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Részlet Nits Márta karnagy felterjesztéséből
Ha valaki Nits Márta szakmai életrajzát tanulmányozza,
azonnal szembetűnik neki, hogy Márta életének
legfontosabb meghatározó eleme a zene. Már általánosés középiskolai tanulmányait is zeneművészeti
iskolákban folytatta szülővárosában, Győrben. És a zene
határozta meg felsőfokú tanulmányait is.
A Pécsi Tanárképző Főiskolán német ének-zene
szakos tanári diplomát szerzett. Majd az Apor Vilmos
Katolikus Főiskolán népi gyermekjáték, néptánc pedagógus és
hagyományismeret oktatói képesítést is szerzett, mert nem csupán a klasszikus,
hanem a népzene és a néphagyományok iránti szeretet és elkötelezettség is
jellemzi.
A Népművelési Intézet tanfolyamának felsőfokú karnagyi képzettsége mellett
„C” kategóriás néptánc oktatói végzettséggel is rendelkezik.
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Önkormányzatának dicsérő oklevelével és 2012-ben Budapest Főváros
Közgyűlése Bárczy István díjával ismerték el.
2oo2-ben helyi kezdeményezésre és Nits Márta vezetésével megalakult a
községünkben már meglévő kiváló öntevékeny művészeti csoportok mellé, egy
klasszikus zenét kedvelő és éneklő kamarakórus, mely már tíz éve fennáll: a
Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus.
Nits Mártának kiváló vezetői képességeivel és nyitott, derűs személyiségével
sikerült nemcsak közösségünket egyben tartania, hanem azt is elérnie, hogy
kórusunk zeneileg egyre igényesebben és színvonalasabban énekel. Ennek
bizonyítéka, hogy az eltelt tíz évben szinte minden helyi egyházi és községi
rendezvényen sikeresen szerepelünk, és úgy véljük, sikerült sokakkal
megkedveltetni a klasszikus zenét is. Kórusunk számos rangos meghívást
kapott, számos helyen sikeresen fellépett, öregbítve ezzel Kakucs jó hírnevét.
Nits Márta nemcsak énekkarunk tagjainak szeretetét és elismerését vívta ki,
hanem községünk lakóinak tiszteletét és elismerését is, tevékenyen
bekapcsolódva szinte minden községi rendezvény munkájába. Ő maga
Kakucsot második otthonának tekinti, és a próbákra ideutazván mindig úgy érzi,
hogy hazaérkezik.
Ezen túlmenően országos zenei eseményeke aktív résztvevője, neve elismert
szakmai berkekben, és ilyen minőségben is magával viszi községünk hírét.
A fent leírt erényeire hivatkozva kértük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy
fogadja el felterjesztésünket.
Varró Jánosné Pintér Marianna, a kórus tagja

Nits Márta köszönete a DÍSZPOLGÁRI címért!
Köszönő gondolataimat hadd kezdjem az éppen 130 évvel ezelőtt született
Kodály Zoltán szavaival: „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a
zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak!” Tíz éve
különösen úgy érzem, hogy nyiladoznak ezek a források itt, Kakucson!
Kórustársaim segítségével azon vagyunk, hogy hangversenyeinken,
szerepléseinken örömet, megnyugvást vagy felfrissülést adjunk éneklésünkkel a
hallgatóságnak.
Ferencsik János, a világhírű karmester, az előadó és közönség kapcsolatát így
fejezte ki:
„Szerencsés fajta vagyunk mi, muzsikusok. Az, amivel másoknak örömet
szerzünk, az nekünk a legnagyobb öröm, ha sikerül!”
Nem elbizakodva, de szerényen megállapíthatom, hogy sikerült! – ennek
tudhatom be ezt a nem várt elismerést.
Köszönöm, és hálát adok a Jóistennek, amiért Kakucsra irányította az
életemet, ahol kiváló, szorgalmas, tehetséges és barátságos embereket
ismerhettem meg!
Köszönöm a családomnak – szüleimnek, keresztszüleimnek azokat a biztos
érzelmi és erkölcsi alapokat, amelyekkel elindulhattam életem pályáján, és
köszönöm testvéreimnek, akik segítettek, támogattak ezen az úton!
Köszönöm tanáraimnak, akik elindítottak hivatásom felé, és köszönöm
barátaimnak, akik társaim a mindennapok forgatagában és az ünnepnapok
megszépítésében.
Köszönöm Kakucs önkormányzata képviselőtestületének, kik felfigyeltek
örömmel vállalt munkánkra, és ilyen rangos kitüntetésben részesítettek engem,
és ez által a Bárdos Lajos Kamarakórus tagjait!
Megtiszteltetés egy olyan falu közösségéhez tartozni, ahol rangja van a
becsületes munkának – legyen az bár a hétköznapi vagy művészi tevékenység!
Tanári pályám egyik mottójának tekintem Bárdos Lajos gondolatát:
„Minél több értéket találunk valamiben, annál jobban megszeretjük. Márpedig
lényeges az, hogy szeressük, amivel foglalkozunk. És megszerettetni azokkal,
akik ránk vannak bízva!”
Miért is? – Mert Kodály Zoltán szerint:
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy
embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit
ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.”
Nits Márta, Kakucs 2012. évi díszpolgára

