
3938

Összefoglaló vidéki tagcsoportok 2020. évi tevékenységéről és 
a 2021-2022. évi tervekről.

KECSKEMÉT – tagcsoport vezető: Jámbor Zsolt

Tervezett, de meg nem valósult rendezvények 2020-ban:
 − Zenetörténeti előadások:

Beethoven zongoraszonátái, – (DR. HABIL. KOMLÓS KATALIN 
professor emeritus),

 − A Monarchia osztrák-magyar operettje – (DR. HABIL. BATTA 
ANDRÁS egyetemi tanár)
Az új bécsi iskola: Webern, Berg és Schönberg művészete 
(DR. KOVÁCS SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár)
 • Lehetséges megvalósulás időpontja: 2021. október – december

 − Hangverseny Kodály Zoltán 139. és Kálmán Lajos 100. születés-
napja tiszteletére

 − Csík Zenekar, Hegedűs Együttes és barátaik közreműködésével.
 − Válogatás Kodály Zoltán és Kálmán Lajos népzenei gyűjtéséből.

 • o Lehetséges megvalósulás időpontja: 2021. december
Tervezett rendezvények 2022.

 − Éneklő Ifjúság Napja – Célunk egy olyan kórusünnep megszerve-
zése lett volt, melyben a város általános és középiskoláinak kórusai 
egy napon mutatkozhattak volna be a város közönségének. Szeret-
tünk volna szakmai találkozót létrehozni a karnagyok között, ahol 
a zsűri értékelése, tanácsai után egymás munkájának jobb megis-
merésére is sor kerülhet.
 • Lehetséges megvalósulás időpontja: 2022. március Kodály Zoltán 

az EMBER – előadás sorozat – 3 előadás Kodály Zoltán születés-
napi hangverseny

 − Továbbképzés ének-zene tanárok-tanítók részére – a zenei írás fej-
lesztési lehetőségei Hogy érzi magát? – beszélgetések Kecskemétről 
elszármazott nemzetközi hírű művészekkel – 4 alkalom

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

Tagcsoportunk elnöksége 2020-ban is gazdag és színvonalas programot 
állított össze a klasszikus értékek iránt érdeklődő szép számú tagságnak. 
Sajnos a koronavírus járvány miatt, csak a töredéke valósulhatott meg 
terveinknek.

Január: Emlékkoncertet rendeztünk alapító elnökünk Tarcai Zoltán 
halálának 10. évfordulója alkalmából. A Kodály Hírek 2020/1 számában 
Zoli bácsi leánya, Tarcai Ibolya számolt be az eseményről. – A Cantemus 

Családi Bérlet Plusz vendége volt a Nyíregyházáról indult Szentpáli Ro-
land tubaművész.

Február: A Cantemus Bérlet keretében a Cantemus Farsangján vehet-
tek részt a bérlettel rendelkező tagjaink.

Tóth Sándor helytörténész előadást tartott Szénfy Gusztávról, a XIX. 
századi Nyíregyháza zenei életének fontos személyiségéről halálának 200. 
évfordulója alkalmából. A szerző dalainak előadásával közreműködött 
Szilágyi Szilárd.

Március: A felekezetek zenéjét bemutató sorozatunkban az evangélikus 
egyház zenéjével ismerkedhettünk meg Dr. Kovács László Attila evangé-
likus lelkész, orgonaművész előadásából.

A Cantemus Családi Bérlet Plusz következő vendége Balázs János  
Kossuth-díjas zongoraművész lett volna, de az ő előadása és a többi prog-
ramunk a járvány miatt elmaradt.

PÉCS – BARANYA MEGYEI TAGCSOPORT – tagcsoport vezető:  
Vas Bence 

A vírushelyzet miatt 2020 márciusától jól látszott, hogy az évben nagyon 
kevés programot tudunk megvalósítani. Több program véglegesen elma-
radt, és volt olyan, ami többszöri időpont módosítással 2021 őszén való-
sítunk meg. Két megvalósult programról tudunk beszámolni:

 − A Kodály Gimnázium koszorúzása 2020. december 16-án Pécsett a 
Szent István téri Kodály szobornál volt, ahol Kodály Zoltán gyűj-
tötte népdalokból egy csokrot szólaltatott meg Horváth Nikoletta 
9. Osztályos tanuló, valamint a Bartók Béla Leánykar adta elő  
Kodály Zoltán Táncnóta című művét Frigy Nikoletta tanárnő ve-
zényletével.

