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A rendezvény fővédnöke: 

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta 
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KÖSZÖNTŐ 
 

 

A 2017-es évet az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális Szervezete a kettős Kodály évforduló 

kapcsán Kodály-emlékévnek nyilvánította. 

Világszerte különböző kulturális, zenei, tudományos 

találkozók, konferenciák keretében emlékeznek meg a világ egyik 

legnagyobb magyarjáról, Kodály Zoltánról születésének 135. és 

halálának 50. évfordulója kapcsán. 

Az ünneplők, a megemlékezők sorából mi, galántaiak, 

mátyusföldiek sem maradhatunk ki, hiszen Kodály Zoltán saját 

bevallása szerint életének hét legszebb esztendejét élte le Galántán, 

innen indult első népdalgyűjtő útjára, majd az itt szerzett élményekre alapozva dolgozta ki 

zeneoktatási módszerét, melyet Kodály-módszer néven ismer a világ és a múlt évtől a Kodály-

módszer is a szellemi világörökség részét képezi. 

A világon legtöbbet játszott művével, a Galántai táncokkal az egész világon ismertté tette 

Galánta városának nevét. 

Mindezért az utókornak illik örökké hálásnak maradni és hálánk jeleként 2017-ben mi is 

rendezvények egész sorával kívánunk fejet hajtani Kodály Zoltán, városunk díszpolgárának 

emléke előtt. 

A rendezvények sorából nem véletlenül kívánkozik az élre a XVII. Kodály Napok, a 

Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenye, valamint annak több 

mint húsz kísérő eseménye, nemcsak Galántán és a Mátyusföldön, hanem a Felvidéknek az ének-

zenei mozgalomhoz szorosan kötődő településein. 

2017. május 26-28. között immár tizenhetedik alkalommal válik a felvidéki magyar 

felnőtt kórusmozgalom Mekkájává Galánta. 

A XVII. Kodály Napok, a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő 

Versenyének szervezői, rendezői nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rendezvény 

minden résztvevőjét, a versenyző és a vendég kórusok, együttesek dalosait, zenészeit, vezetőit, az 

értékelő bizottság tagjait, a hazai és a külföldi vendégeket, nézőket egyaránt. 

Az elmúlt három év során kórusaink nagy részének szeme előtt az egyik legfontosabb 

feladatként a következő országos versenyre való sikeres felkészülés lebegett, ami természetesen 

nem azt jelentette, hogy más jelentős hazai és nemzetközi rendezvényen, fesztiválon, 

kórusversenyen nem öregbítették volna a felvidéki magyar kórusmozgalom hírnevét, amiről 

pontosabb képet a műsorfüzetben szereplő jellemzésekből nyerhetünk. 

Rendezvényünk rangját nagyban emeli, hogy sok a visszajáró vendég, de örömmel tölt el 

bennünket az a tény is, hogy mindig akad új csoport is a fesztiválunkra érkezők közt. 

A felvidéki magyar kórusmozgalom, Galánta és Mátyusföld legnagyobb ünnepe a 

háromévente sorra kerülő Kodály Napok, amelynek sikeres megvalósítása nekünk galántaiaknak, 

mátyusföldieknek ebben az évben a legfontosabb feladatunk, s ennek igyekszünk méltó módon 

eleget tenni úgy, hogy rendezvényünkről minden résztvevő, szereplő, vendég, néző elégedetten 

távozhasson és új erőt meríthessen a hétköznapok feladatainak fejlesztéséhez. 

A XVII. Kodály Napok szervezői, rendezői nevében kívánom, hogy töltsenek 

felejthetetlen órákat, napokat rendezvényünkön. Kívánom, hogy szép emlékekkel távozzanak 

Mátyusföld központjából, Galántáról. 

Viszontlátásra a XVIII. Kodály Napokon 2020 májusában! 

Mézes Rudolf, 

a Csemadok országos alelnöke 
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Galánta, a „harmathullató” város 
Alig hangzott el az anyaországi kormányzat felhívása – 

valamikor 2016 Advent táján - a 2017-es Kodály évfordulók  

megemlékezéseinek tervezésével kapcsolatban, s Galánta egy apró 

részletekig kimunkált, egész évre vonatkozó, több mint 20 

programpontból álló tervezettel rukkolt elő, melyben pontos 

dátumokkal megjelölve szerepel hangverseny, kiállítás, műveltségi 

vetélkedő, nemzetközi kórustalálkozó, népdaléneklési verseny, 

tudományos konferencia, vagyis szinte minden, amivel a kettős 

Kodály évfordulóról való megemlékezést alapossá,  gazdaggá és egyben színessé lehet tenni. 

Ezzel a gesztussal Galánta most egyszer ismét példaértékűen demonstrálta hihetetlen 

energiáját, körültekintő figyelmét és töretlen elkötelezettségét egy olyan ügy mellett, amely 

manapság sok helyen, sokszor csak a szlogenek szintjén mutatkozik, nem pedig a meggyőződés 

és valós gyakorlat talaján. Pedig ma már egyáltalán nem lehet vita tárgya, hogy Kodály Zoltán 

életműve a magyarság örök értéke, örök példa arra, hogyan tud egy nagyformátumú művész egy 

egész nemzet felemelkedésének zászlóvivője lenni, s mint ilyen, nemzetközi példává magasodni!  

Így következhetett el az is, hogy tavaly decemberben az UNESCO felvette a Kodály zenei 

nevelési rendszerét a „legjobb megőrzési gyakorlatok” listájára, vagyis az emberiség megőrzendő 

kulturális értékei közé!  Ebben az egyre terebélyesedő szellemi folyamatban Galánta a nehéz 

időket is vállalta, nemcsak saját közvetlen környezetében, hanem az egész Kárpát-medencében. 

Ennek a városnak a kisugárzása olyan, mint az őszi harmat, csöndben érkezik, de tetőtől talpig 

átjár! 

Ha csak a Galántai Kodály Napok kórustalálkozóinak sorát nézzük, abból is látható, hogy 

itt komoly tradícióról van szó. Idén nem kevesebb, mint 20 kórus jelentkezett a versenyre! 

Jómagam 1982 óta – tehát mintegy 35 éve(!) - majd minden alkalommal jelen voltam ezeken a 

rendezvényeken vagy a Kecskeméti Pedagógus Énekkarral, vagy csak egyedül. Tudom, hogy itt 

is, miként az anyaországban, a rendszerváltozás sok újdonságot hozott a műkedvelő zenei 

együttesek mindennapjaiban. Először kellő támogatás híján kórusok szűntek meg vagy alakultak 

át, de később, ahogy a mindennapi gazdaság újra rendeződött, az amatőr mozgalom is erőre 

kapott, s régi együttesek stabilizálódtak, új énekkarok is alakultak.  Manapság a civil élet is más 

igénnyel fordul az énekkarok felé, mint korábban. A közönség a műsorok egyfajta megújulását, 

színesítését várja. Ezzel azonban nagyon vigyázni kell, az újat csak komoly szűrés után és 

óvatosan adagolva szabad a műsoraink részévé tenni, hogy soha ne kelljen feláldozni a nemes 

hagyományokat, a minőségi igényességet a népszerűség oltárán. Ugyanakkor ahhoz, hogy aktív 

résztvevői lehessünk a tágabb környezet – régió - kontinens kóruséletének, törekednünk kell arra 

is, hogy a saját zeneszerzőink műveinek megismertetése mellett módot találjunk szomszédaink, 

távolabbi népek, más országok értékes kórusirodalmának itthoni bemutatására is. Másik általános 

nehézség, hogy együtteseink tagjai munkahelyi, családi és egyéb elfoglaltságaikat manapság 

sokkal nehezebben tudják az énekkari munka időbeosztásához igazítani, mint korábban! Egyik 

legnagyobb értékünk az idő, amiből a legtöbb kellene, de a legkevesebb van! 

