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HÍREK
A Magyar Egyházzenei Társaság hírei
A Magyar Egyházzenei Társaság kétévenként szokásos kongresszusa helyett a társaság alapításának 25. évében —rendhagyó módon— ünnepi
ülést hívott össze 2017. március 17-én, pénteken
egész napra. Az alapítás óta eltelt negyedszázadra visszatekintve az eredményeket vették
számba hálaadással; ebbe a MET tevékenységén kívül még sok, a felekezeteken belül zajló
esemény is beletartozik. A visszatekintést előretekintés követte az ünnepi ülés második részében, kerekasztal-beszélgetés formájában. Az
ünnepi ülés délutánján egyetlen közösségként
liturgiákon vettek részt.
A Károli Gáspár Egyetem Hittudományi
Karán (1092 Bp. Ráday utca 28.) 9-kor príma
imaóra után visszatekintést tartottak a MET negyedszázadáról (visszatekintés, összegzés, tanulságok a felekezeteket képviselő előadók: Balogh P. Piusz (római katolikus); Ecsedi Zsuzsa
(evangélikus); Bódiss Tamás (református); Bubnó
Tamás (görögkatolikus).
Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte a MET jövőjéről.
Ezt követően a belvárosi Szent Mihály-templomban (1056 Bp. Váci utca 47/b) 15 órakor
előadást tartott Mezei János és Farkas Domonkos
Miért ezt énekeljük? címmel. 16 órakor nagyböjt 2. hetének pénteki szentmiséjén a Premontrei Kántorátus énekelt (vez. Kocsis Csaba, org.
km. Farkas Domonkos).
17.15-kor a Deák téri evangélikus templomban (1052 Bp. Deák Ferenc tér 4.) Bence Gábor
vezette be a szertartást szintén Miért ezt énekeljük? címmel. 18 órakor Reminiscere vasárnap
hetének protestáns vesperáján vettek részt a konferenciázók az Evangélikus Kántorképző Intézet
énekesei-nek vezetésével (vez. Ecsedi Zsuzsa és
Bence Gábor, org. km. Tüzes Marcell Sámuel).
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének tanévzáró vesperása a közgyűlés
előtt, 17 órakor kezdődött a fasori evangélikus
templomban (Budapest VI., Városligeti fasor
17–21.)
A Magyar Egyházzenei Társaság közgyűlését
2017. június 9-én 18 órakor ugyanott tartották.

32 tag volt jelen. Balogh Péter Piusz elnök köszöntője után, melyben megköszönte Meszéna
Beáta, leköszönő titkár többéves áldozatos
munkáját, a közgyűlést Bódiss Tamás vezette le.
A napirendi pontok: a 2016-os számviteli beszámoló ismertetése (Meszéna Beáta); beszámoló az aktuális ügyekről, az új kiadványok
bemutatása; feladatok, tervek ismertetése, a folyóirat sorsa; tisztújítás.
A tisztújítást Enyedi Pál vezette le. A tagozati
vezetők (katolikus: Mezei János; protestáns: Hafenscher Károly, Papp Ferenc; pedagógiai: Kocsis
Csaba, Kinczler Zsuzsa; orgonás: Enyedi Pál, Bódiss Tamás) jelezték, hogy mind lemondanának
tisztségükről. A tagozatok később döntenek
vezetőikről. Homolya Dávid orgonaművész és
-szakértő bemutatkozott mint az orgonás tagozat lehetséges vezetője (katolikus oldalról). 27
tag adta le szavazatát a vezetőségre: elnök: Balogh Péter Piusz OPraem, alelnök: Bódiss Tamás,
titkár: Werner Ágnes, vezetőséget segítő tagok:
Dobszay Ágnes, Bubnó Tamás, Déri Balázs. Örökös tiszteletbeli elnökségi tag: Szendrei Janka.
Orgonakurzus, vesperás és koncert egy történelmi
magyar orgonaritkaságon. A Budapesthez közeli
Szár község katolikus templomában nyár elejére megépült a lőcsei evangélikus templom XVII.
századi orgonájának mása. A hangszer a XVII.
századi Észak-Magyarország és Erdély orgonaépítészeti hagyományait tükrözi. Kivitelezője a Paulus Orgonaépítő Műhely volt.
A Társaság orgonás tagozata a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékével együtt 2017. szeptember 16-án délelőtt 10
órától orgonakurzust tartott Homolya Dávid,
a hangszer tervezője vezetésével, amelyet este 6
órakor orgonás vesperás és koncert zárt.
Egyházzenei Továbbképző napok. 2017. november
3–5. között Gödöllőn 30 órás akkreditált tanfolyamot tartottak pedagógusoknak.
(A Társaság hírlevelei nyomán)