 − A másik esemény szintén december 16-án a Magyar Kodály Társa-
ság és a Pécs-Baranyai Tagcsoport közös megemlékezése és koszo-
rúzása volt a Kodály szobornál, melyről az újságban is hírt adtunk. 
A koszorúzásnál jelen volt Kertész Attila, a Társaság elnöke és Vas 
Bence a tagcsoportvezető. Jankó Gabriella a népművészet ifjú mes-
tere tolmácsolásában Kodály Zoltán által gyűjtött népdalokból egy 
csokor hangzott el.

Az immár negyedszer módosított fontos programunk a nagy Kodály 
konferencia, és díszhangverseny, amely 2020. novemberében 75 éve in-
dított úttörés emlékére szerveződött, 2021. október 16-17-én kerül meg-
rendezésre. Előadók: Andrásfalvy Bertalan, Lakner Tamás, Nemes Lász-
ló-Norbert, Kovács Attila, Józsa Mónika, Erdei Péter, Tóth Ferenc, Szabó 
Szabolcs, Rónaszékiné Keresztes Mónika,

Kertész Attila. Ehhez a konferenciához kapcsolódik a Pécsi tagcsoport 
megalakulásának 25- évfordulója. Ebből az alkalomból október 15-én 
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ünnepi hangversenyt és előadást szervezünk, melynek díszvendége és 
előadója Szabó Dénes Kossuth díjas karnagy és a nyíregyházi Cantemus 
kórus lesz.

A két felsorolt 2021. őszi programunk mellett szoros együttműködést 
tervezünk a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Igazgatósága 
Művészeti Munkabizottságával, a Pécsi illetőségű Potenton Alapítvánnyal 
és az egyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézetével. A közösen 
szervezett programok (hangversenyek, előadások, szimpóziumok) a ter-
vek szerint a tagság számára ingyen látogathatóak lesznek.

ÉSZAK DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – VESZPRÉM – tagcsoport 
vezető: Erdélyi Ágnes

A 2002-ben Kollár Kálmán karnagy úr vezetésével „Felső-Dunántúli Tag-
csoportéként megalakult közösség sok átalakulás után 2018-ban kezdett 
újabb tagtoborzásba.

Szőnyi Erzsébet tanárnő és Ittzés Mihály elnök úr szorgalmazására 
újraindítottuk a Magyar Kodály Társaság nevével fémjelzett eseményeket 
Veszprém új kulturális közösségi terében, a Hangvillában. Veszprém Vá-
ros Vegyeskara Egyesületének rendezésében zenetörténeti előadásokkal, 
kórustalálkozókkal, különleges hangversenyekkel igyekszünk felmutatni 
és tovább éltetni a kodályi örökséget.

A 2020. év tervezett gazdag programjából a világjárvány miatt sokkal 
kevesebb esemény valósult meg, de úgy gondolom, a feladatnak – hogy 
közvetítsük a zene minden időben támaszt nyújtó erejét, hivatását a kö-
zösség összetartására – elég jól megfeleltünk.

Az év legfontosabb eseményei időrendben:
Január 11. Brusznyai Emlékhangverseny – három évtizede hagyományos 

városi ünnep Veszprém 1956-os mártír tanárának a tisztele-
tére. A Pannon Egyetem aulájában a mintegy 200 tagot szám-
láló középiskolai oratóriumkórus lépett fel. Felcsendült Pergo-
lesi: Confitebor tibi Domine-zsoltára és J. S. Bach: Zárókórus 
és korái a János passióból.

Január 31. Zenetörténeti előadás a Hangvillában:
 „Dimitri Sosztakovics – Orosz sokszínűség” címmel Golarits 

Flóra tartott sok zenével és filmmel illusztrált előadást.

Február 15. Aranypáva Népzenei Térségi és Országos Minősítő Székes-
fehérváron, amelyen a Dúdoló Énekegyüttes továbbjutott az 
országos szintre.

Február 16. Kocsár Miklós emlékhangverseny a Veszprémi Agórában.
 A programot a Gizella Nőikar hívta életre, a város négy kórusa 

énekelt igen változatos összeállítást a nemrégiben távozott 
zeneszerző nagyszerű életművéből, amelyet szóban Lukács 
Elek fiatal kolléga méltatott.