Ezért is nehéz a műkedvelő együttesek élete, és minden köszönetet és tiszteletet 

megérdemelnek azok a karnagy kollégák, akik vállalva a fent említett nehézségeket, tovább 

éltetik kórusaikat, példát mutatnak az utánunk jövő fiataloknak kitartó erőfeszítésből, 

céltudatosságból, zenei igényességből. 

Ennek a kitartó munkának a gyümölcsét hozzák el idén is a kórusok a XVII. Kodály 

Napokra, így emlékezve Kodály Zoltán születésének 135. halálának 50. évfordulójára. Minden 

kórus igen színes műsort küldött be, melyben mesterünk művei központi helyet foglalnak el és ez 

így van rendjén. Reménykedjünk, hogy idén is népes hallgatóság, nagy érdeklődés kíséri majd a 

bemutató hangversenyeket. Tudjuk, a műsoridő korlátozott, mégis megfogalmazódik bennünk a 

vágy, milyen jó lenne egyszer a kevésbé ismert, ritkábban hallható kórusműveket is csokorba 

kötni egy-két hangversenyen! Szerintem Galánta ezt is előbb-utóbb megoldja! 
 

Erdei Péter, címzetes egyetemi tanár 

Liszt és Bartók-Pásztory díjas karnagy,  

Érdemes Művész 
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A XVII. Kodály Napok  műsorterve, 2017. május 26-28. 
 

2017. május 26., péntek 
 

17 00 - „Kodály hangja a zenében Magyarország hangja” című kiállítás megnyitója 

 a Galántai Városháza előcsarnokában  

19 30 - Nyitóhangverseny Deákin a római katolikus templomban 

   Veszprém Város Vegyeskara, Füleki Melódia Nőikar, Deáki Nefelejcs Vegyeskar 

19 30 - A versenyző énekkarok hangversenyei a környék falvaiban 

   Nagyfödémes: Füleki Férfikar, Ragyolc 

 

2017. május 27., szombat 
 

 A Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenye – VMK 
 

  9 00 I. rész:  

1. Blaha Lujza Vegyeskar, Rimaszombat  4. Pro Kultúra Férfikar, Fülek 

2. Selye János Egyetem Nőikara, Komárom 5. Amicorum Vegyeskar, Tesmag 

 3. Korona Énekegyüttes, Pelsőc  6. Ragyolci Jázmin Nőikar 
 

12 10 II. rész:  

7. Te Deum Laudamus, Alistál  9. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Kórusa 

 8. Melódia Nőikar, Fülek  10. Peredi Nőikar 

 11. Szent Korona Kórus, Ipolybalog 
 

14 45 III. rész:  

 12. Stilla Pectus, Párkány  14. Zobor Hangja Vegyeskar, Kolon 

 13. Franz Schubert Vegyeskar, Zselíz  15. Szivárvány Énekkar, Párkány 

 16. Concordia Vegyeskar, Komárom 

16 45 IV. rész:  

 17. Vox Camerata, Dunaszerdahely  19. Katedra, a párkányi Liszt F. Műv. AI kamarakórusa 

 18. Kék Duna Vegyeskar, Bős  20. Kodály Zoltán Daloskör, Galánta 

    

19 30 - A versenyző kórusok hangversenyei a környék falvaiban: 
 

 Diószeg: Komárom Selye, Párkány Stilla Pectus Felsőszeli: Párkányi Szivárvány, Zselíz  

 Jóka: Ipolybalog, Tesmag  Nádszeg: Füleki Férfikar, Ragyolc 

 Vezekény: Rimaszombat, Pelsőc  Zsigárd: Füleki Nőikar, Kolon, Nyitra 

 

20 00 - Ünnepi hangverseny  Pereden a római katolikus templomban 

    Budapesti Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, Veszprém Város Vegyeskara, Peredi Nőikar 

 

2017. május 28., vasárnap 
 

10 00 - Az országos verseny szakmai értékelése – Városháza nagyterme  

14 30 - Koszorúzási ünnepség Kodály Zoltán emlékművénél a városi parkban 

Felvonulás a Kodály Zoltán utcán a Városi Művelődési Központba 

16 00 - Gálahangverseny és eredményhirdetés a Galántai VMK színháztermében 

19 30 - Záróhangverseny a Galántai Szent István király római katolikus templomban 

   A budapesti Műegyetemi Szimfonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskarának közös koncertje 
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Program XVII. Kodályových dní, 26-28. mája 2017 
 

26. mája 2017, piatok 
 

17 00 -  „Hlas Kodálya v hudbe je hlasom Maďarska” 

     Slávnostné otvorenie výstavy v aule Mestského úradu v Galante  

19 30 - Otvárací concert v rímskokatolíckom kostole  v Diakovciach:  

  Miešaný zbor mesta Veszprém, Ženský zbor Melódia z Fiľakova, Miešaný zbor Nefelejcs  

 z Diakoviec 

19 30 - Vystúpenia hosťujúcich a súťažiacich zborov v okolitých obciach: 

  Veľké Úľany: Mužský zbor Pro Kultúra Fiľakovo, Radzovce 
   

27. mája 2017, sobota 
 

Celoslovenská kvalifikačná súťaž maďarských dospelých speváckych zborov - MsKS Galanta 
 

  9 00 I. časť  

1. Miešaný zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty 

2. Spevácky zbor Univerzity J. Selyeho z Komárna  

3. Spevokol Korona z Plešivca 

4.  Mužský zbor Pro Kultúra z Fiľakova 

5.  Miešaný zbor Amicorum z  Tešmáku 

6.  Ženský zbor Jázmin z Radzoviec 
 

12 10 II. časť 

7. Komorný zbor Te Deum Laudamus z Dolného Štálu  

8. Ženský zbor Melódia z Fiľakova  

9.  Maďarský miešaný zbor Univerzity Filozofa Konštantína z Nitry 

10.  Ženský zbor z Tešedíkova 

11.  Miešaný zbor Szent Korona z Baľogu nad Ipľom 
 

14 45 III. časť 

12.  Ženský zbor Stilla Pectus zo Štúrova  

13.  Miešaný zbor Franz Schubert zo Želiezoviec  

14.  Miešaný zbor Zobor Hangja z Kolíňan  

15.  Spevácky zbor Szivárvány zo Štúrova 

16.  Miešaný zbor Concordia z Komárna 
 

16 45 IV. časť 

17  Spevácky zbor Vox Camerata z Dunajskej Stredy 

18.  Miešaný zbor Kék Duna z Gabčíkova 

19.  Komorný zbor Katedra zo Štúrova 

20.  Spevokol Zoltána Kodálya z Galanty 
 

19 30 - Vystúpenia hosťujúcich a súťažiacich zborov v okolitých obciach: 

