
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Barátunk! 

 

Mint az mindannyiunk számára ismeretes, a 2020-as esztendő nem várt nehézségek elé állította 

a kórus- és népzenei élet valamennyi résztvevőjét. Lassan egy éve már, hogy nem tudunk a 

szokott módon próbálni, elmaradt számos programunk, fellépésünk. 

 

A KÓTA vezetősége nevében szeretném megköszönni a nehéz körülmények között végzett 

áldozatos munkátokat, hogy a lehetőségekhez képest próbáljátok életben tartani együtteseiteket, 

akik legalább annyira szenvednek a közösségi élet hiányától, mint amennyire a fellépések 

elmaradásától.  

 

A KÓTA terveit is felülírta a járvány, elmaradtak a központi hangversenyek, a minősítést nyújtó 

fellépések, a szakmai továbbképzési napok, konferenciák, a helyi kórustalálkozók, és még 

sorolhatnánk – ezek hiányának mindannyian szenvedő alanyai voltunk. Azonban nem adtuk 

fel: az elmaradt koncertek helyett nagysikerű online rendezvényeket szerveztünk, például a 

Magyar Kórusok Napja kétnapos műsorfolyamát, vagy a 2020. évi KÓTA-díjak online átadóját. 

Továbbképzéseink anyagát pedig két kiadvány formájában jelentettük meg. 

Igyekeztünk és igyekszünk nyomon követni a hazai és nemzetközi vírushelyzet szakmai 

vonatkozásait, és erről benneteket is folyamatosan tájékoztatunk honlapunk segítségével. 

 

Mint tudjátok, tagjaink számára rendszeresen nyújtunk információkat, szervezünk szakmai 

továbbképzéseket, nagyszabású, közös fellépéseket, esetenként anyagi támogatást is tudunk 

adni a helyi koncertek szervezéséhez. De mindezek megvalósításának elengedhetetlen feltétele 

a tagdíjak rendszeres fizetése. Ezért kérünk benneteket, hogy a 2021. évre esedékes tagdíjakat 

április 30-ig szíveskedjetek befizetni a KÓTA számlájára. Szükség esetén csekket is tudunk 

biztosítani. 

A május végén esedékes KÓTA Tisztújító Közgyűlésen való érdemi részvétel (szavazati jog) a 

2021. évi tagdíj befizetéséhez kötött. Amennyiben a tagdíj befizetéséről időközben már 

gondoskodtatok, azt ezúton is nagyon köszönjük. 

A tagdíjak összege 2008 óta változatlan. Részletes információkat – kategóriákat, összegeket és 

a bankszámlaszámot - a honlapunkon találtok: https://kota.hu/tagtoborzo/ 

 

https://kota.hu/tagtoborzo/


2021-ben is számítunk művészi munkátokra, híradásaitokra és tevékeny részvételetekre az 

újjáéledő magyar kórusélet érdekében. Ehhez kívánunk sok erőt, fölemelő élményeket és jó 

egészséget! 

 

Baráti üdvözlettel, a KÓTA vezetősége nevében: 

         Mindszenty Zsuzsánna 

               a KÓTA elnöke 

 

 

Budapest, 2021. március 12.  