Február 28. Zenetörténeti előadás a Hangvillában:
 „Steve Reich és John Cage, a két feltaláló” címmel Sipos Csaba 

ütőhangszeres művésztanár a hangfelvételek mellett hangsze-
reken is bemutatta a szerzők komponálási technikáját, a zene-
iskolás növendékei is közreműködtek.

Március 10. A Dúdoló Népzenei Műhely énekesei részt vettek a „Tiszán 
innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny területi 
válogatóján Pétfürdőn, és továbbjutottak az országos döntőbe 
– amit már nem lehetett megrendezni.

Június 4.  A Nemzeti Összetartozás Napján, Trianon 100. évfordulója 
alkalmából a vírus miatti országos leállás után először talál-
kozott Veszprém Város Vegyeskara kóruscsaládja a veszprémi 
Bazilikánál. Nem hivatalos fellépés, hanem egy megemlékezés 
volt: népdalokkal Jártuk körbe” az elcsatolt Magyarországot 
„A csitári hegyek alatt”, „Kolozsváros olyan város” dalolásával 
„A horgosi csárda” zenészeit megidézve egy órányit énekeltünk 
a Szentháromság téren, a friss nyári szélben. Megrendítően 
szép élmény lett a történelmi emléknap és a vírushelyzet dik-
tálta lelkiállapotunk miatt is!

Július 5-10. A Dúdoló Népzenei Műhely tagjai Kiscsőszön táboroztak a 
Dűvő zenekar népzenei táborában, ahol Felső-Bordrogközi és 
Magyarszováti népdalokat tanulhattak a gyerekekkel. Nagy 
szakmai hozzáértéssel közvetítette Kubinyi Júlia az erdélyi, 
mezőségi falvak énekeit.

Augusztus 7-11. Veszprém Város Vegyeskara Vokáljának (ifjúsági vegyes-
kar) Dalos Vakációja a felsőörsi Snétberger Zenei Központban. 
A gazdag repertoárt tovább bővítettük templomi és világi mu-
zsikával, fellépések: augusztus 9-én a Felsőörsi Református 
Templom vasárnapi Istentiszteletén, augusztus 10-én az alsó-
örsi strandon.

Szeptember 12. A VVV Vokál a kóruscsalád nevében közreműködött a 
Kálvin-parki református templom felépült gyülekezeti termé-
nek avatásán.

Szeptemberben elindítottunk egy új kórus-formációt: „Z-Vitamin” (Zene 
Vitamin) – a vegyeskar idős énekesei számára, heti egy pró-
bával, külön repertoárral 
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Október 1. Zenei Világnap – a város zenei együtteseinek hagyományos 
találkozója, ezúttal a Lovassy Gimnázium helyett a belvárosi 
Szent Imre téren.

 Hat együttes – kórusok, zenekarok – jöttek össze muzsikálni 
egymásnak, egymással, és énekelni a lelkes városlakókkal.

Decemberben a hagyományos városi karácsonyi koncertből egy videó-
üzenet maradt: az előző év „Mennyből az angyal” közös énekét 
szerkesztettük meg otthoni szóló-felvételekkel, megható emlék 
marad erről a nehéz időszakról: https://drive.google.com/
drive/folders/lTh-K3XfgesJT615-gBtxr2XT-vRWuXRy?usp= 
sharing

Végül röviden a jelenlegi munkákról:
komoly tempóban zajlanak az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Ba-
laton 2023 előkészületei, pályázatokat írnak ki minden folyamatos, és 
majd abban az évben megvalósuló eseményre. A széleskörű zenei kon-
cepcióban minden zenei műfaj szerepet kap, és a zenei nevelés 0-99 éve-
sig(!) is részletes kidolgozásra kerül – városi szinten. Teljes összefogást 
szorgalmazunk a kisgyermekekkel foglalkozókkal, az iskolákkal, a zenei 
együttesekkel és intézményekkel. Új zenetanulási, hangszertanulási le-
hetőségeket hoz a „Hangvető” nevű zenei manager-iroda – ez elsősorban 
könnyűzenei terület lesz a fiatalok és felnőttek számára – de a városi 
zeneiskola, a kórusok, a klasszikus együttesek is „tartják a frontot”, az 
igényes klasszikus és népzenei képzés, aktivitás területén. Odafigyelünk 
az egyházzenére is!

Készülünk felállítani egy kóruszenei módszertani központot – amo-
lyan helyi Kóta-irodát, pedagógiai műhelyt, amely a tanári és karnagyi 
továbbképzéseket, kórusfesztiválokat, minősítéseket szervezi nem csak 
Veszprémben, hanem az egész megyében és a Balaton felvidéken.

