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Tenk László festőművész alkotásai

Nagybányán születtem, 1943-ban. Folytathatnám mikor, hol, miként  
éltem? Helyette: Legkedvesebb íróim: József Attila, Dosztojevszkij, Faulk-
ner. Zenében: Bach, Sztravinszkij és Bartók műveit, Beatles és Elton John  
lemezeit kedvelem Számon tartom Béjárt-t és Brook-ot. A film király:  
Fellini, a szobrászaté: Michelangelo, a festészeté: Csontváry. Mesterem 
Bernáth Aurél volt.

A festészetet az önismeret és a világ megismerése eszközének tekin-
tem. A világ csúf épület. Kusza eszmék csapnak össze, félelmetes pers-
pektívák nyílnak. A közöny, a törtetés – hasznos tulajdonságok, a szenv-
telenség – objektívitás, a handabanda – egészséges indulat, a kiagyaltság 
– szerkezet, a szirup – mély érzelem. Pusztul a természet, redukálódnak 
a kapcsolatok, odvakban, pótszereken élünk, nem ismerjük meg egymást.  
Gyerekek nőnek fel szülők nélkül, szülők öregszenek öröm nélkül, öregek 
halnak meg részvét nélkül.

Ebből a világból veszem a követ, hogy újra-építve jobb legyen. Köveim: 
arcok, virágok, mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a kötőanya-
ga más, a szeretet.

Barátkozván a korszerűtlenség vádjával, ajánlom figyelmükbe munkái-
mat.

(Forrás: Parlando 2020/5)

A 2020-as év minden tekintetben rendkívülinek mondható, mert a mi 
megszokott terveinket sem kímélte a Covid 19 vírusos időszak. A tavaszi 
közgyűlést az első hullám mosta el, majd az őszre tervezett időpont is 
áldozatul esett. Ezért a rendkívüli helyzetre való tekintettel egy elnöksé-
gi ülést használtunk fel a megtartásra és haladva a korral online is lehe-
tővé tettük az elnökség tagjainak a részvételt. Szerencsére elnökünk is itt 
volt Pécsről, így őt nem kellett helyettesíteni.

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kodály Társaság 2020. szeptember 21-i közgyűléséről

1. A szerv neve: Magyar Kodály Társaság éves – nem nyilvános – 
közgyűlése 
Helye: Régi Zeneakadémia, II. emeleti hangtár 
Az ülés meghirdetett időpontja: 2020. szeptember 21., 13.30h

Az elnökség határozata értelmében a Covid 19 járványterjedése miatt – 
hivatkozva a 102/2020.(IV.10.) kormányrendelet 6. §(1. bek) – nyilvános 
közgyűlést nem hívunk össze, a beszámoló, a mérleg és közhasznú jelentés, 
Felügyelő Bizottság jelentés elfogadásáról az elnökség dönt.  A tagság a 
jegyzőkönyvet a honlapon, ill. a Hírekben olvashatja és észrevételeit, ki-
egészítéseit megteheti. Az érdemi kiegészítésekkel, határozati javaslatok-
kal a jegyzőkönyvet utólag, egy rendkívüli közgyűlés keretében bővítjük.

Elnök megállapítja, hogy 13.30 órára összehívott  közgyűlés
a. határozatképes
b. nem határozatképes

Az ülésen jelen lévő elnökségi tagok: Kertész Attila, B.Horváth Andrea, 
Szalay Olga, Vas Bence, Balásházi Bálint, Rozgonyi Éva, Öri Csilla, Pus-
kásné Ispán Franciska, Kende Zsuzsa (titkár)
Online kapcsolódó tagok: S. Szabó Márta, Bencsik Erzsébet, Kneifel Imre
Hivatalosan kimentették magukat, de az előzetesen megküldött be-
számolót elfogadták: Jámbor Zsolt, Belinszky Etelka, Rápli Györgyi, 
Erdélyi Ágnes, Gráf Zsuzsa, Márkusné Natter-Nád Klára, Nagyné Nyári 
Ágnes, Nagy Ernő, Sebestyénné Farkas Ilona, Blazsek Andrea

2. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
1. Elnöki köszöntő.
2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegy-

zőkönyv-vezető és hitelesítők).
3. Elnöki beszámoló a 2019. évi működésről és a 2020-2021-es tervekről.
4. Tagcsoport vezetők, elnökségi tagok írásban tett kiegészítő beszá-

molója a jkv.-höz csatolva
5. Hozzászólások, beszámolók elfogadása.
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6. Közhasznúsági melléklet ismertetése és a Felügyelő Bizottság el-
nökének jelentése.

