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A  TAGCSOPORTOK VEZETŐINEK  
BESZÁMOLÓJA

I. Magyar Kodály Társaság pécs–baranyai tagcsoportja
2017 . április 4 . Liszt Ferenc Hangversenyterem „Szálfa dőlt ki közü-
lünk…” KÓRUSEST Kodály Zoltán halálának  50. évfordulója alkalmá-
ból. 27 Kodály mű szólalt meg /dalok, kórusművek, zongoradarabok / 
Megemlékezett: Kertész Attila.
2017 . április 20 . Kodály kiállítás megnyitása. Kodály Gimnázium Aula Pécs  
2017 . április 20-21 . Éneklő Ifjúság „Kodály jegyében”, Pécs Kodály Gim-
názium Aula. Közös rendezvény a Pécs – Baranyai Kórus és Zenekari 
Szövetséggel. 
2017 . november 15 . „Kodály Zoltán, aki összeköt” Nemzetközi konferen-
cia  Galánta /Szlovákia/
Kertész Attila előadása: Kodály eszmeiségének jelentősége a 21. századi 
zenepedagógiában.  
2017 . december 9 .  Ünnepi hangverseny  Kodály Zoltán születésének 135. 
évfordulója alkalmából a pécsi kertvárosi református templomban.  
Kodály Zoltán 18 kiemelkedő kórusműve hangzott el hat kórus és az 
összkar előadásában. Megemlékezett: Nagy Zoltán lelkész és Kertész 
Attila.
2017 . december 14–17 .  A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla 
Leánykarának szlovákiai útja „Kodály jegyében” Kodály koncertek: Ko-
márom, Dunamocs, Deáki, Nagyszombat, Galánta, Alsószeli, Felsőszeli, 
Zsigárd. A CSEMADOK Galántai Választmánya díszhangversenyei  
Kodály Zoltán tiszteletére. A Bartók Béla Leánykar és a székesfehérvári 
Kodály Iskola Leánykara 15 Kodály kompozíciót énekelt és összkart a 
szlovákiai magyar kórusokkal. Vezényelt Feke Mariann és Kertész  
Attila. A kórusok bekapcsolódtak az országos TV közvetítésbe is, majd 
karácsonyi koncertet adtak Galántán.   
2018 . február 3 . „Kodály Népdal Maraton” szólóénekesek, énekes cso-
portok 2-9 fő szereplésével, valamennyi korosztály részére az alsó tago-
zatos diákoktól az idős népdalénekesekig. Pécsi Kulturális Központ 
Szinházterme.  42 énekes és csoport nevezett be, nagy sikere volt a több 
korosztályos kezdeményezésnek. A zsűri elnöke: Eredics Gábor volt. 
2018 . március 9 . „Kodály Zoltán és tanítványai” A Magyar Kodály  
Társaság alapításának 40 éves évfordulója alkalmából.  Liszt Ferenc 
Hangversenyterem Pécs. Kodály Zoltán, Balázs Árpád, Bárdos Lajos, 
Farkas Ferenc, Karai József, Orbán György dalai, kórusművei szólaltak 
meg énekművészek és három pécsi kórus előadásában. Elhangzott  
Dr. Ittzés Mihály elnök úr köszöntője. 

Kertész Attila
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II. Kecskeméti tagcsoport 
Tagcsoport létszáma: 45 fő
Tagcsoport elnöksége: Ubrizsi Lászlóné Érsek Éva, Kissné Szabó Klára, 
Gerhátné Papp Rita, Virág Barna, Jámbor Zsolt elnök
Dr . Ittzés Mihály nevét meg kell említeni, bár nem tagja az elnökségnek, 
de állandó részvételével, tanácsaival segíti munkánkat.
A Tagcsoport által szervezett, megrendezett programok:
Továbbképzések ének-zene tanárok részére

 „A zenei képesség és készségfejlesztés játékos lehetőségei”
6 órás módszertani továbbképzés

A továbbképzés vezetője: 
Rápli Györgyi, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem módszertan ta-
nára, tankönyv író. 2017. május 3.;  2017. május 10.; 2017. május 17.

