
Kodály Iskolák Kórustalálkozója Kecskeméten
 

A 2017-es jubileumi év alkalmából Ittzés Mihály kezdeti szervezését  
a Regionális Kórustalálkozókra vonatkozóan tett is követte. Győrött, 
Kaposvárott, Nyíregyházán és legutóbb Pécsett megvalósították a talál-
kozókat. Az utolsó állomás esetében a szülőváros emlékezett névadó 
mesterére. 2018. október 26-án rendezték Kecskeméten a Kodály nevét 
viselő iskolák találkozóját. 

Kertész Attila A Magyar Kodály Társaság elnöke köszöntőjében meg-
emlékezett az iskolát alapító Nemesszeghy Mártáról és az iskola közelgő 
születésnapjáról is.

 A találkozóra a következő együttesek érkeztek:
 Gyálról a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néhány felsőssel 

megerősített Kicsinyek kórusa, tanárok: Ácsné Földi Judit, Barnáné 
Pittner Krisztina; Szolnokról a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános  
Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Kodály Zoltán Gyermek-
kórusa, tanár: Szabó Tímea; Szobról a Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola i�ú énekese Takács Bátony, tanár: Zoltainé Szabó Ildikó, 
valamint az iskola Gyermekkórusa, tanárok: Csánkiné Tomeg Mariann 
és Fehérné Szabó Mariann. A vendéglátó kecskeméti Kodály Iskola  
híres Miraculum Gyermekkar Durányik László vezényletével szerepelt 
és közreműködött az iskola i�ú zongoristája Rain Yang Yuxuan. 

A találkozón volt meghívott vendégkórus ez esetben Budapestről  
a Csokonai Vitéz Mihály-díjas Andor Ilona Baráti Társaság Kodály  
Kórusa és a Vox Hungarica Nőikar. Egyesülve léptek fel, karnagy  
B. Horváth Andrea volt, aki egy váratlan betegség miatt Döbrössy Jánost 
is helyettesítette. Csak Kodály műveket énekeltek többek között a nem 
gyakran hallható Jelenti magát Jézus és a Vízkereszt opuszokat.

Az Éneklő I�úság hangverse-
nyek szokásrendjét követve egy-
mást meghallgatták a kórusok így 
a földszint megtelt, de az erkély 
sajnálatosan üresen tátongott, csak 
Ittzésné Kövendi Kata és két er-
kélybéli társa ült ott követve az ese-
ményeket. Az összkarral záruló 
koradélutáni hangverseny végén 

kicsik, nagyok, felnőttek együtt énekeltek Durányik László vezetésével, 
a jelenlévő hallgatóság örömére. 

Jó lenne ezeket a találkozókat állandósítani, hogy a kisebb helyekre 
is fel�gyelhessünk. Azonban előzőleg szakmai tanácsokkal is kell segí-
teni a résztvevő iskolákat, karnagyokat minden tekintetben, mert a név 
kötelez ! B. Horváth Andrea
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