Horné Saliby: Želiezovce, Štúrovo - Szivárvány  Jelka: Baľog n. Ipľom, Tešmák 

Sládkovičovo: Komárno – Selye, Štúrovo – Stilla Pectus  Trstice: Mužský zbor z Fiľakova, Radzovce 

Vozokany: Rimavská Sobota, Plešivec Žihárec: Ženský zbor z Fiľakova, Kolíňany, Nitra 
 

20 00 - Slávnostný koncert v rímskokatolíckom kostole v Tešedíkove 

   Symfonický orchester z Budapešti, Miešaný zbor mesta Veszprém, Ženský zbor z Tešedíkova 
 

 

 

28. mája 2017, nedeľa 
 

10 00 - Odborné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže – vešká zasadačka MsÚ Galanta 

14 30 - Kladenie vencov pri soche Zoltána Kodálya v parku v Galante 

   Slávnostný sprievod po ulici Zoltána Kodálya  

16 00 - Galakoncert, vyhodnotenie výsledkov v divadelnej sále MsKS v Galante 

19 30 - Záverečný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa v Galante 

   Symfonický orchester z Budapešti, Miešaný zbor mesta Veszprém     
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A XVII. KODÁLY NAPOK BIZOTTSÁGAI 
 

A XVII. KODÁLY NAPOK  FŐBIZOTTSÁGA 
 

Elnök: Bárdos Gyula, a Csemadok Országos elnöke 

Társelnökök: Baranyay Alajos, a Csemadok Galántai Területi Választmányának elnöke 

Takáč Zsolt, Galánta Város alpolgármestere 
 

 

Titkár:   Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára 
 

Tagok:  Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke 

Görföl Jenő, a Csemadok Országos titkára 

Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója 

Kazán József, karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának tagja 

Kolek János, a Galántai Városi Művelődési Központ igazgatója 

Ócsai Ferenc, a Csemadok Galántai Városi Szervezetének elnöke 

Takács Imre, a Csemadok Galántai Városi Szervezetének alelnöke 

Zelinka Zoltán, a Galántai Városi Karbantartó Vállalat igazgatója 
 

A XVII. KODÁLY NAPOK SZERVEZŐBIZOTTSÁGA 
 

Elnök:  Baranyay Alajos, a Csemadok Galántai Területi Választmányának elnöke 
 

Titkár:   Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára 
 

Tagok: Görföl Jenő, a Csemadok Országos titkára 

Kolek János, a Galántai Városi Művelődési Központ igazgatója 

Ócsai Ferenc, a Csemadok Galántai Városi Szervezetének elnöke 

Takács Imre, a Csemadok Galántai Városi Szervezetének alelnöke 

Zelinka Zoltán, a Galántai Városi Karbantartó Vállalat igazgatója 

 

A XVII. KODÁLY NAPOK MŰSORBIZOTTSÁGA 
 

Elnök:  Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke 
 

Titkár:   Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára 
 

Tagok: Balogh Csaba, karnagy 

Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója 

Józsa Mónika, a Galántai Kodály Zoltán Daloskör karnagya 

Kazán József, karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának tagja 

Kolek János, a Galántai Városi Művelődési Központ igazgatója 

Stirber Lajos, karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának tagja 

 

A XVII. KODÁLY NAPOK  KÓRUSVERSENYÉNEK ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGA 
 

Elnök:  Erdei Péter, karnagy, Kecskemét 
 

Tagok: Erdélyi Ágnes, karnagy, Veszprém 

 Hartyányi Judit, karnagy, Budapest 

Kertész Attila, karnagy, Pécs 

Kollár Éva, karnagy, Budapest 

Kneifel Imre, karnagy, Székesfehérvár 

Mindszenty Zsuzsanna, karnagy, Budapest 

Titkár: Mézes Bota Csilla, Galánta  
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Illyés Gyula 
Bevezető egy Kodály hangversenyhez 

Föllendül azonnal a karmester – pálca 

s megzendül – nem a zenekar, 

hanem ami van (ó s fiatal!) 

síri mező; 

majtényi, mohácsi, muhi mező; 

anyádért, apádért, 

esendő hazádért, 

ami volt sírba és sárba vesző, 

egri üszök és drégelyi várfok, 

onnan tör elő, 

amit hallani vártok – 
 

e zenekari mélyből árad elő, 

de nem a jaj, 

rosszul vártátok, nem, nem a jaj, 

hanem az erő, 

az a gyökérmélyű erő, 

az a múlt – táplálta erő, mely érted 

száll harcba, jövő: 

örökös élet. 
 

Ezt, ezt kereste ő 

és ezt találta; 

vasvessző, mely a temetőt veri 

marsallbot, ha szólnak ütegei, 

dobok, dobok, 

ezt hozza ő 

búval és hittel is tele 

ezen jön ő, 

a hangok s lelkek megváltó mestere. 
 

Karmester, nemcsak ezt a kart 

vezényled, jól tudod, 

hanem egy népet, a magyart, 

villanhat homlokod; 

akinek hangszekrénye lett 

vártömlöc, temető 

s kézintésedre égre kelt 

a poklot szenvedő; 

ki jajból sajtoltad a dalt, 

búból az örömet, 

vereségből a diadalt - : 

családod, sereged, 

éneklő kórusod vagyunk 

s ki nem dalol, az is 

tudja már, szívós karnagyunk, 

mi helyes, mi hamis; 
 

mert egybe álltunk általad 

s az is, ki nem dalol, 

érzi a Lét s a Rend szabad 

összhangját valahol! 
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Az országos kórusversenyen induló énekkarok 

 
 

Te Deum Laudamus kamarakórus, Alistál 
 

A kórus ebben a formában 2005-től működik és szolgál az Alistáli Református 

Gyülekezetben. A gyorsan bővülő csapat 2007 őszén vette fel a „Te Deum Laudamus“ - Téged, 

Isten, dicsérünk - nevet. Céljuk és fő feladatuk az evangélium hirdetése énekszóval, szívek 

megörvendeztetése Jézus Krisztus üzeneteivel. 

Az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi koncerten, fesztiválon, gyülekezeti 

alkalmon szolgált. Nagy örömmel énekelnek közösen gyermekeikkel, és az Alistáli Református 

Egyházi Alapiskola diákjaiból álló gyermekkarral illetve a református gyülekezetben szolgáló 

fiatalok „Szela” zenekarával – így téve színesebbé szolgálatukat. Repertoárjuk többségében 

egyházi kórusművekből tevődik össze, különböző korokat és stílusokat felölelve, de szivesen 

énekelnek népdalfeldolgozásokat, világi kórusműveket is. Többek között Praetorius, Viadana, 

Pitoni, Lassus, Bach, Händel, Schütz, Beethoven, Schubert, Gabriel Faure, Kodály Zoltán, 

Gárdonyi Zoltán, Bárdos Lajos, Ákom Lajos, Draskóczy László, Berkesi Sándor, Lisznyai 

Gábor, Szokolay Sándor, Tillai Aurél, John Rutter és sok más zeneszerző műveit hallhatják a 

kórus tolmácsolásában. 