7. Hozzászólások és a közhasznúsági melléklet, pénzügyi beszámoló 
elfogadása.

8. Zárszó – Levezető elnök és elnök.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

NAPIREND SZERINTI RÉSZLETEZÉS 

 − Köszöntés: Kertész Attila elnök köszönti a jelenlévőket és megnyit-
ja közgyűlést. Az érdemi munka megkezdése előtt  megemlékezés a 
2019. évben elhunyt tagjainkról: Erdei Péterné, Daróci Bárdos Tamás, 
Kocsár Miklós, Görgei György, Szebenyi János, Frank Oszkár, Richly 
Zsolt, Bónis Ferenc, Bónis Ferencné Csajbók Terézia, Szőnyi Erzsébet, 
Heltay László, Szabó Miklós, Cser Miklós, Dinnyés István, dr. Péczely 
Lászlóné, dr. Eősze László, Erdős Jenő (Nyíregyháza), Alföldiné  
Dobozi Eszter (Kecskemét)

 − A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegy-
zőkönyv-vezető és hitelesítők, 

 − Levezető elnök: B. Horváth Andrea
Jegyzőkönyv vezető: Kende Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítők: Balásházi Bálint, Vas Bence
A megjelentek a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadták.

 − Elnöki beszámoló az elmúlt év működésről és programokról, 
tagcsoport vezetők beszámolója 2019. évről és 2020-2021. évi 
tervek, de ez  előtt

a. kitüntetetettek köszöntése:

Kormánykitüntetések: dr. Herpy Miklósné Légár Piroska, Gráf Zsuzsa, 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar karnagyai –, dr. Richter 
Anna (ügyvéd)

KÓTA díjak: 
 Párkai István és Várnai Ferenc – életműdíj 
 Stubendek István, Őri Csilla Uhereczky Eszter, Vass Lajos Kórus 

– kórus kategória.
 Erdélyi Ágnes, Arany János – karnagyi kategória.
 Zelinka Tamás, Kovács Mária, Tillai Aurél zeneírói kategória.
 dr. Makráné Kónya Melinda-komlói KZ iskola; Sárközyné Pomázi 

Ágnes – tatabányai KZ iskola – tanári kategória. 
Budapestért díj: Szőnyi Erzsébet (2019. november)
Külföldi elismerések: dr. Márkusné Natter-Nád Klára – Stefan Kerner-díj
            dr. Erdei Péter: Amerikai Kodály Tanárok 
            Szervezetének Életmű-díja

b. Rövid összefoglaló a 2019. év  eseményeiről ill. tevékenységünk-
ről, valamint társszervezetek jelentősebb programjairól, mely-
ben MKT tagok is részt vettek:

 − ANDOR ILONA EMLÉKLEMEZ 2. bemutató a Nádor teremben 
– Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa – 2019. január

 − HANGVERSENY  ITTZÉS  MIHÁLY  EMLÉKÉRE – KECSKEMÉT  
2019. február 1. 

 − BICINIUM ÉNEKLÉSI VERSENY és a „II. FIATAL KARVEZETŐK 
VERSENYE” SZEGEDI  TAGCSOPORT rendezvénye 2019. február 
– március   

 − MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS KODÁLY ZOLTÁN SÍRJÁNÁL 
a Farkasréti temetőben és vidéki tagcsoportjainknál – 2019. március 

 − „A MI KODÁLYUNK”  Filmbemutató PESTI VIGADÓ 2019. ápri-
lis 9. (MMA)

 − A 95 ÉVES SZŐNYI  ERZSÉBET  SZÜLETÉSNAPI  SZERZŐI  EST-
JE  ( PESTI VIGADÓ/MMA   2019.április 24.) és a Budai Ciszterci 
Szt.Imre Gimnázium dísztermében

 − A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 2019. május 27. 
Régi Zeneakadémia Bach Terem