A nagy programokról: Éneklő Magyarország a Dalvölgyben és Europa 
Cantat Nemzetközi Éneklő Hét – majd később tudok részletes tájékoz-
tatást adni.

A Nagyné Nyári Ágnes által hagyományosan szervezett progra-
mok, mint a megyei kistérségű Éneklő Ifjúság és a magyarpolányi Kodály 
tábor a járvány miatt sajnos elmaradt, ezek pótlására terveink szerint 
2022-ben kerül sor.

NYUGAT DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – SOPRON tagcsoport vezető: 
Bencsik Erzsébet 

 − 2021 márciusában a HJAMI (Horváth József Alapfokú Művészeti 
Iskola) „Emlékezzünk Kodály Zoltánra” címmel videós megemléke-
zést tartott ami a youtube-on megtekinthető. Elmaradt a HJAMI 

(Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola) novemberi Kórusünnepe. 
2021 őszén Szeretnénk pótolni.

 − Elmaradt Lövőn a Bicinium Éneklési Kórustalálkozó Találkozó. Ezt 
2021-ben késő ősszel tudjuk pótolni. A pályázaton elnyert összeg 
(400000 Ft) ekkor kerül felhasználásra.

2022-es tervek:
 − 2020-ban és 2021-ben is elmaradt a Tavaszi Kórusünnep szintén 

Lövőn. Ezt 2022 tavaszán már minden bizonnyal meg tudjuk ren-
dezni.

 − 2021-ben elmarad a Gyermekkórusok tanév végi találkozója. 2022 
május végén kerül megrendezésre.

 − 2020- és 2021 márciusában is elmaradt a Kodály Zoltán Népdal-
éneklési Fesztivál amely 2022-ben már K.Z. Népdaléneklési Feszti-
vál és Szolfézs Találkozó néven folytatódik

 − 2021-ben és 2022-ben is ünnepi hangversennyel tisztelgünk K.Z. 
születésnapján. 2022-ben a Kodály év kapcsán kiemelt rendezvény-
nyé kívánjuk emelni. Több Kodály művel, csatlakoztatva nem sop-
roni óvodák, iskolák és felnőtt kórusok részvételét is.

 − 2022-ben kívánjuk ismét-megrendezni a 2017-ben már egyszer  
sikeresen lebonyolított Kodály Kvízt.

 − Tervezünk továbbá iskolai énektanárok és óvodapedagógusok  
számára szakmai továbbképzési napokat Kocsis-Holper Zoltán ve-
zetésével

 − Terveink között szerepel Szombathely, Győr, Mosonmagyaróvár 
valamint környékük bevonása MKT életébe.

SZEGED – tagcsoport vezető: Rozgonyi Éva

2020. évi terveink a járvány miatt jelentős részben meghiúsultak. 2020. 
decemberében megemlékeztünk Kodály Zoltán születésnapjáról, de  
a tervezett megyei Bicinium Éneklési verseny elmaradt.

2021–2022-es terveink közt szerepelnek hangversenyek Kodály Zoltán 
tiszteletére, a megyei Bicinium éneklési verseny megrendezése, előadások 
az ének-zeneoktatás helyzetéről, könyvbemutatók az MKT kiadványairól, 
hangversenyek.

Szorosan együttműködünk a SZTE Zeneművészeti Karával és az Agóra 
Kulturális központtal.

5



4342

Október 1. Zenei Világnap – a város zenei együtteseinek hagyományos 
találkozója, ezúttal a Lovassy Gimnázium helyett a belvárosi 
Szent Imre téren.

 Hat együttes – kórusok, zenekarok – jöttek össze muzsikálni 
egymásnak, egymással, és énekelni a lelkes városlakókkal.

Decemberben a hagyományos városi karácsonyi koncertből egy videó-
üzenet maradt: az előző év „Mennyből az angyal” közös énekét 
szerkesztettük meg otthoni szóló-felvételekkel, megható emlék 
marad erről a nehéz időszakról: https://drive.google.com/
drive/folders/lTh-K3XfgesJT615-gBtxr2XT-vRWuXRy?usp= 
sharing