Minden meghívás kitüntetés számukra. Énekeltek Felvidék számos településén, 

Magyarország, Csehország, Németország, Vajdaság után 2013 nyarán Erdély több templomában 

is. Különböző egyházi nemzetközi rendezvények visszatérő vendége. 2013-ban énekeltek a XII. 

Református énekek koncertfelvételén a Művészetek Palotájában, Budapesten. Szintén ebben az 

év ádventjén a Daylight Quartettel közösen készülődtek a karácsony ünnepére, mely 

eredményeként született meg első CD-jük. Az énekkar 2014-ben, a Szlovákiai Magyar Felnőtt 

Énekkarok Országos Fesztiválján, Galántán arany minősítéssel végzett. 

A kórus vezetője Oros Márta. 

 

Műsor: 
 

Tillai Aurél: Fel útra ti hivek  

Tillai Aurél: Dicsőült helyeken  

Kodály Zoltán: Esti dal  

V. Miskinis: Cantate Domino  

 

Zongorán kísér: Oros Márta 
 

 Vezényel: Mgr. Oros Márta
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Kék Duna Vegyeskar, Bős 
 

 A bősi CSEMADOK Alapszervezetének szárnyai alatt működő Kék Duna Vegyeskar 

2016 őszén ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. A kórus munkáját több karnagy is 

irányította, jelenlegi karnagya Mgr. Hozák Margareta, pedagógus, 2005-től vezeti a kórust.  

 A kórus megalakulásakor csak népdalfeldolgozásokat, majd később 2-3 szólamú 

kórusműveket adott elő különböző járási rendezvényeken. Egykori karnagyuknak, Ág Tibornak 

köszönhetően hazai és határainkon túli kórustalálkozókat szerveztek, és vettek is részt különböző 

rendezvényeken, amelyeken egy életre szóló, a mai napig is tartó barátságok kötődnek a 

pozsonyeperjesi, vásárúti, nagymegyeri, lébényi, gyarmati, halászi, ajka-padragkúti, Győr-

gyárvárosi és más hazai és külföldi kórusokkal. A kórus rendszeresen részt vesz a város és a 

CSEMADOK által rendezett ünnepségein, rendezvényein, fellépnek a baráti kórusok 

rendezvényein, adventi hangversenyein. A kórus 2016. december 3-án rendezte meg 24. 

alkalommal a nagysikerű, hagyományos Adventi hangversenyét, amelyen további 5 kórus 

csodálatos énekét hallgathatta a bősi közönség.  

 A kórus egy alkalommal, 1999-ben mutatkozott be a Kodály Napokon Ág Tibor vezetése 

alatt, akkor bronzsávos minősítést ért el.  

 Az énekkar repertoárja rendkívül széles és színes. Szívesen 

énekelnek a zeneirodalom minden korszakából és műfajából, magyar 

és külföldi zeneszerzők kórusműveit egyaránt.  

 

Műsor: 

Halmos László: Jubilate  

Nikolaj Kedrov: Otče naš    

William D. Thompson: Te vagy a Fény, az Élet és az Út  

Kodály Zoltán: Cohors generosa  

Karai József: Menyasszony, vőlegény...  

Karai József: Vidám nóta  

 
 

Vezényel: Mgr. Hozák Margareta 
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Vox Camerata, Dunaszerdahely 
 

A Vox Camerata kamarakórus 1990- ben kezdte meg működését Pápai Márta vezetésével. 

Az alapító tagokat, ill. a kórus magvát ekkor a dunaszerdahelyi zeneiskola tanárai alkották. 1990-

től egészen 1997-ig több mint 100 alkalommal álltak színpadra. Több elismerést tudhattak 

maguknak: Aranykoszorús minősítést kaptak a galántai Kodály Napokon. A Budapesti 

Nemzetközi Kórusversenyen ezüst diplomával jutalmazták munkájukat. Az olaszországi Riva del 

Garda rangos nemzetközi kórusversenyen pedig bronzérmet énekeltek. 1997- től a Vox Camerata 

életében egy beálló korszak következett. 

2011-ben újraalakult a Vox Camerata Németh Borbálának, a dunaszerdahelyi Művészeti 

Alapiskola énektanárának köszönhetően. Az újjáalakult kamarakórus a Csaplár Benedek 

Művelődési Központ és a dunaszerdahelyi Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete alatt 

működik. Célja, hogy színesítse Dunaszerdahely város zenei életét, valamint hogy megerősítse az 

itteni magyarok identitástudatát és szeretetét a zene iránt. Az elmúlt hat évben számos fellépést 

tudhatnak maguk mögött, főleg Dunaszerdahelyen és környékén, de vendégszerepeltek már a 

határon túl is. Németh Borbála 2016 januárjáig vezette a kórust. 2016 januárjától a Vox 

Cameratát Zöld Ágnes vezeti. A kórus repertoárja nagyon színes, hiszen a komolyzenei 

daraboktól kezdve a klasszikus darabokon keresztül a könnyed stílusig szerepelnek kórusművek 

a repertoárban. 

Elért sikerek: 2015-pozsonyi székhelyű Nemzeti Népművelési 

Központ-Felnőtt Énekkarok Országos Versenye és Seregszemléje Kassán- 

bronzsávos minősítés 
 

Műsor: 

Egressy Béni: Ereszkedik le a felhő 

Ismeretlen feldolgozó (néger spirituálé): Deep river 

Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc 

Mary Lynn Lightfoot: Dona nobis pacem 

Karai József: Ugrótánc 
 

Zongorán kísér: Fitos Andrea 

Sopranino furulyán kísér: Bazsó Horváth Zsuzsanna  Vezényel: Zöld Ágnes
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Melódia Női Kar, Fülek 
 

Melódia Női Kart 1978 őszén a Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusai alapították. A 

kórus megalakulásától folyamatosan működik, tagjai: pedagógusok, vállalkozók és 

közalkalmazottak.  

Repertoárját népfeldolgozások, egyházi és világi művek alkotják a magyar és az 

egyetemes kórusirodalomból. Műsorukon szerepelnek: Kodály, Bartók, Karai, és Bárdos művek 

is. A kórus karnagya 2008-tól Makainé Simon Katalin, elnöke 1993-tól Agócs Mária. 

Az elmúlt időszakban számos külföldi koncerten (Magyarországon, Erdélyben és 

Vajdaságon kívül Ausztriában, Csehországban és Horvátországban) képviselte sikeresen Fülek 

városát. Emlékezetes szereplései: Budapesti Parlamentben, Trogiri Szent Lőrinc Katedrálisban, 

Prágai Adventi kórustalálkozón, valamint a Parajdi Sóbarlangban voltak. A kórus a város 

kulturális életének reprezentatív együttese, hazai koncertek résztvevője és évente 2 alkalommal 

szervezője. 

A Melódia Női Kar az országos minősítő versenyen, a Kodály Napokon több (6) 

alkalommal szerepelt, legnagyobb sikerét 2008-ban érte el amikor aranykoszorús minősítésben 

részesült.  