 − ITTZÉS  MIHÁLY  EMLÉKHANGVERSENY 2019. május 27. Régi 
Zeneakadémia Kamaraterem  

 − Veszprém megyei  KISTÉRSÉGŰ ÉNEKLŐ IFJÚSÁG  kórustalál-
kozói Nagyné Nyári Ágnes szervezésében 2019. május-június

 − VIKÁR LÁSZLÓ KODÁLY HAGYATÉKA: Kodály Zoltán a rokon 
népek körében – kiállítás a Kodály múzeumban 2019. június

 − Szokolay Sándor: Hogy is kezdődött c. KÖNYVBEMUTATÓ Kecs-
keméten 2019. szeptember

 − A megválasztott TISZTELETBELI TAGOK ünnepi köszöntése   
2019. szeptember

 − KODÁLY KATONÁJA VAGYOK – Akadémikusi portrék, MMA 
filmvetítés – beszélgetés Szőnyi Erzsébettel – beszélgetőtárs Már-
kusné Natter-Nád Klára – 2019. október  

 − Szalay Olga előadása a soproni tagcsoportnál: KODÁLY ZOLTÁN 
A NÉPZENEGYŰJTŐ 2019. november

 − KÓRUSOK NAPJA és megemlékezés Kodály Zoltánról – pécsi ének-
karok részvételével 2019. december

 − Szegedi tagcsoport: HANGVERSENY KODÁLY ZOLTÁN ÉS 
KOCSÁR MIKLÓS EMLÉKÉRE 2019.november

 − ÜNNEPI HANGVERSENY KECSKEMÉTEN – Balogh József zon-
goraművész felléptével – 2019. december; Kálmán Lajos NÉPDAL-
ÉNEKLÉSI Találkozó 2019. november

 − Sebestyénné Mona 85 éves – hangverseny a család rendezésében 
2019. december

 − VÉNDIÁK KÓRUS ADVENTI SZEREPLÉSE Pozsonyban 2019. dec-
ember
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 − Nyíregyházi tagcsoport szervezésében :  SZAKMAI PROGRAMOK, 
HANGVERSENYEK, ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK havi 
klubnapok keretében; KIRÁNDULÁS: Középkori templomtúra 
Szatmárban 2019.augusztus 9.10-11. minden MKT tag részére – 
Belinszky Etelka szervezésében; Breinichné Horváth Andrea ELŐ-
ADÁSA ANDOR ILONÁRÓL  2019. november; megemlékezés  a 
10 éve elhunyt Tarcai Zoltánról

Egyéb rendezvények – a teljesség igénye nélkül:
 − Marczibányi téri Kodály Iskola tanévzáró hangversenye a Fővárosi 

Operettszínházban, decemberben hgv. a Mátyás templomban (Bár-
dos, Kodály, Kocsár művek)

 − Nemzetközi Szimpózium a Kodály Intézet innovatív zenepedagó-
giai projektjeiről film és könyvbemutatóval – Kodály HUB

 − Zenepedagógiai konferencia a Budai Képző fennállásának 150. év-
fordulóján – „Tündérkert vagy pusztaság” címmel

 − Galyatetői emlékezés: emléktábla avatás Ittzés Mihály emlékére, 
harmónium felújítás, koszorúzás, hangverseny

 − Megemlékezések Bárdos Lajos születésének 120. évfordulójáról 
(Pesti Vigadó, Zeneakadémia)

 − Katanics Mária életútját bemutató kiállítás és könyvbemutató Baján 
és Budapesten

 − Emlékezés a 100 éve született Járdányi Pálra,
 − IKS: Nemzetközi Kodály Szimpózium Malajziában az LFZE Kodály 

Intézetének tagjai részvételével; Konferencia Forrai Katalin mun-
kásságáról

 − KONCERTEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, helyi kórustalálkozók, iskolai 
ének és műveltségi versenyek, ismeretterjesztő előadások.   

