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DR. ITTZÉS MIHÁLY ELNÖKI ÜZENETE

Tisztelt Közgyűlés!
Megértésüket kérem, hogy nem személyesen, élőszóban mondom el há-
rom közös gyökerű szó köré font mondandómat. Sajnos a személyes 
jelenlétben betegségem megakadályoz.

Az első szó 
a KÖSZÖNTÉS.
Tisztelettel és barátsággal köszöntöm mindazokat, akik egybegyűltek, 
hogy részt vegyenek e fontos közgyűlésen, elvégezzék az Alapszabály és 
a jogszabályok által előírt hivatalos teendőket és megemlékezzenek 40 
esztendőnknek elsősorban örömeiről, eredményeiről. Természetesen a 
köszöntés – áttételesen, az Önök és a Hírek vagy a Honlap közvetítésé-
vel – azoknak is szól, akik bármi ok miatt nem tudnak jelen lenni. 

A második szó 
a KÖSZÖNET. 
Itt most igen hosszú felsorolásnak, névsornak kellene következnie. Mind-
azon intézmények és személyek, amelyek és akik az elmúlt években hat-
hatósan támogatták a Magyar Kodály Társaság működését, részt vettek 
a változatos programok megvalósításában és személy szerint az én elnö-
ki, vagyis előmunkás feladataim elvégzésében is segítségemre voltak. 
Bocsássák meg az érintettek, hogy csak néhányukat említhetem itt hang-
súlyozott köszönettel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nem-
zeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, a Magyar Művé-
szeti Akadémia, a kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány, Kecskemét 
M. J. Város Önkormányzata, s magukat megnevezni nem akaró magán-
személyek – mint támogatók. A társszervezetek közül a Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségét, vagyis a KÓTÁT, 
az Ifjú Zenebarátok Szervezetét, vagyis a Jeunesses Musicales-t és a 
papageno Kft-ét, a Magyar Muzsikus Fórumot, a Zeneművészeti Egye-
temet és a Színház- és Filmművészeti Egyetemet kell kiemelnem. A mai 
napra nézve pedig köszönet illeti a MTA BTK Zenetudományi Intézetét, 
hogy e patinás helyen tarthatjuk a közgyűlésünket és megemlékezésün-
ket, hangversenyünket. 

A személyeket illetően társaságunk elnöksége, a tagcsoportok vezetői, 
kommunikációs fórumaink szerkesztői és technikai munkatársai nyúj-
tottak nélkülözhetetlen segítséget mindennapi munkánkhoz és a Kodály 
év, meg negyvenedik évfordulónk ünnepi alkalmaihoz. 
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Külön köszönettel tartozom Kodály Zoltánnénak, tiszteltbeli elnö-
künknek, Szőnyi Erzsébet tanárnőnek, tiszteltbeli társelnökünknek és 
Dr. Bónis Ferenc volt elnökünknek a munkánkat segítő figyelemért,  
a bátorításért, bölcs tanácsaikért, a személyem iránt megnyilvánult  
bizalomért. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom dr. Kollár Éva és 
Hartyányi Judit társelnökeimnek valamint Kende Zsuzsa társaságunk 
irodavezető titkárának különösen az utolsó nehéz hónapokban való se-
gítőkész, az ügy iránt elhivatott helytállásukért, hogy mindenek jó rend-
ben haladjanak útjukon az elnök kényszerű távollétében is.

A harmadik szó: 
a LEKÖSZÖNÉS.
Leköszönés a hat éven keresztül betöltött megtisztelő elnöki mandátum-
ról. Az Alapszabály értelmében a tisztújításkor magától értetődően meg-
szűnik az elnök és az elnökség megbízatása. De most ezen a puszta jogi 
és adminisztratív tényen túl személy szerint tartom fontosnak bejelen-
teni, hogy mind egészségi állapotom, mind a gyógyulás reményében 
kilátásba helyezhető néhány fontos, szűkebben szakmai feladat arra 
késztet, hogy visszavonuljak a közügyektől. Ezért kértem, hogy még el-
nökségi tagságra se javasoljon a Jelölő-bizottság. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az új elnökség, illetve az új elnök munkájának 
indulásához, a feladatok átvételéhez tőlem telhetően hozzá ne járuljak. 
Azon leszek, hogy a lehető legkevesebb zökkenővel folytatódjék a mun-
ka, azzal az elkötelezettséggel, ahogy azt örökül kaptuk az alapítóktól s 
az elmúlt évtizedekben előttünk járóktól, s amely szellemiséggel a ma-
gam szerény adottságai és a lehetőségek szerint próbáltam jól sáfárkod-
ni. A mulasztásokért, hiányosságokért, megbántásokért, melyek az én 
lelkemet terhelhetik, mind a közösségtől, mind pedig az esetleg érintett 
személyektől bocsánatot kérek.

Mindezek után csak egy dolog, a jókívánság marad hátra. Mind a mai 
napra, mind az elkövetkező hónapokra, évekre a legjobbakat kívánom. 
Sok erőt, leleményességet, türelmet, tartalmas programokat, odaadó 
munkásokat, békességes együttmunkálkodást, áldásos tevékenységet 
kívánok! „A tűznek nem szabad kialudni!”

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden jelenlegi és leendő  
tagtársunkat! 

Az elnöki üzenet felolvasásra került a Közgyűlésen