A közép-szlovákiai megyei egyházzenei kórusversenyen (Chrámová Pieseň) Arany és 

ezüst sávos minősítést ért el. Az elmúlt években megkapta a Város díját és a Nógrád 

közművelődéséért díjat. 

A kórus hisz a kóruséneklés közösségformáló erejében és fontosnak tartja úgy a hazai, 

mint a határon átnyúló együttműködés ápolását.  

A kórus elnöke Agócs Mária. 
 

Műsor: 

Samuel Webbe: Agnus Dei 

Hugo Hammarström: Kyrie 

Kodály Zoltán: A 150. genfi zsoltár 

Giuseppe Tartini: Stabat Mater 

Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz 

Karai József: Vadrózsa  
 

Zongorán kísér: Bodor Angelika 

Vezényel: Makainé Simon Katalin 
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A PRO KULTÚRA Füleki Férfikar 

Az immár 97 esztendős kórus 1920-ban Magyar Dalkör néven alakult. Tevékenysége ma 

is töretlen, Szlovákia egyetlen magyar ajkú férfikórusaként működik. A kórus életét 

természetesen befolyásolták az aktuálpolitikai viszonyok, de a kórus mindig törekedett a tiszta 

énekkari kultúra közvetítésére, repertoárján Bartók, Kodály, Karai és Bárdos művei, 

munkásdalok, népdalok, népdalfeldolgozások, napjainkban egyházi zene szerepelnek. 
 

Fehér Miklós, a kórus jelenlegi karnagya 25 éve dirigálja az arany diplomás együttest. 

A közte és a kórus között kialakult sikeres munkakapcsolat a Galántai Kodály Napok minősítő 

rendszerében 7 ízben arany diplomát, a Szerencsi Férfikari Találkozón pedig egy alkalommal 

arany minősítést eredményezett. 
 

A kórus tagjai zenét és közösséget, valamint kultúrájukat szerető emberek, akik hisznek a 

kóruséneklés közösségformáló erejében, büszkén képviselik Füleket, és tesznek is a zömében 

magyarlakta kisváros folyton gazdagodó kulturális hagyományainak továbbéléséért. 

 

 

Műsor: 
 

Karai József: Kuruc szvit  

Menegali (Kerényi György): Jesu, Salvator mundi 

Schubert, Franz: Német mise 

Kodály Zoltán: Süket sógor 

Bárdos Lajos: Jókedvű dallamok 

 

 
Vezényel: Fehér Miklós



XVII. Kodály Napok 

15 

 
 

Kodály Zoltán Daloskör, Galánta 
 

A Kodály Zoltán Daloskör tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját. Az 

énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kórus az ő 

nevét viselje, és élete végéig figyelemmel kísérte a tevékenységét. 1962-től hat évig szünetelt az 

énekkar munkája. Működését a szlovákiai magyar kórusmozgalom országos fóruma, a Kodály 

Napok hatására újította fel ismét, 1969-ben. Az alapítókarnagy Ág Tibor 1979-ig, Chemez 

Zsuzsanna három évig vezette a kórust.  1982-től, immár 35 éve Józsa Mónika a daloskör 

karnagya. A Kodály Zoltán Daloskör az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi 

hangversenyen képviselte eredményesen Galánta városát. Részt vett a Kodály Napok minden 

eddig megrendezett fesztiválján, több alkalommal érdemelte ki a legmagasabb minősítési 

fokozatot. Legutóbbi kiemelkedő eredménye a pozsonyi Népművelési Intézet által 2016-ban 

rendezett szlovák kórusverseny országos fordulójában Kassán elért legmagasabb minősítési 

fokozat, és különdíj. További díjak, kitüntetések: Galánta város polgármesterének díja – 2005, 

2011; Kodály Zoltán-emlékdíj – 2006; A nagyszombati kerületi önkormányzat díja a régió 

kulturális életének fejlesztéséért – 2007; Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj – 2008; a Szlovák 

Köztársaság Aranyplakettje – 2016  

A kórus karnagya Józsa Mónika, aki a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-

európai Tanulmányok Karának ének-zene tanára, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagja.  

A kórusmozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-ben a Szlovák Köztársaság 

Ezüstplakettje kitüntetést, a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése, továbbá a 

magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett munkássága elismeréseként 2013-ban a 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta. 

 

Műsor: 
 

William Byrd: Haec dies 

Felix Mendelssohn – Bartholdy: Der 43. Psalm: Richte mich, Gott 

Tóth Péter: Dormi Jesu 

Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár 
 

Orgonán kísér: Ternóczky István 
 

Vezényel: Józsa Mónika
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Szent Korona Kórus, Ipolybalog 
 

Az ipolybalogi Szent Korona Kórus a Musica Sacra elkötelezett művelője. 1997-ben 

alakult. Nevét a magyar királyi koronáról kapta, melynek másolata a község templomának 

tornyát ékesíti. Repertoárja a gregoriántól a röneszánsz és barokk templomi zenén át, a kortárs 

magyar egyházzenéig terjed.  Rendszeres liturgikus szolgálata mellett aktív résztvevője a hazai és 

magyarországi koncertéletnek.  Az énekkar vendégszerepelt Magyarországon, Ausztriában, 

Csehországban és Olaszországban. 2007-ben megjelent a kórus első CD-je "A Szent Korona 

oltalma alatt" címmel, melyen közreműködött a Mátyás-templom Zenekara Tardy László 

vezényletével.  Az énekkar nevéhez fűződik Daróci Bárdos Tamás: Szent Korona Misé-jének 

2005-ös ősbemutatója. 

A Duna televízió 2006 húsvétján induló Duna II. Autonómia csatornájának első 

bejelentkezésekor élő adásban énekelt. Az énekkar fellépését a Mária - és a Szent István Rádió 

több alkalommal élőben közvetítette. Emlékezetes a 2016-os pozsonyi Koronázási Ünnepségeken 

való fellépése, valamint a prágai magyar lelkészség újraszervezésének alkalmából megrendezett 

ünnepi hétvégén adott hangversenyei. Az ’56-os forradalom 60. évfordulóján Dominik Duka, 

prágai érsek meghívására adott hangversenyt és az érsek által celebrált gyászmisén teljesített 

szolgálatot, melyben megemlékeztek Mindszenty József bíboros úrról és a forradalom 

áldozatairól. 

Több hazai és nemzetközi kórusverseny díjazottja: 1999-ben a XI. Kodály Napokon, majd 

a 2001-es Námesztói Nemzetközi Kórusversenyen ezüstkoszorús minősítést ért el. 2002-ben a 

XII. Kodály Napokon aranykoszorú a zsűri dicséretével minősítést szerzett. 2003-ban Olmücben 

a XXXI. MUNDI CANTANT nemzetközi kórusversenyen ezüst díjat nyert egyházzene 

kategóriában. A 2005-en a XIII. Kodály Napokon aranykoszorús minősítést szerzett. A legutóbbi 

Kodály Napokon aranykoszorús minősítést a zsűri dicséretével szerzett.  
 