 − A KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI C. PERIODIKA 4 számát megje-
lentettük, 2019-ben még dr. Márkusné Natter-Nád Klára főszerkesz-
tő munkájaként, akinek ezúton is a társaság nevében köszönetet 
mondunk, a több évtizedes alapos, minden szakmai eseményre 
kiterjedő figyelméért és tudósításaiért, valamint nagy odaadással és 
szakmai körültekintéssel összeállított könyveiért, mint a Kodály 
Zoltán nevét viselő iskolák és kórusok, Szőnyi Erzsébet 90. szüle-
tésnapja, Kodály Zoltán a képzőművészetben, Kodály Társaság  
40 éves c. kiadványok. 2020-tól a MKT Híreinek szerkesztését 
Breinichné Horváth Andrea, zenepedagógus, az Andor Ilona Ba ráti 
Társaság Kodály Kórusának karnagya, az MKT társelnöke vette át.

 − HONLAPUNKAT megújítottuk és tovább bővítjük. 
(www.m-kodalytarsasag.hu) 

 − VIDÉKI TAGCSOPORTJAINK egyéb tevékenységükről készített 
kiegészítő beszámolóiból kitűnik, hogy a fentebb említett esemé-
nyeken túl, nagyon sok érdekes és hasznos rendezvény, találkozó 

került megvalósításra. Nagy súlyt fektettek a tanuló ifjúság, ének-
zenetanárok, kórusok bevonására, sőt a helyi zeneszerető közönség 
aktivizálására  is, ezzel pedig komoly részt vállaltak Kodály Zoltán 
munkásságának,  zenepedagógiai elveinek megismertetésében, ter-
jesztésében, a kodályi hagyományok ápolásában. A beszámolók  
a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Rövid értékelés a gazdálkodásról: – részletesebben a Felügyelő  
Bizottság jelentésében

Elmondható, hogy a 2019. évi tervek megvalósítását részben pályáza-
tokon elnyert összegek tették lehetővé, valamint saját forrásaink: tagdíjak 
és adományok. 

2019. évi összes bevételünk pályázatokból 7.351 eFt.  

Eredményes pályázataink:
NKA: Hírek 2,2 millió Ft; Éneklő ifjúság (Veszprém megye) 500 eFt; 

Éneklő ifjúság 2020-550 eFt (2020-ban elmaradt, 2021-ben lesz meg-
valósítva);  Hagyományos hangversenyek  (dec. 16.) 600 eFt, 

 Véndiák kórus vendégszereplése Pozsonyban 300 eFt 
MMA: működés 1.700 eFt; emlékhangversenyek Ittzés Mihály emlékére 

(Budapest, Kecskemét) 500 eFt
Kecskeméti önkormányzati és polgármesteri támogatás 2018-ról át-

húzódó 200 eFT -tanári továbbképzésre; 2019-ben jóváírva 1000 eFt, 
felhasználva 500 eFt népdaléneklési verseny Kálmán Lajos emlékére, 
a maradékot 500 eFt (ismeretterjesztő előadás és tanári továbbképzés) 
még 2020-ban, esetleg 2021-ben kerül felhasználásra.

Tagdíj, adomány, könyveladás: 1,5 millió Ft, 1%-ból befolyt összeg  38 eFt. 

Pályázati bevételeink csak részben fedezték a felmerülő költségeket, a hi-
ányzó összegeket a befolyt tagdíjakból és az egyéb bevételekből fedeztük.  
A pályázatkezelők által előírt elszámolási kötelezettségeinknek eleget tettünk.
Itt kell megjegyezni, hogy tagságunk, Ittzés Mihály tisztelői, rokonai, társ-
szervezetek adományaikkal nagyban hozzájárultak az emlékhangversenyek 
megrendezéséhez. Ezért mindenkinek külön köszönetet mondunk. 

Taglétszámunk meghaladja az 1000 főt, a létszám kb. kétharmadát  a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagcsoport teszi ki. 2020-ban tagrevíziót 
végzünk, melynek lényege az adatok pontosítása, a tagdíjat nem fizetők 
kiszűrése, valamint költségcsökkentési szempontokat figyelembe véve an-
nak felmérése, hogy a Híreket kiknek lehet online küldeni, és hányan kérik 
továbbra is postán, nyomtatott formában.

2020. év
A koronavírus járvány miatt számos már meghirdetett rendezvény elma-
radt, ezek remélhetőleg   még ezévben, részben 2021-ben valósulnak meg.

