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Magyar Kultúra Napja
Január 22-e megünneplésének kezdeményezésével kapcsolatban érdekes 
adatot tudhattunk meg Faragó Laura énekművésztől . Az 1980-as évek-
ben gyakran szerepelt Fasang Árpád zongoraművésszel itthon és Finn-
országban is . Az északi rokonoknál figyelt fel a zongoraművész,  
a későbbi kulturális diplomata a február 28-án tartott Kalevala napra, 
mely 1975 óta hivatalosan is a finn kultúra ünnepe . Faragó Laura tu-
domása szerint a finn példa nyomán kezdeményezte Fasang Árpád 
1989-ben a Magyar Kultúra Napjának meghatározását és megünnep-
lését . Méltóképpen Kölcsey Ferenc Hymnus című verse befejezésének 
dátumát emelte az országgyűlés a rangra .

Már hosszú évek óta több kitüntetés, kormányzati és egyéb díj vagy 
elismerés átadása kapcsolódik e naphoz.

Kitüntetettjeink
A Csokonai Vitéz Mihály közművelődési díj, 
melyet egyéni alkotói és közösségi kategóriában 
ítél oda a beérkező javaslatok alapján az illeté-
kes miniszter. 2016-ban Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere által adományozott  
Csokonai-díj egyik kitüntetettje dr. Márkus 
Miklósné Natter Nád Klára ének-zene tanár, 
karnagy, elnökségünk tagja, lapunk főszerkesz-
tője. Nagyra becsült kolléganőnk ugyanakkor 
a Bárdos Lajos Társaság főtitkáraként és  
a KÓTA sajtóbizottságának elnökeként is el-
évülhetetlen érdemeket szerzett. 

A Csokonai-díj méltó elisme-
rése a sok évtizedes, sokoldalú és 
elhivatottságról tanúskodó mun-
kának. Márkusné Natter-Nád 
Klára a felnőtt és ifjúsági kórus-
mozgalomnak, a kodályi zenepe-
dagógiának és zenei művelődési 
eszméknek évtizedek óta elköte-
lezett híve és szószólója. Szerkesz-
tői és újságírói munkájával egyik 
legszorgalmasabb, kiemelkedő 

„krónikása” a műkedvelő zenei mozgalom eseményeinek, a konferenci-
áknak, új kiadványok bemutatóinak. Szerkesztői munkája és saját írásai 
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is arról tanúskodnak, hogy fontosnak tartja a jelennek és a jövőnek is 
szóló tájékoztatást, a művészi teljesítmények méltánylását, az események-
re, szereplőkre országos szélességben, esetenként a határon túlra is fi-
gyelve. Emellett műsorvezetőként, megemlékezések szónokaként is nagy 
szolgálatot tesz, segíti közös céljaink elérését.

  
A Magyar kultúra lovagjává fogadták 

Kodály Zoltánnét, Társaságunk tiszteletbeli elnökét

A címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területein 
lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. szeptembe-
rében hívta életre. Az adományozó kuratórium döntését 2005-től  

a Kultúra Lovagrendje évente felkért lovagjaiból  
álló Tanácsadó Testület készíti elő. E cím adomá-
nyozásának alkalma is a Magyar Kultúra Napja.

 
A 2016 január 22-i ünnepségen Kodály Zoltánné 
nem tudott megjelenni. Az adományozó szervezet 
elnökének kérésére a MKT elnökségének február 15-i 
ülését követően a Régi-zeneakadémia tanácstermé-
ben került sor a cím adományozására családiasan 
ünnepélyes keretek között.

Négy tagú testület képviselte a Kultúra Lovag-
rendjét az avató ünnepségen. A jelölt lovagias tettei-
nek – a magyar zeneművészet és zenepedagógia, 
illetve Kodály életművének gondozása érdeké - 
ben kifejtett tevékenységének – ismertetése után 
Nick Ferenc elnök úr fogadta a lánc átadásával,  
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekművészt  
a kultúra lovagjai  közé.

A kitüntetett – Kodály Zoltánnak a Visszatekin-
tés előszavában írott gondolatát idézve – a megtett 
útra való visszanézés helyett az előtte, előttünk álló 
feladatokra figyelés, az azokért való felelősségteljes 
munka fontossága mellett tett hitet. 

A jelenlévők énekszóval köszöntötték Kodály 
Zoltánnét.

Mindkét kitüntetettnek tisztelettel és szeretettel 
gratulálunk, jó egészséget és további eredményes te-
vékenységet kívánunk! 

Ittzés Mihály
        