Műsor: 

 

Gregorián alleluja és verzus: Lauda, Ierusálem Dóminum 

William Byrd: Ave verum corpus 

Gioachino Rossini: O salutaris Hostia 

Alessandro Scarlatti: Exsultate Deo 

Kodály Zoltán: Esti dal 
 

Vezényel: Molnár Ottó 
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Zobor Hangja Vegyeskar, Kolon 

 

A Zobor Hangja Vegyeskar Kolonban alakult meg 1971-ben. Eddigi karmestereinek 

köszönhetően számos hazai és külföldi fellépés alkalmával, valamint a Kodály Napokon elért 

aranykoszorús minősítéseivel bizonyította, hogy helye van a szlovákiai magyar felnőtt kórusok 

világában. 

Megalakulásától kezdve rendszeres résztvevője Kolon és Zoboralja kulturális életének, de 

Szlovákia és Magyarország számos településén kívül fellépett már Franciaországban is. A Nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusával és a galántai Kodály Zoltán Daloskörrel együtt 

2007 óta szerveznek adventi koncerteket a Zobor-vidéki falvakban. Első hanghordozója, mely 

világi és egyházi műveket egyaránt tartalmaz, 2015-ben jelent meg „Csillagvirág” címmel. 

2013-tól a kórust Csáky Antal vezeti. 
 

 

Műsor: 

 

Knut Nystedt: Laudate 

James E. Moore: An Irish Blessing 

Tóth Árpád – Koncsol László: Az ezeréves tölgy 

Francisco Guerrero: Nino Dios d’amor herido 

Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány 

Tillai Aurel: Valamennyi búzaszál 
 
 
 

 

Vezényel: Csáky Antal 
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CONCORDIA Vegyeskar, Komárom 
 

A CONCORDIA vegyeskar szlovákiai magyar kórus. 1980 májusában alakult a 

CSEMADOK  komáromi helyi szervezete mellett, majd a kórus támogatója lett a Városi 

Művelődési Központ is. Jelenleg a Concordia Chorus Polgári Társulás segíti  az énekkar aktív 

tevékenységét. A kórus 1981-től a galántai Kodály Napok többszörös aranykoszorús 

résztvevője,  a szlovák kóruséletben is eredményes együttes. Rendszeresen fellépnek Komárom 

kulturális eseményein. Önálló hangversenyeik mellett a Felvidék magyarlakta falvaiban is 

gyakran szerepelnek. II.János Pál pozsonyi (1990) és budapesti (1991) látogatásán is a meghívott 

kórusok között énekeltek. Felléptek már Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, 

Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, s természetesen a legtöbbször 

Magyarországon, kórusversenyeken, fesztiválokon. 2000-ben az amerikai Református Egyház  

meghívásaként az Amerikai Egyesült Államokban 18 estét betöltő hangversenykörúton vettek 

részt, többek között Clevelandban, Washingtonban, New Yorkban adtak nagysikerű koncertet.  

Az énekkar első CD-jét 2010-ben, majd 2013-ban második hangzóanyagát jelentette meg, 

amellyel a kórus a 150 éve alapított Komáromi Dalegylet emléke előtt tisztelgett. 

2016-ban a Szlovákiai magyar zenei díj, a Harmónia-díj nyertese, az év komolyzenei 

szólistája, kórusa vagy zenekara kategóriában. 

Vezetőjük a megalakulás óta Stubendek István karnagy. 

 

Műsor: 

 

Németh-Šamorínsky István-Kulcsár Tibor: Tavasz-köszöntő 

Kodály Zoltán-Petőfi Sándor: A magyar nemzet 

Szíjjártó Jenő: Magos a rutafa  

Szent Iván-napi dalok Nyitra vidékről 
 

Zongorán kísér: Kisjakab József 

 
Vezényel: Stubendek István
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Selye János Egyetem Nőikara, Komárom 
 

A Selye János Egyetem Nőikara a 2013/14-es tanévben alakult meg, s jelenleg közel 70 

tagot számlál. A kórustagok célja, hogy megismerkedjenek a kórusirodalom gyöngyszemeivel, az 

értékes zeneirodalommal, s olyan darabokkal, amelyek a későbbiekben gyakorlati munkájukat is 

elősegíti. Fontos számukra a saját és más népek kultúrájának megismerése, annak ápolása, 

valamint megfelelő példát nyújtani a következő generáció számára. A kórus főként iskolai és 

városi rendezvényeken vesz részt. Eddigi pályafutásuk alatt részt vettek a MediCantare leánykar 

által szervezett II. Tavaszi kórustalálkozón Budapesten és a XVI. Kodály Napok Országos 

Felnőttkari Kórusversenyen, ahol aranykoszorús minősítésben részesültek, valamint elnyerték a 

Kodály Bicíniumok előadásáért járó különdíjat is. A kórus alapító karnagya Orsovics Yvette, 

korrepetítora pedig Bakos Márta, a komáromi Művészeti Alapiskola pedagógusa.  

 

 

Műsor: 

 

Gárdonyi Zoltán: Tartsd meg hazánkat Isten! 

Lorenzo Perosi: Laudate Dominum 

Mary Linn Lightfoot: Jubilate Alleluia! 

Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő 

Tillai Aurél: Balatoni Nóták 

 

Zongorán kísér: Bakos Márta 
 

 Vezényel: Mgr.Orsovics Yvette PhD
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Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa 
 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa az 1960-61-es tanévben 

alakult, egyidős a nyitrai magyar tanárképzéssel. A kórus bölcsőjénél olyan jelentős 

személyiségek álltak szakmai vezetőként, mint Kopasz Elemér, Szíjjártó Jenő, Ág Tibor, Simek 

Viktor. 1993-tól Józsa Mónika a kórus karnagya.  2003-tól a kórus a Közép-európai 

Tanulmányok Kara égisze alatt működik. Tagsága az egyetem magyar ajkú, szívesen éneklő 

hallgatóiból verbuválódik, leginkább az óvóképzős hallgatókból. A napjainkban mintegy 20 tagú 

kórus rendszeresen bekapcsolódik az egyetem, Nyitra városa, és a környékbeli falvak, a Zobor-

vidék zenei életébe.  A Magyar Művészetért Alapítvány a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

Magyar Kórusának 2006-ban a Bartók Béla – emlékdíj kitüntetést adományozta. 2013-ban 

jelent meg az énekkar első önálló hanghordozója, amely a közelmúlt repertoárjából ad közre 

válogatást, egy-egy koncert-felvétellel tarkítva az összeállítást. Két éve újabb kamarakórus 

alakult az egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tanárai és alkalmazottai körében. A két 

kórus rendszerint önálló repertoárral koncertezik, de a XVII. Kodály napok minősítő 

versenyében a diákok tanáraikkal közös kórust alkotva lépnek a közönség elé. 

A kórus karnagya, Józsa Mónika számos kitüntetés és több nemzetközi kórusverseny 

karnagyi különdíjának birtokosa. A kórusmozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-

ben a Szlovák Köztársaság Ezüst plakettje kitüntetést, a felvidéki magyar zenei és énekkari 

kultúra megőrzése, továbbá a magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett munkássága 

elismeréseként 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta. 

 

Műsor: 
 

Berkesi Sándor: Tégy Uram engem áldássá 

Tillai Aurél: Dicsőült helyeken 

Kodály Zoltán: Válogatás a Bicinia Hungaricából 

Az igaz bölcs BH 1/34 

Leányszépség BH 159 

Arany ezüstért BH 3/107 

Ligeti György: Haj, ifjuság! 