A zenehallgatás módszertani lehetőségei az általános iskola alsó és 
felső tagozatán

Előadó: Rápli Györgyi, a Kodály Intézet tanára, gyakorló zenepedagógus, 
tankönyvíró, módszertan fejlesztő. 2018. március 21.; 2018. április 18.

Kecskeméti zenészcsaládok 
Beszélgetés helyi muzsikuscsaládokkal
A beszélgetést vezette: Virág Barnabás zenei könyvtáros – Jámbor Zsolt
Dóbiás család 2017. február 15. 
Laczkó család 2017. március 29.
Pusker család 2017. április 26.
Gerhát család 2017. május 10.
A Katona József Megyei Könyvtárral közösen rendezett program
Reformáció 500
előadássorozat Johann Sebastian Bach műveiről
Előadó: Prof . Dr . habil . Kamp Salamon egyetemi tanár, Bach-kutató, 
Kossuth-díjas, Liszt Ferenc és Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjas karnagy
1. 2017. szeptember 28. csütörtök, 

Johann Sebastian Bach személyének teológiai háttere
2. 2017. október 26. csütörtök, 

Johann Sebastian Bach Magnificat-ja és kantátái
3. 2017. november 9. csütörtök, 

Johann Sebastian Bach h-moll miséje
A Katona József Megyei Könyvtárral közösen rendezett program
Könyvbemutató
Ittzésné Kövendi Kata: Kodály Zoltán nyomában Budapesten című köny-
vének bemutatója. 
2017. december 5.
A Katona József Megyei Könyvtárral közösen rendezett program
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Balladaest
In memoriam Arany János és Kodály Zoltán
A Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatóinak közreműködésével 2018. január 15-én, hétfőn 18 
órakor, a Református Újkollégium díszterme
A műsort összeállította: Ittzés Mihály
A Magyar Kodály Társaság énekkari hangversenye
Jeles napok: Karácsonytól karácsonyig, Kodály Zoltán műveivel 2018. 
január 29-én, hétfőn, a Kodály Iskola Nemesszeghy Márta hangverseny-
termében résztvevő kórusok:
Kodály Zoltán Leánykar, Kecskeméti Énekes Kör (Kék)
Aurin Leánykar, Kodály Zoltán Leánykar, Miraculum Gyermekkar
Grádics Kamarakórus, Cantus Nobilis Kórus
Éneklő Ifjúság Kórusbemutató
9 középiskolai kórus részvételével
2018. március 21. KODÁLY ISKOLA, Nemesszeghy Márta Terme 
Zsűri tagjai: Soltészné Lédeczi Judit, Liszt díjas karnagy, Kontra Zsu-
zsanna, a Kodály Intézet tanára, Arany János karnagy, a Debreceni Egye-
tem docense 
Támogatóként a szokásos MKT támogatók mellett (NKA, EMMI)
meg kell említeni Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzatát
Jámbor Zsolt

III.  Felső–dunántúli tagcsoport
A Felső–dunántúli /Veszprémi / tagcsoport működésének célja, a  
Magyar Kodály Társaság céljait szem előtt tartva, a Kodályi hagyomá-
nyok ápolása, értékes zenei és kulturális programokon keresztül minél 
többeket megnyerve az ügynek, amellyel a résztvevők nemcsak ember-
társaik, de Magyarország javát is szolgálhatják.

A Felső–dunántúli tagcsoport, 2017-ben is a Magyar Kodály Társaság 
által beadott pályázati lehetőségekkel élve és a megyében zajló progra-
mok szakmai támogatásával, azok figyelemmel kísérésével, a megyei 
intézmények civil szervezetek együttműködésében, valósíthatta meg 
programjait. 

