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nagy vezényletével. Huszár Lajos: Hodie Christus natus est, Dormi Jesu, 
majd Tóth Péter: Pénteki ima c. kórusművének szuggesztív előadása.  
A kórusokat a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar Vonós 
Kamarazenekara követte művészeti vezető Kosztándi István. Tóth Péter: 
Téli rege c. művét adták elő nagy kifejezőerővel. A hangversenyt a bu-
dapesti Vox Caelestis Vegyeskar- zárta Kocsár Miklós: Hegyet hágék, 
Bárdos Lajos: Az úr érkezése Orbán György: Ave Regina coelorum,  
Daróczi–Bárdos Tamás: Járd ki lábam II. III. tétel c. darabjait adták elő 
Szebellédi Valéria vezényletével,amelyet a közönség nagy elismeréssel 
jutalmazott. Dr. Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA elnöke a fellépőknek 
oklevelet adott át. 

Az előadott kórusművek újra rávilágították a figyelmet a kortárs kó-
rusirodalom nagy alkotásaira, melyek ilyen élményszerű előadása jobbá 
teszik a hallgatóságot is.

A sikeres rendezvényt Táncház követte, melyet Simoncsics Pál vezetett. 
Dombiné Kemény Erzsébet

Éneklő Ifjúság Országos Szakmai Napok 
Szegeden, április 17-19. 

A szegedi Éneklő Ifjúság 80. évfordulója és Bartók halálának 70. év-
fordulója tiszteletére 2015. április 17-19-ig Országos Szakmai Napokat és 
ehhez kapcsolódó koncerteket rendeznek Szegeden. Ebből az alkalomból 
beszélgettem Száz Krisztina karnaggyal, a város zenei szakreferensével, 
a programsorozat szervezőjével.

Milyen hagyományai vannak a kóruséneklésnek Szegeden?
A kórusélet több, mint 150 éves múltra tekint vissza. Jól reprezentálja 

ezt a 2013-ban megjelent „A Szegedi Kórusélet 150 éve” c. kötet, amely 
bemutatja a város kóruséletének meghatározó karnagyait, összefoglalja 
a Szegeden egykor és jelenleg működő énekkarok tevékenységét, bemu-
tatva az iskolai, a felnőtt világi és egyházi kórusokat és népdalköröket 
is. Külön fejezet foglalkozik az Éneklő Ifjúsággal Fagler Erika karnagy 
írásában, a Szeged Városi Kórusegyesület munkájával, Dr. Dohány Gab-
riella karnagy összefoglalásában.

Hogyan épül fel Szegeden az Éneklő Ifjúság hangversenysorozat? 
2 hangversenyen lépnek fel a szegedi általános iskolás, a középiskolás 

és az egyetemről érkező kórusok, egy külön hangversenyen a zenei ál-
talános iskolát képviselő kórusok. Itt a szegedi együttesek mellett  
Makóról, Hódmezővásárhelyről és Csongrádról is érkeznek kórusok. 
Emellett Hódmezővásárhelyen is tartanak Éneklő Ifjúság hangversenyt. 
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Valamennyi koncert a karnagyok részére szakmai megbeszéléssel és ér-
tékeléssel zárul. Ezeket a rendezvényeket egy Gálahangverseny követi, 
ahol a zsűri döntése alapján legjobban szerepelt kórusok léphetnek föl.  
A Gálahangversenyen kerülnek átadásra az Év kórusa oklevelek, a Sze-
ged Városi Kórusegyesület által alapított Karnagyi díj és az Éneklő Ifjú-
ságért díj.

2014-ben a XXI . századi kihívásokhoz igazodva Ön az Éneklő Ifjúság-
hoz kapcsolódóan egy új típusú kezdeményezést indított el Éneklő Délután 
néven . Mi volt ennek a célja?

Azokat az iskolákat is szerettem volna bevonni a rendezvénysorozat-
ba, akik az Éneklő Ifjúságon önálló szereplésre nem vállalkoznak, de a 
közös éneklés örömét szeretnék megtapasztalni. 

A résztvevők csak összkari művekben énekeltek, mindegyik művet 
más karnagy vezényelte. A kórusok előzetesen szabadon választhattak 
egy műlistáról, hogy mely műveket fogják megtanulni. 

Hányan vettek részt?
2014-ben 15 iskolából 550 énekes dalolt együtt.

Milyen volt a fogadtatása a rendezvénynek? 
Mondhatom, hogy eufórikus hangulatban voltak a gyerekek és a ta-

náraik egyaránt. Olyan élményt kaptak a gyerekek, melyet a kis létszá-
mú, unisonoban éneklő iskolai kórusukkal talán sohasem tapasztalhat-
tak volna meg. Ezen a délután érezni is lehetett a kodályi gondolatot, 
„Legyen a zene mindenkié!” 