2020-2021-re eddig elnyert pályázati támogatások:
NKA Hírek: 2.800 eFt (ez tette lehetővé, hogy színesben jelentettjük meg)
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MMA: működés 1.700 eFt
EMMI miniszteri: 3.000 eFt Pécs részére „Pécsi úttörés” címmel konfe-

rencia és hangverseny 2020. november 28-29.
MMA: 2.000 eFT – Szőnyi Erzsébet emlékkönyv kiadása KOTÁ-val kö-

zösen, MMA támogatással. 2021. január 25-én könyvbemutató és 
hangverseny a Pesti Vigadóban. A Szőnyi könyv főszerkesztője dr. 
Márkusné Natter-Nád Klára. A könyv bemutatja Szőnyi Erzsébet élet-
útját, tanítványok, kortársak, tisztelők írásain keresztül.

A 2020-as konkrét tervek megvalósítását a járványhelyzet alakulása 
nagyban befolyásolja. 

A Kodály Zoltán születésnapi hangversenyt, koszorúzást mindenképp 
szeretnénk megtartani összes tagcsoportunknál decemberben. Erre pá-
lyázati támogatást kértünk.

A beszámolóhoz egyéb kiegészítések:  
 − A társaságnak fizetett 1 fő, nyugdíjas alkalmazottja van (irodavezető)
 − Könyvelés elszámolása számlás megbízási szerződés alapján történik. 
 − A honlap készítője és szerkesztője, valamint a Hírek alkotó szer-

kesztője munkájáért honoráriumba részesül. 
 − A választott tisztségviselők tevékenységüket térítésmentesen,  társa-

dalmi munkában végzik.
 − A Társaság senkinek nem nyújtott cél szerinti támogatást
 − A társaság munkáját – szükség szerint – jelentős mértékben segítik 

önkéntes, térítésmentesen dolgozó tagjaink, valamint egyes, megva-
lósuló rendezvényeinken  szereplő művészek, előadók, akik gyakran 
térítésmentesen vállalnak fellépést.

Szavazás: A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról – előter-
jesztő: Balásházi Bálint a Felügyelő Bizottság elnöke – külön mellékletben

Szavazás: a beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták
Hozzászólás: B. Horváth Andrea felvetette, hogy az 1%-os felajánlások 
összege, a 38 eFt, nagyon kevés. Igaz, hogy a tagság nagyrésze nyugdíjas, 
de egy kis figyelemfelkeltéssel, rokonok, ismerősök bevonásával, nagyobb 
figyelem felkeltéssel elérhető lenne jobb eredmény is.

Zárszó – Levezető elnök ill. elnök
Az elnök és a levezető elnök megköszönték az aktív részvételt, az előké-
szítő munkát és reményüknek adtak kifejezést, hogy a 2020-ra tervezett 
programoknak legalább egy részét meg lehet valósítani. Bízzunk benne, 
hogy a 2021-es évben már több lehetőség lesz a kollektív munkára. 

A Covid 19 járvány terjedése miatt az elnök óvatosságra, a biztonsági 
intézkedések betartására hívta fel a figyelmet. A továbbiakhoz jó munkát, 
kitartást és jó egészséget kívánt. Kodály szavaival élve bármilyen nehéz 
is a helyzet „A tűznek nem szabad kialudnia”.

Összefoglaló a vidéki tagcsoportok kiegészítő beszámolói alapján:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TAGCSOPORT tagcsoport 
vezető: Belinszky Etelka, elnök: Szabó Dénes

 − havi rendszerességgel rendezett klubnapok keretében ismeretterjesztő 
előadások a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtárban (pl. Hans 
Koesslerről, a 20-21. századi népzenei mozgalmakról, Händelről, Andor 
Ilonáról, vetített képes előadás a Templomtúra kirándulásról, stb.). 