Végül röviden a jelenlegi munkákról:
komoly tempóban zajlanak az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Ba-
laton 2023 előkészületei, pályázatokat írnak ki minden folyamatos, és 
majd abban az évben megvalósuló eseményre. A széleskörű zenei kon-
cepcióban minden zenei műfaj szerepet kap, és a zenei nevelés 0-99 éve-
sig(!) is részletes kidolgozásra kerül – városi szinten. Teljes összefogást 
szorgalmazunk a kisgyermekekkel foglalkozókkal, az iskolákkal, a zenei 
együttesekkel és intézményekkel. Új zenetanulási, hangszertanulási le-
hetőségeket hoz a „Hangvető” nevű zenei manager-iroda – ez elsősorban 
könnyűzenei terület lesz a fiatalok és felnőttek számára – de a városi 
zeneiskola, a kórusok, a klasszikus együttesek is „tartják a frontot”, az 
igényes klasszikus és népzenei képzés, aktivitás területén. Odafigyelünk 
az egyházzenére is!

Készülünk felállítani egy kóruszenei módszertani központot – amo-
lyan helyi Kóta-irodát, pedagógiai műhelyt, amely a tanári és karnagyi 
továbbképzéseket, kórusfesztiválokat, minősítéseket szervezi nem csak 
Veszprémben, hanem az egész megyében és a Balaton felvidéken.

A nagy programokról: Éneklő Magyarország a Dalvölgyben és Europa 
Cantat Nemzetközi Éneklő Hét – majd később tudok részletes tájékoz-
tatást adni.

A Nagyné Nyári Ágnes által hagyományosan szervezett progra-
mok, mint a megyei kistérségű Éneklő Ifjúság és a magyarpolányi Kodály 
tábor a járvány miatt sajnos elmaradt, ezek pótlására terveink szerint 
2022-ben kerül sor.

NYUGAT DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – SOPRON tagcsoport vezető: 
Bencsik Erzsébet 

 − 2021 márciusában a HJAMI (Horváth József Alapfokú Művészeti 
Iskola) „Emlékezzünk Kodály Zoltánra” címmel videós megemléke-
zést tartott ami a youtube-on megtekinthető. Elmaradt a HJAMI 

(Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola) novemberi Kórusünnepe. 
2021 őszén Szeretnénk pótolni.

 − Elmaradt Lövőn a Bicinium Éneklési Kórustalálkozó Találkozó. Ezt 
2021-ben késő ősszel tudjuk pótolni. A pályázaton elnyert összeg 
(400000 Ft) ekkor kerül felhasználásra.

2022-es tervek:
 − 2020-ban és 2021-ben is elmaradt a Tavaszi Kórusünnep szintén 

Lövőn. Ezt 2022 tavaszán már minden bizonnyal meg tudjuk ren-
dezni.

 − 2021-ben elmarad a Gyermekkórusok tanév végi találkozója. 2022 
május végén kerül megrendezésre.

 − 2020- és 2021 márciusában is elmaradt a Kodály Zoltán Népdal-
éneklési Fesztivál amely 2022-ben már K.Z. Népdaléneklési Feszti-
vál és Szolfézs Találkozó néven folytatódik

 − 2021-ben és 2022-ben is ünnepi hangversennyel tisztelgünk K.Z. 
születésnapján. 2022-ben a Kodály év kapcsán kiemelt rendezvény-
nyé kívánjuk emelni. Több Kodály művel, csatlakoztatva nem sop-
roni óvodák, iskolák és felnőtt kórusok részvételét is.

 − 2022-ben kívánjuk ismét-megrendezni a 2017-ben már egyszer  
sikeresen lebonyolított Kodály Kvízt.

 − Tervezünk továbbá iskolai énektanárok és óvodapedagógusok  
számára szakmai továbbképzési napokat Kocsis-Holper Zoltán ve-
zetésével

 − Terveink között szerepel Szombathely, Győr, Mosonmagyaróvár 
valamint környékük bevonása MKT életébe.

SZEGED – tagcsoport vezető: Rozgonyi Éva

2020. évi terveink a járvány miatt jelentős részben meghiúsultak. 2020. 
decemberében megemlékeztünk Kodály Zoltán születésnapjáról, de  
a tervezett megyei Bicinium Éneklési verseny elmaradt.

2021–2022-es terveink közt szerepelnek hangversenyek Kodály Zoltán 
tiszteletére, a megyei Bicinium éneklési verseny megrendezése, előadások 
az ének-zeneoktatás helyzetéről, könyvbemutatók az MKT kiadványairól, 
hangversenyek.

Szorosan együttműködünk a SZTE Zeneművészeti Karával és az Agóra 
Kulturális központtal.

5


