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Kodály Iskolák Regionális találkozója  
Győrben 

A Magyar Kodály Társaság a Kodály év tiszteletére, 2017-ben meghir-
dette a Kodály Zoltán nevét viselő iskolák és kórusok regionális talál-
kozóit. A tervek szerint Kecskemét, Nyíregyháza, Szolnok, Kaposvár és 
Győr városa jelentette az egyes régiók központját. 

Az első felkérés dr . Ittzés Mihály a Magyar Kodály Társaság elnökétől 
származik. A felkérésre az észak-dunántúli régiós találkozó házigazdai 
feladatát a Győri Kodály Zoltán Általános Iskola vállalta . 

Horváthné Ferencz Judit intézményvezetővel való egyeztetések során 
a találkozóra 2018. április 20-án került sor. A találkozón három iskola 
– a Győri – a Budapesti Marczibányi téri – és a Tatabányai Kodály 
Zoltán iskolák kórusai vettek részt.

Több hetes levelezést folytattunk az iskolák igazgatóival és énektanár-
karvezetőivel az időpont, a körülmények, nem utolsó sorban a program 
tervezésének és egyeztetésének ügyében. A vendéglátás és a más helysé-
gekből érkező együttesek utazási költségeit a Kodály Társaság fizette, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően. Tel-
jesen zökkenőmentesen és nagyon készségesen zajlottak ezek az egyez-
tetések.

Április 20-án pénteken szép nap-
sütéses reggelen megérkeztek a vendég 
iskolák kórusai, így mindjárt lehe-
tőségük nyílt a helyszíni próbára. Az 
igazgatói irodában Horváthné Ferencz 
Judit a meghívott vendégeket és Győr 
városának neves énektanárait fogadta 
akik szívesen és érdeklődéssel jöttek e 
különleges hangversenyre.

Az iskolaépület tágas, barátságos 
aulája alkalmas a nagylétszámú társa-
ság befogadására, ahol – több mint 200 
énekes volt jelen. A meghatározott idő-
pontban 11.30 kezdődött az Ünnepé-
lyes hangverseny. 

Köszöntőt mondott: Blazovicsné  
Varga Marianna, a Győri Tankerület 
igazgató asszonya, majd, Dr . Márkusné 

Natter-Nád Klára, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja üdvözölte 
a résztvevő énekkarokat és megjelent vendégeket. 

Elsőként a A Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Aprók 
kórusa vonult kézenfogva a színpadra. Kedves gyermekdalokat énekelve, 
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furulyával vagy mozgással 
kísérve játszottak is, pl: 
Teríti a lány a vásznat.  
A tisztán csengő hangon 
éneklő kis csoport a Bujj, 
bujj, zöld ág…dalával  
vonult el, a karvezető: 
Bizzerné Szabó Judit veze-
tésével.

A Győri Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Isko-
la Kiskórusa követte őket. 
Műsorukon Két magyar 

népdal: Kolozsváros olyan város, A bolhási kertek alatt, és Kodály  
Zoltán bicíniumok voltak, Volt nekem egy kecském… Kis kece lányom,  
Ez a lábom, ez, ez… Házam előtt egy almafa, Hej két tyúkom… 
A szépen zengő kórus kar vezetője: Etseyatse Andrea

A Tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Kicsinyek  
Kórusa, gazdag műsorral szerepelt, a művek zeneileg szépen megformált 
előadásban szólaltak meg. Idegen népek dalaiból összeállított népdal-
csokrot énekeltek, majd Kodály bicíniumokat: Fütyül a rigó, Mély erdőn, 
Hej, két tyúkom tavali , Kis kece lányom, Volt nekem egy kecském. 
Elhangzott: Szőnyi Erzsébet: Kónyár Verka; Bárdos Lajos: Az árgyélus 
kismadár; latin nyelven Delibes: O, salutaris; Szent László király him-
nusza. Befejezésül a hangulatos Kocsár Miklós, Kórusdalok Weöres 
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Sándor verseire: Arany ágon ül a sármány, Kutyatár. Zongorán közre-
működött: Ocskai Gabriella. Karvezető: Sárközyné Pomázi Ágnes 

A Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola felsőtagozatosainak, 
közel 70 fős kórusa a: Kodály Gyermekkar következett. Ők szerepeltek 
előző napon az Éneklő Ifjúság Minősítő hangversenyén, ahol magas 
színvonalon előadott műsorukkal az „Arany diplomát” és az „Év Kóru-
sa” kitüntetést érték el. Ezen a másnapi szereplésen a szép éneklés mel-
lett a felszabadult öröm hangja is megcsendült. Felhangzott, Clemens 
non Papa: Sanctus kánon; Szabó Barna: Ding, dong… God rest ye merry, 
Gentlemen, majd a Kodály Gyermekkarok közül a Villő . Az előző napon 
a Gergely járás előadásáért „Dícsérő oklevelet kaptak”. Karnagyuk: 
Etseyatse Andrea
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A Tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Kodály kórusa 
Beethoven: Mälzel kánonját énekelte elsőként, majd Kodály Zoltán: Hat 
könnyű gyermekkara következett. Egy Gyimesi népdalcsokor különle-
gesen szép 3 dalát énekelték; azt követte Ismeretlen szerző: Már hajnal-
órán, majd Mary Lynn Lightfoot műve: A Joyful Song. A kiegyenlített 
szép hangú kórus mellett, ügyes furulyajátékosok is szerepeltek: Vartek 
Szabina, Sümegi Mirjam, Somogyi Tifani. Zongorán közreműködött: 
Ocskai Gabriella. Karvezető: Salló Győzőné . 

A Budapesti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium 
és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, „Versenykórusa” vonult a színpad-
ra. A 12-19 éves lányok Ifjúsági Egyneműkarként két héttel ezelőtt sze-
repeltek Itáliában – Assisiben, a „Voices for Peace” versenyen, ahol – 
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Aranydiplomát nyertek – magas pontszámmal. Abból a műsorból volt 
jelen válogatásuk: Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő, Kodály  
Zoltán: Zöld erdőben, Bartók Béla: Fa fölött, fa alatt, Palestrina: Pueri 
Hebraeorum, Kodály Zoltán: III. olasz madrigál, Tóth Péter: Rorate caeli. 
Karvezetők: Őri Csilla és dr . Uhereczky Eszter .

A nagylétszámban jelen lévő „kissebbek kórusa” megbűvölve hallgat-
ta a „nagylányok” különlegesen szép zenei megfogalmazású, érzelmileg 
telített énekét.

A délelőtti hangverseny záró száma az örömteli vidám hangon meg-
szólaló KÖZÖS ÉNEK volt, gyönyörű magyar népdalokat énekeltek:  
A csitári hegyek alatt…, Erdő, erdő, erdő…, A jó lovas katonának….: 
Etseyatse Andrea zongora kíséretével. Vezényelt: dr . Uherczky Eszter

Végül a Kodály Társaság nevé-
ben, Dr. Márkusné Natter-Nád 
Klára köszönetet mondott a kó-
rusoknak és karvezetőiknek az 
igényes, szép műsorukért, hogy 
ilyen szeretettel éneklik és ilyen 
jó ismerői a Kodály műveknek. 
Megköszönte a vendéglátó iskola 
igazgatójának és munkatársainak 
gondoskodó felkészülését. A fel-
nőtteknek a Kodály Társaság ki-
adványainak egy-egy példányát 
átadva, az Énekeseknek további 
sok-sok sikeres szereplést, örömteli éneklést kívánt. 

Az izgalom és a szerepléssel járó feszültség feloldására az iskola ebéd-
lőjében a jó étel mellett, kellemes kikapcsolódás várt. Azt követve az 
iskola még némi programmal is készült. 

Az aulában volt kiállítva
„Kodály a képzőművészetben” 14 képből álló (tablószerű) vándor-

kiállítás. Ez a jubileumi 2017-es évben megjelent „Kodály Zoltán ábrá-
zolások a Képzőművészetben” című könyv anyagának válogatásából 
készült. 

A könyvtárban volt megtekinthető: „Iskolánk vendége volt Dr. Nádasi 
Alfonz bencés tanár” – interjú részlet . 

Az iskolától búcsút véve még egy különleges eseményt szerveztek a 
kórusok számára, délután 15 órától: Rövid látogatás a Czuczor Gergely 
Bencés Gimnáziumban. 

Ennek az iskolának volt a tanulója Kodály Zoltán Édesapja .
Így a rövid győri városnézés során köszöntek el egymástól, a kórusok, 

egy legközelebbi viszontlátás reményében.
Márkusné Natter-Nád Klára