 − Ünnepi hangverseny Kodály Zoltán születésnapján a Vikár Sándor 
Zeneiskolában az iskola tanárainak és tanulóinak fellépésével

 − Cantemus Családi Bérlet Plusz hangversenyei a Kodály Zoltán isko-
lában, olyan fellépőkkel, mint Kassai István, Perényi Miklós, Ittzés 
Gergely, Zétényi Tamás, Monostori Gábor, Sándor László, valamint 
a Virtuózok zenekara

KECSKEMÉT tagcsoport vezető: Jámbor Zsolt
 − Hangverseny Ittzés Mihály emlékére a Kodály Vonósnégyes, Rajk 

Judit-Klézli János, Kodály iskola Antanténusz Kórusa, Cantus No-
bilis Kórus és mások fellépésével

 − Kecskemét 650 éves fennállásának évfordulóján: Lehetne városunk 
a magyar Salzburg ?! címmel kerekasztal beszélgetések Kecskemét 
zenei életének múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

 − Zenei együttesek Kecskeméten (februárban), Zenei intézmények 
Kecskeméten (márciusban)  a városban működő zenekarok, és in-
tézmények vezetőinek részvételével. 

 − Bach János passiója dr. Fazekas Gergely zenetörténész előadása
 − Ének-zene tanárok továbbképzése: Megosztott figyelem és figyelő zene-

hallgatás készségének fejlesztése általános iskolában (Szirányi Borbála)
 − Kálmán Lajos népzenei találkozó, minősítő – célja lehetőséget te-

remteni a térség népdalénekesei, népzenészei részére bemutatko-
zásra, ismereteik továbbfejlesztésére

 − Hangverseny Kodály Zoltán születésnapjának 137. évfordulóján  
Balogh József zongoraművész fellépésével  – elhangzottak Rameau, 
Debussy, Lajtha, Kodály Zoltán művei.

PÉCS-BARANYAI TAGCSOPORT – tagcsoport vezető: Vas Bence
 − Részvétel Szegeden az ifjú karvezető szakosok országos versenyén 

– Pécsi KZ Gimnázium Leánykara
 − Kodály koncert Nagyszalontán és Gyulán – Pécsi KZ Gimnázium 

Leánykara Kertész Attila vezetésével
 − Pécsi Dalos Nap – Koszorúzás, megemlékezés. Közös éneklés. Tisz-

teletbeli tagok köszöntése.
 − Kodály koncert 6 együttes felléptével, a Pécs-Baranyai Kórus és Ze-

nekari Szövetség rendezésében
 − Pécs-Baranya megyei Éneklő Ifjúság
 − Új zongora avatása: Zongora-Örömkoncert a KZ gimnáziumban, 

neves művészek felléptével
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 − Szombat délelőtt a népzene jegyében – közös rendezésű népzenei 
találkozó az ifjúsági és felnőtt korosztály részére

 − Magyar kórusok napja (PTE Liszt Ferenc Hangversenyterem) és 
Kodály Zoltán születésnapi koncertje. Hét kórus adott színvonalas 
koncertet Kodály és tanítványainak műveiből.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – SOPRON – tagcsoport vezető: 
Bencsik Erzsébet

 − Kodály Zoltán Népdaléneklési Fesztivál
 − Lövői kórusünnep – a térség kórusainak, iskoláinak részvételével
 − Bencsik Erzsébet tartott 20 órás óvónői továbbképzést a Soproni Egye-

tem Benedek Elek Pedagógiai Kar két Gyakorló Óvodája óvónőinek
 − dr. Szalay Olga előadása Kodály a népzenegyűjtő címmel
 − Emlékhangverseny Kodály Zoltán tiszteletére

NYUGAT-DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – VESZPRÉM – tagcsoport 
vezető: Erdélyi Ágnes

 − Hagyományos, zenetörténeti előadások – 2019-ben Liszt Ferenc mun-
kássága és a 20. század különleges európai szerzőinek a bemutatása 
volt a fő téma (Liszt zongora és zenekari művei, Liszt és Magyarország. 
A makacs Sztravinszkij, Arvo Pärt). Előadók az MKT tagjai voltak.

 − Brusznyai emlékhangverseny a Pannon Egyetem aulájában a Brusz-
nyai Alapítvány rendezésében. Fellépők a főként gimnazistákból álló 
Brusznyai oratórium kórus és a Mendelssohn Kamarazenekar.

 − Éneklő Magyarország – Megyei kórustalálkozó a Hangvillában – 12 
kórus részvételével és közös énekléssel. KÓTA minősítés.

 − Magyar Kórusok találkozója – 3 napos fesztivál, „Hangvilla díjas” 
meghívott kórusok és a kolozsvári Magyar Gyermekkórus, sepszi-
szent györgyi Cantus Firmus Vegyeskar részvételével.