A szervezet képviseletében a Kodály Társaság által megbízott tagszer-
vezeti titkár folyamatosan részt vett a Magyar Kodály Társaság elnök
ségi ülésein, valamint az országos zenei szakmai rendezvényeken, 
mellyel naprakész szakmai információkkal tudta segíteni szervezete 
munkáját.

A tagszervezet tagsága a befizetett tagdíjjak alapján az előző évi csök-
kenéssel szemben, 2017-n kis mértékben növekedett. 

Nagyon gazdag Veszprém megye zenei élete. A megye nagy városai-
ban – Veszprémben Balatonfüreden, Pápán, Tapolcán, Várpalotán,  
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Sümegen, Zircen és vonzáskörzetükben jelenlévő egyházi és világi  
kórusok népzenei együttesek, rendszeresen szervezik nagyrészt városi 
támogatással a nagy zenei évfordulókra emlékező valamint saját évfor-
dulós koncertjeiket. 

Veszprémben, a pár éve átadott új kulturális intézmény a „Hangvilla” 
egyre nagyobb szerepet vállal a város zenei életében, nemzetközi feszti-
válok szervezésével, különféle korok, együttesek bemutatásával.

Veszprém megyében a Magyar Kodály Társaság rendezésében együtt-
működésében, 2017-ben megvalósult programok:
1./ 2017 május június
Veszprém Megyei Éneklő Ifjúság és felnőtt kórustalálkozók
Kistérségi dalos találkozók, minősítő hangversenyek és Szakmai Napok
Rendező koordinátor szervezet: Magyar Kodály Társaság , Pályázati tá-
mogató: NKA

A Magyar Kodály Társaság koordináló szervezésében, az NKA pá-
lyázati támogatásával a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, és 
az EMB szakmai együttműködésével, valamint a helyi szervezők segít-
ségével, 2013-tól így, 2017 év tavaszán is a hagyományoknak megfelelően 
megrendezte, e dalos találkozókat, és igény szerint a minősítő kórus-
hangversenyeket. A rendezvény szakmai tanácsadóit a társaság, a hagyo-
mányoknak megfelelően a KÓTA -l történt egyeztetés alapján kérte fel .

Három helyszínen: 14 kórus, megközelítően 600 dalos részvételével.
2./2017. szeptember – Együttműködési megállapodás megkötése meg-
történt, a Magyar Kodály Társaság  – Veszprém megyei Tagcsoportja és 
a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja között, a jövőbeni Kodály 
Társasági rendezvények lehetséges helyszínét biztosítva.
3./ 2017 október
Kodály Vonósnégyes Kodály évfordulóhoz kötődő koncertje a Zirci Cisz-
terci Apátság látogató központjának Goblein-termében 120 fős hallga-
tóság előtt.
4./XII. Kodály szaktábor
Óvodapedagógusok, énektanárok, karnagyok a téma iránt
érdeklődők, intenzív szakmai találkozója
2017. február
A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG szervezésében, az Nemzeti Kultu-
rális Alap pályázati támogatásával került megrendezésre 2015-ben im-
már XI. alkalommal a Kodály szaktábor Magyarpolányban.

XII. KODÁLY TÁBOR CÉLJA az első szaktábor meghirdetése óta 
változatlan.

A zenei szaktábor elméleti és gyakorlati előadásaival szeretnénk rá-
mutatni, mennyire aktuális és fontos ma a jövő nemzedéke számára a 
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Kodályi életmű ápolása, valamint a Kodály koncepció – a „Magyar mód-
szer” és Kodály Zoltán a Visszatekintés című kötetekben összegyűjtött 
írásainak, beszédeinek nyilatkozatainak megismerése, e szellemi örökség 
kiváló ismerőin és művelőin keresztül.
5./ Arany Kodály Balladaest Zircen
A Magyar Kodály Társaság EMMI által támogatott „utazó” évfordulós 
sorozatának egyik állomásaként.

