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Z sizsm ann R ez ső -d íjb a n  részesült Benkő Timea
A  Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) 2015. no

vember 14-én tartotta idei közgyűlését a Kolozsvári Reformá
tus Kollégium dísztermében. A  közgyűlés Oláh Józ se f refor
mátus lelkipásztor áhítatával kezdődött, amelyet
köszöntések követtek. Dr. Székely Árpád, a Református 
Kollégium igazgatója, a kollégium kórusának karnagya há
zigazdaként üdvözölte a közgyűlésre egybegyűlt tagokat és 
meghívottakat. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közműve
lődési Egyesület elnöke az RMD élénk tevékenységét méltat
ta köszöntőbeszédében, Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

főszerkesztője ped ig affelől biztosította az RMD-t, hogy a 
közművelődési havilap a továbbiakban is fo g ja  közölni a da

losszövetség tevékenységéről szóló írásokat, sőt e célból külön melléklet kiadását is tervezik. 
A  köszöntések után Guttman Emese, az RMD elnöke számolt be a dalosszövetség egyéves 
tevékenységéről és a következő évre vonatkozó terveiről.

A  hozzászólásokat és javaslatokat követően a kiemelkedő eredményeket elért karnagyok 
és zenetanárok díjazása következett. Zsizsmann Rezső-díjban részesült Benkő Timea, a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) tanára, az intézet 25 éve újraalakított ve
gyes kórusának karnagya. A  Jagamas János-díjat M ajor László székelyudvarhelyi kar
nagy vehette át a kóruskultúra és a hangszeres zene terén kifejtett szervezői munkásságáért 
és eredményeiért. Maksay Józ se f zenetanár-karnagy a fúvószenekarok oktatásáért részesült 
Rónai Antal-díj ban. A  székelykocsárdi Basa Annamária tanító s karnagy a Márkos 
Albert-díjat vehette át. Seprődi János-djjal Kostyák Mártát, a kolozsvári S. Toduţă Ze
nei Főgimnázium zpngoratanárát tüntették ki a magyar népdal és hangszeres zene terjeszté
séért, valamint oktatói és szervezői munkásságáért. A  Guttman Mihály-díj at Kereki 
Ildikó nyugdíjas tanítónő, a tordaszentmihályi kórus tagja és titkára vehette á t az erdélyi 
kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes munkássága eleismeréseként.

A  közgyűlést a Kolozsvári Rádió Donát úti stúdiótermében megtartott koncert zárta a 
kolozsvári és sepsiszentgyörgyi zeneiskolások és a Kolozsvári Református Kollégium énekka
rának fellépésével.

A z alábbiakban a Zsizsmann Rezső-díjal kitüntett Benkő Timea teológiai tanár és 
karnagy laudáá óját közöljük, amelyet dr. Kovács László Attila, a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet volt tanára és az intézet vegyes kórusának volt karnagya, most pedig a 
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nagytemplomának lelkipásztora fogalmazott meg. 
Szolgálati elfoglaltságai miatt dr. Adorjáni Zoltán, a KPTI dékánja olvasta f e l  a laudációt.

Benkő Timea laudációja
Benkő Timea a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatója. Énekkari 

tevékenysége mellett jelentős teológiai munkásságot fejt ki. Az egyházzenén túl 
evangélikus liturgikát és rendszeres teológiát is oktat. Kutatási területe a


