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A hagyományosan megrendezésre kerülő Magyarpolányi szaktábort 
az NKA Közművelődési Kollégiumához fogjuk beadni. Ugyancsak innen 
remélünk támogatást egy-egy Nyíregyházán ill. Budapesten tartandó 
konferenciára, hogy megemlékezzünk dr. Joób Árpád kollégánkról. 
[Megjegyzés augusztus végén: A két eseményre közben megkaptuk  
a nem bőséges, de szerény keretek között elegendő támogatást.]

Tervbe vettük egy országos Kodály-vetélkedő megrendezését a 2017-
18-as tanévben, esetleg ún. egyedi pályázatból, társrendezőt keresve.

Vidéki tagcsoportjainknak is több jó elképzelése van, ezek nagyobb 
részére várhatóan csak a NKA-nál, és egyéb később kiírandó pályázato-
kon tudunk támogatásért folyamodni.

[Megjegyzés augusztus végén: A fentiek közül – a szükségesnél ugyan 
kisebb összeggel, de kapunk támogatást a két hangversenyre és az Ének-
lő Ifjúságra is.]
A Közgyűlés tiszteletbeli tagokat választott, akiket külön mutatunk be. 

A közgyűlést követő Utak Kodályhoz be-
szélgetés vendége dr. Andrásfalvy Bertalan 
professzor emeritus, Széchenyi-díjas nép-
rajzkutató, a Magyar Kodály Társaság tisz-
teletbeli tagja volt, aki emlékeinek felidézé-
se után A magyar népköltészet „felfedezése” 
címmel tartott érdekfeszítő, nagy történel-
mi, kulturális és társadalmi kitekintésű elő-
adást.

Tiszteletbeli tagok 2016-ban
Május 21-én megtartott rendes éves közgyűlésünk egyik utolsó napiren-
di pontja, hagyományainkhoz híven, a tiszteletbeli tagok választása volt. 
A beérkezett javaslatokat rövid indoklással Ittzés Mihály elnök ismer-
tette. A tiszteletbeli tag címet a közgyűlés adományozhatja közvetlenül 
a társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért, illetve a Kodály 
életmű művészi, tudományos és/vagy pedagógiai szolgálatáért. Így a cí-
met egyaránt megkaphatják a MKT tagjai, illetve külső személyek. 

Június 6-án tartott évadzáró elnökségi ülésen, tiszteltbeli elnökünk, 
Kodály Zoltánné és tiszteltbeli társelnökünk, Szőnyi Erzsébet jelenlétében 
a következő személyek vehették át a tiszteletbeli tagságot tanúsító ok-
levelet: 

SOMORJAI PAULA énekművész tanárnőt Kodály Zoltán nevelési esz-
méinek hiteles és hatékony képviseletéért, magas színvonalú előadómű-
vészi tevékenysége, a Társaság érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréséül,
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DR. TARI LUJZA népzenekutatót, tudományos főmunkatársat Kodály 
Zoltán népzene-tudományi örökségének gondozása terén végzett kiemel-
kedő tevékenysége elismeréseként,

HOLLÓS MÁTÉ zeneszerzőt, vezérigazgató urat Kodály Zoltán zene-
szerzői életműve megismertetése, a hanglemez összkiadás megjelente-
tése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül,

DR. TÓTHPÁL JÓZSEF c. főiskolai tanárt, a filozófiai tudományok 
kandidátusát, a Magyar Muzsikus Fórum elnökét Kodály Zoltán zenei 
művelődési eszméinek hiteles képviselete, a magyar zenei élet sok évti-
zedes szolgálata elismeréséül,

VARGA KÁROLY zenetanárt, a Magyar Rádió nyugalmazott munka-
társát Kodály Zoltán eszméinek hiteles képviseletéért, az ifjúság zenei 
műveltségének gyarapítását szolgáló szerkesztő-műsorvezetői tevékeny-
sége elismeréséül,

ZELINKA TAMÁS zenetanárt, a Parlando c. folyóirat szerkesztőjét, 
ny. kulturális főtanácsost Kodály Zoltán eszméinek hiteles képviseletéért, 
a Társaságunk érdekében kifejtett több évtizedes tevékenysége elisme-
réséül fogadta közgyűlésünk a tiszteletbeli tagok sorába.

 KOCSIS ZOLTÁN zongoraművész, főzeneigazgató urat a magyar zenei 
hagyományok legmagasabb szintű művészi képviselete, Kodály Zoltán 
műveinek kiemelkedő tolmácsolása elismeréseként választotta tisztelet-
beli taggá a közgyűlés. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigaz-
gatója, aki egyébként régóta tagja a MKT-nak, sajnos nem tudott megje-
lenni az ünnepélyes alkalmon. Július 21-én, zenekari próbája előtt, Kovács 
Géza főigazgató és a muzsikusok jelenlétében nyílott lehetőség arra, hogy 
Társaságunk elnöke a két társelnök, Kollár Éva és Hartyányi Judit, vala-
mint Márkusné Natter-Nád Klára, a Hírek főszerkesztője társaságában 
átnyújtsa az oklevelet a Kossuth-díjas művésznek. Szőnyi Erzsébet üze-
netben, Kodály Zoltánné telefonon gratulált Kocsis művész úrnak.

Egyrészt azt reméljük, hogy valóban egy közösség adta kitüntetés  
a tiszteletbeli tagság, másrészt a társaság számára megtiszteltetés, ha  
a művészet, a zenetudomány, a zenepedagógia és a zenei közélet jeles 
személyiségei elfogadják a címet. Ők a „védnökeink”, támogatóink, akik 
munkásságukkal, életművükkel erősítik szakmai hitelességünket, s kö-
zös törekvéseinket is hitelesítik.
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