2018 ÉVI PROGRAMTERV 
A tagszervezet továbbra is legfontosabb feladatának tekinti, a Kodályi 
hagyományok ápolását, valamint szűkebb környezetünkben Veszprém 
megyében élő, a zenei nevelés ügye iránt elkötelezett kollégák, és az ügy 
iránt érdeklődők, támogatók számára, szakmai napok keretében, zenei 
szakmai fórum biztosítását, a kistelepüléseken élő fiatal és az idősebb 
korosztályok számára zenehallgató estéken keresztül az értékes zene 
megszerettetését. Programjainkra (Kodály szaktábor) az ország más 
megyéjében élő és a határainkon túl élő érdeklődőket is várjuk.

Egyik legfontosabb kiemelt szervezeti célunk, tagságunk megerősíté-
se, újjászervezése.

Programjainkat a Magyar Kodály Társaság által beadásra kerülő pá-
lyázatok segítségével, és a helyi már kialakult és újonnan létrejövő tá-
mogató szervező segítőkkel, a tagság még aktívabb részvételével, tervez-
zük megvalósítani.
Szakmai napok keretében, zenei szakmai fórumok:
1. Éneklő Ifjúság Kórustalálkozók szakmai napok és minősítő hangver-
senyek Veszprém megyében- 3 helyszínen. - Ajka, Balatonfüred, Csetény 
2. Kodály klubok Veszprém megyében – tervezett létrehozása Zirci szék-
hellyel és 6 helyszínen havonta egyszer, az alkalom egyben a tagszerve-
zet és a térségben élő az ügyet szolgáló muzsikusok találkozás alkalma 
is lehet. 
2. Kodály Szaktábor Veszprém megyében,  XIV. alkalommal kerül meg-
rendezésre. Helyszín Magyarpolány 
3. A Veszprém megyében fellelhető Kodály emlék helyek felkutatása, 
összegyűjtése, majd az országos kutatás elindítása
4. „Fonóházi esték” – Hagyományőrző, közösségépítő nyitott műhely-
napok Veszprém megyében 8 helyszínen
5. „Serkenj fel kegyes nép….” játssz énekelve muzsikálva”
Kodály zenei ismeretterjesztő játékos vetélkedő sorozat újra szervezése 
Veszprém megyében (esetleg a régióban, vagy országosan meghirdetve)

Nagy Tiborné Nyári Ágnes
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IV.  Nyugat dunántúli (soproni) tagcsoport
A Soproni Tagcsoportnak 2017. volt az első éve.  33 fő volt a tagság lét-
száma. Idén, 2018-ban már 27-nél tartunk, ebből 10 fő új. Minden bi-
zonnyal el fogjuk érni az 50 főt.  Első rendezvényünk dr. Ittzés Mihály 
előadása volt  LISZT és KODÁLY címmel.

2017 márciusában az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa 
adott hangversenyt a soproni Szent György templomban B. Horváth 
Andrea vezényletével.

Szintén márciusban volt a soproni Horváth József Alapfokú Művé-
szeti Iskola kiállítással egybekötött népdal éneklési fesztiválja  a Kodály 
év tiszteletére . Ezt hagyományteremtő rendezvénynek szántuk így már 
idén is megtartottuk március 8-án.

Április 24-én a soproni Liszt Ferenc kongresszusi - és Kulturális Köz-
pontban nagyszabású ünnepséget tartottunk ahol Ittzés elnök úr is jelen 
volt és köszöntő beszédet mondott.A műsorban  óvodás csoport, alsó-
felső tagozatos valamint középiskolai kórusok a soproni Sonitus 
Scarbantie női kar és a Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar működött 
közre.

Volt egy Kodály Kvíz rendezvényünk amelyet a Soproni Tankerület-
hez tartozó iskolák számára írtunk ki, és ez olyan sikert ért el, hogy két 
évente rendszeresen meg fogjuk ismételni.

