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BESZÁMOLÓ A HÁROM ÉVES CIKLUSRÓL

Dr. Ittzés Mihály elnök úr távolléte miatt  
a beszámolót összeállította és a tagságnak előterjesztette  

Hartyányi Judit társelnök

Budapest
Megemlékezés, koszorúzás Kodály Zoltán halálának és születésének év-
fordulóján: március 6-án a Farkasréti temetőben és december 16-án a 
Kodály köröndön (a Kodály Emlékmúzeumban)

Utak Kodályhoz címmel zenés beszélgetéssorozat az MKT tisztelet-
beli tagjaival a Kodály Emlékmúzeumban: Kodály Zoltánnal közvetlen 
kapcsolatban lévő emberek élményei. A beszélgetések szövege szerkesz-
tett formában a Hírekben is megjelenik.

Kodály Zoltán nevét viselő iskolák kamaraének találkozója a Mar-
czibányi téri iskolával közösen, az NKA támogatásával. Hagyományosan 
2 évente kerül megrendezésre.

Joób Árpád tiszteletére konferencia Budapesten és Nyíregyházán.
Szőnyi Erzsébet életmű-hangverseny az Óbudai Társaskörrel közös 

rendezésben.

Kecskemét
Énektanárok, tanítók továbbképzése városi támogatással, hagyományo-
san visszatérő program, önkormányzati támogatással.

A Kodály Vonósnégyes hangversenye – 2016-i pályázati kiírás, meg-
valósulása 2017.

Kecskeméti énekkarok és hangszeres művészek Kodály hangversenye 
december 16-hoz kapcsolódóan.

Beszélgetés kecskeméti zenészcsaládokkal. (önkormányzati támogatás)

Nyíregyháza
Helyi rendezvények, hangversenyek, ismeretterjesztő előadások.

Új tagcsoport-vezető választása, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy 
személyében.

Konferencia Joób Árpád emlékezetére.
Hangverseny december 16. alkalmából.

Pécs
Kodály Vonósnégyes ifjúsági és felnőtt hangversenye, 2016. március 9.
Hangverseny a Bazilikában, több kórus részvételével – 2016. december 15.

Megyei Kodály népdaléneklési verseny. 2017. múrcius és az MKT tag-
csoport jubileumi rendezvénye 2017. márc. 20. (a Pécs-Baranyai Kórus 
és Zenekari Szövetségge1)
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A Bartók Leánykar olaszországi turnéján, valamint az okt. 23-iki 
megemlékezésen számos Kodály mű csendült fel. Eszéken a PTE Nőikar 
műsorán Kodály művek szerepeltek.

Baranya megyei általános és középiskolásoknak népdalversenyt ren-
deztek. Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok éneklése volt követelmény.

Szeged
Előkészítő program a „Kodály társasjáték 2017” csapatait felkészítő ta-
nároknak, 2016. október.

Csongrád megyei iskolások bicinium és tricinium éneklési versenye, 
2017. február. Erdélyi kapcsolatok: Az erdélyi Dalosszövetséggel közösen 
karvezetés továbbképzést tartottak, valamint Szovátán részt vettek  
a Kodály Zoltán Népfőiskola avatásán, ahol Nagy Éva Vera és Czakó 
Gabriella (KÓTA-díjasok) tanítanak és kiváló, többszörös díjnyertes 
gyerekkart vezetnek. 12 éve 6 kis faluban kezdték a kórusmunkát!

Észak-Dunántúl (Veszprém megye)
Éneklő Ifjúság hangversenyek a KÓTA-val közös szervezésben. (Vesz-
prém megyei – kistérségű) – minden évben NKA támogatással.

Tartottak megyei kórustalálkozót.
Kodály zenei szaktábort Magyarpolányban. Évente visszatérő alka-

lommal és 2018-ban volt a 14.

Nyugat-Dunántúl
2016. november 16-án megalakult a Nyugat-dunántúli Tagcsoport, egy-
előre kb. 40 tag részvételével. A tagcsoport vezetője Bencsik Erzsébet . 
2017-ben már több programot is megvalósítottak.

2017. évi beszámoló kiemelten Kodály Zoltán  
kettős évfordulójára 

 A Társaság tagjainak aktív részvételével, társszervezetek által rendezett 
jelentősebb események, a teljesség igénye nélkül: Elnök úr meghívta ja-
nuári elnökségi ülésünkre Csikai Ildikó közgazdász androgógust, akinek 
projektje hidat kíván képezni hivatásos zenészek és más foglalkozású, 
különböző irányultságú szakemberek között.

Februárban Dr. Csonka Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatóságának (amely az UNESCO magyarországi titkársága) igazga-
tója volt vendégünk. Ő segítette azt, hogy a Kodály módszer az UNESCO 
legjobb megőrzési gyakorlatok listájára kerüljön. 

Szőnyi tanárnő születésnapi köszöntései kiemelkedő eseményt je-
lentettek a Társaság programjában akkor is, ha a szervezőkhöz mi  
csak csatlakoztunk. (Fészek Klub, Fasori református templom, Kodály 
Intézet)
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Tudományos konferencia Kodály Zoltán emlékére a Zeneakadémián 
márciusban, a KÓTÁ-val közös rendezésben. (XIII. Magyar Karvezető 
Konferencia) Kerekasztal beszélgetés résztvevői: Szőnyi Erzsébet, Bónis 
Ferenc, Sárosi Bálint, Sebestyénné Farkas Ilona, Somorjai Paula. A be-
szélgetést vezette: Dr. Márkusné Natter-Nád Klára

A IX. Győri Zenei Nevelési Konferencián (május 11-14-ig) 
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára mondott megnyitó beszédet, Sapszon 
Ferenc előadást tartott.

Galántán a XVII. Kodály Napokon május 26-28-ig a szlovákiai ma-
gyar énekkarok országos minősítő hangversenyének zsürijében három 
elnökségi tag vett részt (Hartyányi Judit, Kertész, Attila, Kollár Éva.)

Az őszi időszakból két konferencia: az egyik szeptemberben az
Eötvös Collégiumban a Dalos Anna nevével jegyzett „Lendület” pro-

ject keretében zajlott. Az előadók között szerepelt dr. lttzés Mihály, a 
Társaság elnöke. A másik pedig a Zenetudományi Intézet Nemzetközi 
Kodály Konferenciája volt, amelyen Ittzés Mihály előadóként vett részt.

Megjelent Bónis Ferenc: Így láttuk  
Kodályt című, kibővített kötete (könyvbe-
mutató a Kodály Múzeumban).

Szeptember 29. és október 1. között Nyit
rán konferenciát szervezett Józsa Mónika, 
Nagyszombatban Kodály emléktáblaavatásra 
került sor. (Az előadók között: dr. Ittzés  
Mihály, Sapszon 
Ferenc, Ordasi 
Péter) – MMA 
támogatással.

A Zenetudományi Intézetben novemberben 
két kiállítás mutatta be Kodály Zoltán mun-
kásságának egy-egy szeletét: 
,,Egy magyar mester a modernitás 
és hagyomány útján” 
és 
„A népzenekutatás kezdetei Magyarországon” .

A Kodály Múzeumban decemberben időszaki kiállítás nyílt, szer-
kesztője Dr. Tallián Tibor és Kapronyi Teréz volt.


