyeknek vendégei Szőnyi Erzsé bet 
és Decsényi János, illetve dr. Eősze László és Sebestyénné Farkas Ilona 
voltak – a későbbi lapszámokban adunk bővebb tartalmi ismertetőt.