A tervünk az, hogy a Soproni Tagcsoport bővüljön (Kapuvár, Csorna, 
Győr, Szombathely, stb.). Ennek első lépéseként Lövőn (Soprontól 25 km) 
is tartottunk ünnepi megemlékezést. Felléptek óvodások, iskolai kóru-
sok, a Nagyboldogasszony templom kórusa, népdalkörök, vegyes karok. 
A Kodály kiállítást oda is elvittük és egy hétig megtekinthető volt. Ez a 
rendezvény a környező települések együtteseit nagyon aktivizálta.  
A Lövői Önkormányzat támogatta és kérte, hogy legyen folytatás.

Szeptemberben B. Horváth Andrea járt nálunk. Előadásában Andor 
Ilona munkásságával ismertetett meg bennünket.

Jómagam a Soproni Egyetem Gyakorló Óvodái felkérésére tovább-
képzést tartottam az ott dolgozó óvónőknek. Kérésük az volt, hogy foly-
tassuk ezt más óvodák óvónőinek bevonásával. Így ez is rendszeressé fog 
válni.

Bencsik Erzsébet

V. Szabolcsszatmárberegmegyei tagcsoport 
„Kodályról nem Kodályért kell szólnunk: hanem magunkért!

Egész népünkért, műveltségünkért, magyarságunkért! S jövőnkért!”
Szokolay Sándor

A MKT legaktívabb tagcsoportjának tartalmas és színvonalas program-
ja 2017-ben is vonzotta az új belépőket, így létszámunk már közel 700 fő.
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A korábbi évekhez hasonlóan nagy volt az érdeklődés az alábbi ismeret-
terjesztő előadásokon, melyeket a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár-
ban tartottunk:

dr . S . Szabó Márta: Schubert és Goethe kapcsolata
Joó Csabáné: Gyökerek – Bartók Béla Gaál István dokumentumfilmje
Tirpák Ferenc: Megemlékezés Szent László királyról
Dr . Solymosi Tari Emőke: Lajtha László művészete
Dr . Sipos László: Zenés utazás a „Föld körül”.
Nyíregyháza zeneszerető közönségét elkényeztetik a Cantemus Kórus 

– család színvonalas hangversenyei, melyeknek közönségét nagy részben 
a Társaság tagjai alkotják. Ez igaz a Filharmóniai hangversenyekre is. 
Tagcsoportunk jelentős része rendelkezik Cantemus – bérlettel, ezen 
kívül a Kodály Társaság tagjai nagy kedvezménnyel vehettek belépője-
gyet a Cantemus „Családi bérlet Plusz” sorozat keretében a Kodály Zol-
tán Általános Iskolában megtartott „Kossuth-díjas” előadásokra:

Matuz István fuvola estje
Rohmann Imre és Kurucz Tünde zongoraestje
Hegedüs Endre zongoraestje
Prof . Dr . Freund Tamás neurobiológus, Széchenyi-díjas agykutató: 

Agyhullámok – memória – kreativitás: belső világunk és az információ-
robbanás hatásai

Földes Imre – Kodály: Psalmus Hungaricus  
Vendégünk volt Fekete György Kossuth- és Munkácsy-díjas belsőépí-

tész, a MMA tiszteletbeli elnöke.
Március 12-én Kodály születésének 135. és halálának 50. évfordulója 
emlékére rendezett ünnepség keretében köszöntöttük elnökünket,  
Szabó Dénest 70. születésnapja alkalmából. 

Az ünnepelt vezényelte Kodály kórusművei mellett a Psalmus Hun-
garicust. A köszöntők közül Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár 
is vezényelte Szabó Dénes kórusát.
Mindig nagy az érdeklődés az opera és színházi előadások, múzeumlá-
togatások iránt.  Debrecenben a Csokonai Színházban 100 fővel néztük 
meg Erkel Ferenc: Bánk bán című operáját.

December 16-án a Zeneakadémián a Kodály 135. ünnepi megemlé-
kezésen 70 fővel vettünk részt. Előtte megtekintettük a Róth Miksa  
Emlékházat.