 − Hangverseny a Zenei Világnap tiszteletére – Megemlékezés az el-
hunyt Daróci Bárdos Tamásról és Kocsár Miklós zeneszerzőről.  
A hangversenyen 10 muzsikáló közösség – kórusok, zenekarok és 
egy lengyel vendégkórus volt résztvevők között.

 − Veszprém megyei kis térségű Éneklő Ifjúság Veszprém környéki 
falvak iskolai énekkarainak, együtteseinek felléptével, Nagyné Nyári 
Ágnes szervezésében, NKA támogatással

 − Hagyományosan visszatérő Magyarpolányi Kodály-szaktábor – 
Nagyné Nyári Ágnes szervezésében, NKA támogatással

SZEGED ÉS KÖRNYÉKE – tagcsoport vezető:  Rozgonyi Éva
 − Bicinium éneklési verseny és a II. Fiatal karvezetők versenye
 − Hangverseny Kodály Zoltán és Kocsár Miklós emlékére
 − Orgonakoncert a Nyíregyházi Cantemus kórus Pro Musica Leány-

kara és Pálúr János orgonaművész felléptével
 − Hangversenyek, ismeretterjesztő előadások, iskolai kórustalálkozók

BÚCSÚZUNK

Erdős Jenő
 

Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Kedves Jenő Bácsi!

Az Ádám Jenő Pedagóguskórus nevében búcsú-
zom alapító karnagyunktól, Erdős Jenőtől. 
1958-ban ez a nagyszerű ember megálmodott 
egy közösséget, amely énekelni szerető és jó 
hangú pedagógusokból áll, akiknek hivatásuk a 
nevelés, az értékek átadása, a zene segítségével 
a közönség gyönyörködtetése. A cél magasztos 
volt: a történelmileg szürke és vészterhes kor-
ban örömöt hozni az emberek szívébe, erőt és 

reményt adni, elfeledtetni kicsit a gondokat.
 A Hősök terén létrejött egy baráti társaság, és a létszámuk gyorsan 

nőtt. Csatlakoztak a rokonok, ismerősök, akiknek hasonló volt az életfel-
fogásuk. Az énekléssel szebbé akarták tenni mások életét is, először szű-
kebb környezetükben, Mátészalkán, majd ez a tevékenység a kisvárost túl 
nőtte, és a környező településekre is eljutott a lelkes kórus. Erdős Jenő 
karnagy nemcsak a vezetőjük volt, annál sokkal több. Igazi nagybetűs 
PEDAGÓGUS volt, aki tanította, irányította ezt a Mátészalkán egyre is-
mertebbé váló kórust. Ő volt a példakép, aki emberszeretetével, humá-
numával, tudásával tündökölt azokban a nehéz időkben is. Megmutatta, 
hogy a lélek jósága a zene, az éneklés segítségével szebbé teheti a világot.

A kórus pedig egyre sikeresebb és egyre ismertebb lett szakmai téren 
régiónkban és az egész országban is. A karnagy úr büszke volt kórusára, 
barátaira. Motiválta őket újabb és újabb kihívások teljesítésére, fejlődés-
re. Mindez mégsem csak a kemény munkát és a fárasztó próbákat jelen-
tette. Életre szóló barátságok születtek. Olyan emberi kötelékek, amelyek 
a kölcsönös tiszteleten és a szereteten alapulnak, és ellenállnak az időnek. 
Nemcsak a fényképek őrzik a közös programok, a kirándulások, a főzések 
barátságos légkörét, az emlékeinkben ott él a karnagy úr, aki nagy csa-
láddá formálta kórusát.

Erdős Jenő lelkesedése teremtő erőként hatott. Egészen a nyugdíjba 
vonulásáig lendítette előre szeretett kórusát. Közben talált egy segítő 
társra is karnagyi munkájában 1977-ben, hiszen Csányi Ottóval ugyanaz 
volt a hitvallásuk. Így, amikor 1981-ben nyugdíjasként elköszönt a kórus-
tól Erdős Jenő mint karnagy, megmaradt mindaz, amit ő elkezdett. Az a 
munka, az a szemlélet, az a szeretet és tisztelet, amit Jenő bácsi képviselt, 