 

Orgonán kísér: Varga Imre 

Fuvolán kísér: Varga Hajnalka 

 Vezényel: Józsa Mónika
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KATEDRA – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola női kamarakórusa, Párkány 
 

A KATEDRA női kamarakórus 2009-ben alakult a párkányi Liszt Ferenc Művészeti 

Alapiskola lelkes zenepedagógusaiból. Kezdetben alkalmi fellépéseken énekeltek, főként a 

művészeti alapiskola rendezvényein szerepeltek, mint pl. a hagyományos karácsonyi 

hangversenyen, vagy a régiónkban jól ismert párkányi Zenei Napok koncertjein. Az évek 

múlásával gazdagodott a repertoár, a klasszikus kórusművek, szakrális darabok mellett 

elkalandoztak a jazz és a könnyedebb műfajok irányába is. A kar nagy sikerű első önálló 

koncertje után további fellépési lehetőségek adódtak: kórustalálkozók, párkányi és környékbeli 

kulturális rendezvények, stb. 

A kórus művészeti vezetője, Cucor Éva úgy döntött, szükségesek a heti találkozók, próbák, 

hogy az elért színvonalat tovább emeljék és újabb kórusműveket sajátítsanak el. A kórus 

filozófiáját talán Kézdy Luca gondolataival lehetne leginkább megközelíteni:  

„Nem fontos a besorolás, lehetetlen mindent kategorizálni. Egy zenei gondolat, vagy 

mondat úgyis teljesen másként érkezik meg, és más „zenei jelentésekkel“ felruházva rakódik le a 

különböző fülekben, fejekben, lelkekben. Az élmény számít, ami nagy valószínűséggel minden 

befogadónál más és más, talán néha hasonló. A lényeg, hogy ez az élmény érdekes, elidőzésre 

hívogató és tartalmas legyen. Ha ez megvan, nem számítanak sem az élménybeli különbségek, 

sem a különböző stílusirányzatok, melyekből merítünk, vagy építkezünk.“ 

 

Műsor: 
 

Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő 

Thomas Morley: Ti édes májusfények 

Bedřich Smetana: Tri ženské sbory: 3. Za hory slunce zapadá 

Xabier Sarasola: Pater noster 

Szíjjártó Jenő: Három zoborvidéki magyar népdal 

Július Letňan: Oddavac še budu 

Bartók Béla: Legénycsúfoló 

 

Zongorán kísér: Oláh Tamás 

 

Vezényel: Cucor Éva 
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Stilla Pectus nőikar, Párkány 
 

A Stilla Pectus nőikar alakulásának éve 1983. Kezdetben elsősorban városi és a 

környékbeli falvak rendezvényein mutatkozott meg. Ahogy nőtt az ismertsége, úgy vonzott 

magához egyre több zeneszerető, énekelni vágyó hivatásos zenészt és lelkes amatőrt. Művészeti 

vezetője és karnagya 1991-től Papp Katalin.  

A kórus küldetésének tekinti, hogy széles körben éltesse és népszerűvé tegye a 

kórusmuzsikát, tagjai számára pedig megfelelő légkört biztosítson a folyamatos fejlődéshez, 

hogy az éneklés jótékony hatása életük részévé váljon. 

A kórus több mint 30 éves múltra tekint vissza, mégis képes a folyamatos megújulásra. 

Újabb és újabb tagokat fogad be, így lehetővé teszi az egymástól tanulás és az együtt éneklés 

csodájának megélését. Repertoárjában egyházi, világi és kortárs művek szerepelnek, viszont a 

könnyedebb műfajoktól sem idegenkedik. Az énekkar által szervezett rendezvények, zenei 

fesztiválok mára már hagyománnyá váltak, mint pl. a karácsonyi hangverseny, mely ma is nagy 

népszerűségnek örvend. 

Számtalan hazai és külföldi koncerten, versenyen, illetve nemzetközi kórustalálkozókon 

képviselte Párkány városát. A legjelentősebb külföldi állomások: Románia – Sepsiszentgyörgy, 

Csehország – Prága, Németország – Blankenburg, Lengyelország – Klobuck, Ausztria – Gaming, 

Spanyolország – La Orotava – Tenerife, Magyarország – Esztergom, Tiszaújváros, Óz, Miskolc, 

Pécs, Gödöllő, Vác, Budapest.  

A szakmai megmérettetéseken elért eredményei közül a legrangosabbak a Pécsi 

Nemzetközi Kamarakórus versenyen és a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen 

elért helyezései. Megalakulása óta rendszeres résztvevője a Galántai Kodály Napoknak. 

 

 

Műsor: 
 

Szokolay Sándor: Ima rontás ellen 

Orbán György: Szelíd erdők 

Kodály Zoltán: Vejnemöjnen muzsikál 

Bartók Béla: Bolyongás 

Karai József: Estéli nótázás 

 

Zongorán kísér: V. Rózsár Brigitta 
 

Vezényel: Mgr. Papp Katalin 
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Szivárvány énekkar, Párkány 
 

Az énekkar 1996-ban alakult újjá, régi énekkari tagok kérésére; alapító karnagya 

Lengyelfalusy Miklós volt, majd 1998-2010 között karvezetője Janošovičné Csomor Erika, 2010-

től Mihályi Magdolna vette át a kórus irányítását. Repertoárjában énekkari művek, 

népdalfeldolgozások, szakrális művek szerepelnek. Évente 13–18 fellépése van Párkány 

városában, a régió községeiben és Magyarországon. 2016 októberében nemzetközi 

kórustalálkozó keretében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. 

A zenét együtt hallgatni, a kórusműveket együtt énekelni mindig élvezet a kórustagok 

számára. A népdalok éneklése segít népi hagyományaink, kultúránk megőrzésében, ápolásában. 

A különböző hangulatú dalok előadása során gazdagabbá válik saját érzelmi életük.  

Az együttesnek jelenleg 28 tagja van. Az együtténeklés öröme, a tartalmasan eltöltött 

kellemes órák tartják életben a mai rohanó világban is a csoportot.  

 

Műsor: 
 

Kodály Zoltán: Zöld erdőben 

De Marzi: Signore Delle Cime 

J. S. Bach (Dr. Vargha Károly): Ó, nézd, mi szép az élet 

Menegali: Jesu Salvator Mundi 

Tore W. Aas : Santo 

Szíjjártó Jenő: Három zoborvidéki népdal 

George David Weiss (Jakab György): Milyen szép a világ 

 

Zongorán kísér: Cucor Roland 

Szólót énekel: Steiner Zsuzsanna 

 
Vezényel: Mihályi Magdolna 
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Korona Énekegyüttes, Pelsőc 
 

A pelsőci székhelyű Korona énekegyüttes 2012 őszén alakult. Alapítói a Pelsőci Nőikar 

egykori énekesei. Hozzájuk csatlakoztak a környék daloskedvű hölgyei Gömörhorkáról, Ardóból, 

Hosszúszóról, Kecsőből, Rozsnyóról. 