Társaságunk protestáns vesperással emlékezett a Reformáció 500. 
évfordulójára a belvárosi református templomban.

A nyári közösségépítő kirándulásunk (46 fővel) 2017. június 22-től 
25-ig a két évvel korábbi Sopron és környéke programunk második fel-
vonása volt. Az időzítés szándékosan esett a doborjáni Liszt Fesztivál 
idejére, ahol feledhetetlen élményben volt részünk Gottlieb Wallisch 
zongoraestjén. 



34

Utunk főbb állomásai voltak: Sopronbánfalva, Pálos – Karmelita Ko-
lostor; Rohrau – Haydn szülőháza; 

Mária Terézia kedvenc tartózkodási helye – Schloßhof; Eckartsau – 
Savoyai Jenő herceg nyári rezidenciájaként épült kastélyban mondott le 
az utolsó magyar király, IV. Károly. Léka várában (Lockenhaus) egy han-
gulatos reneszánsz hangversenybe „csöppentünk”. Szombathely – Iseum

Komárom – Monostori Erőd. Köszönet a Soproni Horváth József Alap-
fokú Művészeti Iskola Igazgatónőjének, Lampert Tündének és diákjainak, 
akik hangversennyel fogadtak bennünket.

„Csak egyről nem késhetünk le halálunk órájáig: hogy jobb emberek 
legyünk.” – olvasható 

Kodály bölcs gondolata a hátramaradt írások közt. Bízunk benne, 
hogy tartalmas programjaink ezen a téren is sokat segítettek, segítenek.

Belinszky Etelka

VI. Szeged és környéke tagcsoport
2017 Kodály megemlékezései decemberben sűrűsödtek meg – bár volt 
koszorúzás márciusban is, valamint a Bartók Kórus 50. éves jubileumán 
nov. 5-én – a születésnapi – egyúttal a Magyar Kórusok Napja rendez-
vényei jelentették a csúcspotot. Előzőleg februárban a Fiatal Karvezetők 
Versenyén, valamint a Megyie Bicinium-éneklési versenyen kapott rend-
kívüli jelentőséget Kodály alkotóművészete.

Sikerült a Városi Kórusegyesületet, a Polgármesteri hivatalt és a Szent-
Györgyi  Agórát partnerül megnyerni a versenyekhez, illetve a novem-
ber-decemberi koncertekhez. 

Kodály Zoltán világi kórusműveiből válogatva  5 kórus adott koncer-
tet az Agórában nov. 30-án;  december 16-ra terveztük a Psalmus Hun-
garicus előadását, ez sajnos színházi, zenekari gondok miatt elmaradt. 
Sikerült viszont a zsoltárokra írt kompozíciókat megszólaltatni a Felső-
városi Szent Miklós Minorita templomban dec. 16-án  összevont kóru-
sokkal. A Bicinia Hungarica III. kötetéből a 124., és 33. zsoltár együttes 
eléneklésére két általános iskolai kórus szövetkezett, a 150. genfi zsoltárt 
6 kórus énekelte együtt, a Semmit ne bánkódjál 3 kórus összefogásával 
hangzott el. Három vegyeskar közös munkája nyomán megszólalt az 
50.,   121. és a 114. genfi zsoltár (ez utóbbi kamarazenekari kísérettel), 
valamint a Jövel, Szentlélek Úr Isten és az Adventi ének.

A 16-i koszorúzáshoz kapcsolódóan könyvbemutatót szervezett az 
Önkormányzat és a Városi Kórusegyesület, Fagler Erika állította össze 
a Bicinium éneklési versenyek 45 éves történetét.

A felsorolt rendezvényekhez jelentős segítséget kaptunk a helyi szer-
vek mellett a Magyar Kodály Társaságtól, amit ez úton is szeretettel 
megköszönök.

Rozgonyi Éva
   