 Hogyan készülnek a 80 éves évfordulóra?
Az Éneklő Ifjúság hangversenyeihez kapcsolódik idén az Országos 

Szakmai Napok, amely magába foglalja a Gálahangversenyt és az Ének-
lő Délutánt is. Szakmai előadásokat, bemutató tanításokat hallhatnak a 
résztvevők. Az előadók között üdvözölhetjük Párkai István Kossuth – 
díjas karnagyot, a Nemzet Művészét, Rozgonyi Éva Liszt-díjas, Gyüdi 
Sándor Liszt-díjas karnagyokat, Fagler Erika Kölcsey-emlékérmes kar-
nagyot és Erdős Kinga karnagyot, Dr Tóth Péter KÓTA-, Erkel-, Bartók-
Pásztory Ditta-díjas zeneszerzőt. Az utóbbi előadásban a zenei bemuta-
tás közreműködői az SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskar Dr. Kovács 
Gábor vezényletével. A bemutató tanítást láthatnak Molnár Andrea, 
Diamant Ágnes, Céh Ágnes, Dr. Dohány Gabriella tanárok óráin. Az 
elemző beszélgetéseket Hraschek Katalin a KÓTA Ifjúsági és Zenepeda-
gógiai Szakbizottságának elnöke vezeti. 

A nyitókoncerten szegedi szerzők (Vántus, Fricsay, Király-König Péter) 
ritkán játszott műveivel ismerkedhetnek meg, emellett a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett Kossuth-, Liszt-, Erkel-díjas zeneszerző Szőnyi  
Erzsébet: A didergő király című gyermekoperáját is megtekinthetik. 
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A Szeged Város Kórusegyesület 5 órás nem akkreditált továbbképzést 
is szervez a szakmai napok programjára építve. Így a résztvevők a zenei 
élmények mellett hasznos továbbképzési pontokat is gyűjthetnek.

Köszönöm a beszélgetést .
Dombiné Kemény Erzsébet 

Részletes program és jelentkezés a KÓTA honlapján www.kota.hu
Érdeklődni lehet kota@kota.hu, és Száz Krisztinánál a 30/246-70-83-as 

telefonszámon.

Kecskeméti hírek
Kecskeméten a város napja (október 2.) alkalmából adták át megyei jogú 
város Önkormányzatának 20014-ik évi díjait. A Kodály Zoltán díjat a 
város zenei életének három évtizedes szolgálatáért, a Kodály Iskola ze-
neművészeti szakközépiskolai tagozatán végzett magas szintű tanári 
munkájáért és művészi tevékenységéért Pusker Imre zongora- és orgo-
naművésznek, karmesternek ítélték oda, megosztva kiemelkedően te-
hetséges, itthon és külföldön is sok sikert arató hegedűs lányaival, Pusker 
Ágnessel és Pusker Júliával. 

Már több éves hagyomány Kecskeméten, hogy december 16-án,  
Kodály születési évfordulóján, a koszorúzási ünnepség megemlékező be-
szédét az az évi kitüntetett mondja. Pusker Imre beszédének   zenei  
keretét a Kodály Iskola népdalénekes növendékeinek és a Református 
Gimnázium Jámbor Zsolt vezette kamarakórusának szereplése adta.  
A koszorúzási ünnepségen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia, a város 
szeptemberben megválasztott polgármestere. 

Az emléknapon került sor a Kodály Iskola hangversenyére is. Az is-
kola két volt növendékét is Junior Prima díjjal tüntették ki 2014-ben.  
A díjazottak:  Pusker Júlia hegedűművész és Bán Máté fuvolaművész. 

A Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportja továbbképzést szervezett 
éneket is tanító osztálytanítóknak és általános iskolai ének-zene taná-
roknak a város támogatásával. Jámbor Zsolt, a tagcsoport vezetője, évek 
óta gondos tervezéssel-szervezéssel teremti meg a feltételeket. Az előadók 
két-két alkalommal Barabás Edina és dr. Joób Árpád voltak. Egyrészt  
a készségfejlesztés, a kreatív zenei játékok, a zenehallgatás, másrészt  
a népdalok világa, a zenei néphagyományhoz kapcsolódó más művelt-
ségtartalmak és az újabb szakirodalom bemutatása állt a foglalkozások 
középpontjában. Az előadásoknak, gyakorlati foglalkozásoknak, illetve 
a bemutató tanításoknak ebben a tanévben is a Református Általános 
Iskola adott otthont. A bemutató órákat is az iskola tanárai, Jámborné 
Márkus Emőke és Ráczné Horányi Mónika tartották.

I .M .