A kórus küldetése, hogy színesebbé tegye Gömör kulturális életét, rendezvényeivel felhívja a 

figyelmet az együtténeklés és a klasszikus zene szépségeire, értékeire.  

Az énekesek az elmúlt években megalapították a Pro Korona Társulást. Emléktáblát 

állítattak Samu Kati tanárnőjüknek, melyet évente egy rendhagyó énekestalálkozó keretén belül 

megkoszorúznak. Társzervezői lettek a Gombaszögi Nyári Tábornak, ahol komolyzenei sátrat 

működtetnek. Továbbképzéseket és hangversenylátogatásokat szerveznek. Csendes nevű 

hanghordozójuk 2016 Karácsonyán jelent meg. 

 

 

Műsor: 
 
 

Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő 

Karai József: Ó gyöngyörűszép, Kirje, kirje, Dícsőség 

Szivárvány havasán - magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtéséből 

Kodály Zoltán: Bicíniumok és Zöld erdőben 

Ismeretlen szerző: La pastorella 

 

Zongorán kísér: Máté Adriena 

 

 

 

Vezényel: Tömöl Gabriella 
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Peredi Nőikar 
 

A Peredi Nőikar 1997-ben alakult, tehát idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A 

kórus annak idején a Pitypang Gyermekkórus egykori tagjai kezdeményezéséből jött létre, 

akiknek megkeresésére Jónás Katalin nagy örömmel folytatta a karnagyi munkát, melyet a 

gyermekkórusban 21 éven keresztül (1994-ig) látott el sikert sikerre halmozva, a helyi alapiskola 

jóhírét keltve itthon és külföldön egyaránt. Az első szakmai megmérettetésre 1999 májusában 

került sor a XI. Kodály Napokon, melyen az akkor még csaknem ismeretlen nőikar nagy 

meglepetést okozva aranykoszorús minősítést szerzett a zsűri dícséretével, és a versenyből 

abszolút győztesként került ki. A kórus rendszeresen fellép a helyi és regionális rendezvényeken, 

de számos alkalommal vendégszerepelt Magyarországon, valamint néhányszor Ausztriában és 

Csehországban is. Repertoárjában főként Kodály Zoltán és Bartók Béla művei szerepelnek, A 

Kodály Napok rendszeres résztvevője, melyen zsűri dicsérettel vagy anélkül, de ezidáig mindig 

aranykoszorús minősítést értek el. 

 
 

Műsor: 

 

Bartók B. nyomán Bárdos Lajos: Szvit szlovák népdalokra 

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus  

Kodály Zoltán: A 150. genfi zsoltár 

Kodály Zoltán: Zöld erdőben 

Kodály Zoltán: Három gömöri népdal 
 

 
 

Vezényel: Jónás Katalin
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Ragyolci Jázmin Nőikar 
 

Ragyolcon a Művelődési Központ és a Csemadok helyi alapszervezete mellett működik 

a 17 tagú nőikar, mely 1996 januárjában alakult újjá. 2004-ben felvette a Jázmin Nőikar nevet. 

Községünk fiatalabb és idősebb lakosainak is szívügye a hagyományok ápolása. Kezdetben 

a kórus csak népdalokat, népdalcsokrokat énekelt a különböző hagyományőrző fesztiválokon és 

népdalversenyeken. 

Később a kórusművek varázsa szintén magával ragadta a kórustagokat. Próbálkozásaikat 

siker koronázta. Meghívásokat kaptak kórustalálkozókra és fesztiválokra. 

Ezen felbuzudlva részt vettek a XII., XIII. és XV. Kodály Napokon.  

Jó kapcsolatokat tartanak fenn több hazai és külföldi kórussal. Egymást segítve és 

egymástól tanulva működnek együtt. 

Külföldi fellépéseik főleg Magyarországra irányulnak, de sikeresen szerepeltek már 

Erdélyben és Lengyelországban is. 

2012-ben a kórus átvehette a „Nógrád Közművelődéséért“ díjat, az énekkari mozgalomban 

végzett folyamatos és színvonalas munkájukért. 

Mottójuk Kodály Zoltántól a következő: „A zene múlhatatlan része az emberi 

műveltségnek – Zene nélkül nincs teljes ember.“ 

A Ragyolci Jázmin Nőikar karnagya és szakmai vezetője Tóth Ágnes – zenetanárnő. 

Kórusvezető: Márton Mária 

 

Műsor: 
 

Bárdos Lajos: Mária, Mária 

Bárdos Lajos: Édesanyámhoz 

Csire József: Édesanyám, a rózsa 

Kodály Zoltán: Zöld erdőben 

Wolfgang Luderitz: Trommellied 

Karai József: Új regősének 

Vezényel: Tóth Ágnes  
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Blaha Lujza Vegyeskórus, Rimaszombat 

 
A Blaha Lujza Vegyeskórus 2007 áprilisában alakult a CSEMADOK rimaszombati 

alapszervezete mellett, s így sok év után végre újra működni kezdett egy magyar énekkar 

Rimaszombatban. A kórus nagy hangsúlyt fektet arra, hogy igényes darabokat válasszon egyre 

bővülő repertoárjába, amit főként a XX. századi magyar kórusirodalom remekei alkotnak. Az 

énekkar rendszeres fellépője a CSEMADOK által szervezett rendezvényeknek, és mindig eleget 

tesz Rimaszombat városa, a Városi Művelődési Központ, a Vöröskereszt, a szűkebb és tágabb 

régión belüli és határon túli felkéréseknek. Bemutatkoztak már Losoncon, Tornalján, Füleken, 

Galántán, Ózdon, Szepsiben valamint a Kassai Állami Színházban rendezett egyházi énekek 

nemzetközi fesztiválján is. A Blaha Lujza Vegyeskórus eddig hétszer volt házigazdája a 

Csemadok rimaszombati alapszervezete által megrendezett Gömöri Kórustalálkozónak.  

A Blaha Lujza Vegyeskórus jelenleg 25 taggal működik, karnagya Sósik Szilárd. 

 

 

Műsor: 
 

Daróci Bárdos Tamás: Muzsikus dal 

Kodály Zoltán: Szép könyörgés 

Bortniansky Dmitry: Cherubic Hymn (No. 7) 

Hogan Moses: Ain’t that good news 

Bárdos Lajos: Dana-Dana 

 

 

 

 

Vezényel: Sósik Szilárd 
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Amicorum Vegyeskar, Tesmag 

 
Az Amicorum Vegyeskar 2015 nyarán alakult egy ipolymenti kis községben Tesmagon. 

Alapító karnagya Szabó Balázs Szabina. A kórus nemcsak Tesmagiakból hanem a környező 

falvak, mint Pereszlény, Nagytúr és Ipolyság város dalosajkú tagjaiból áll. Az énekkar rövid időn 

belül a helyi esperesség kórusává nőtte ki magát. Repertoárjukban elsősorban egyházzenei 

művek szerepelnek. Fellépnek a környező falvak kulturális eseményein, és szinte minden 

nagyobb egyházi ünnepen. Karnagyai Szabó Balázs Szabina és Balázs Martina. 

 

Műsor: 
 
 

Kocsár Miklós: O Maria, gratiosa 

Kocsár Miklós: Ave, rosa sine spina 

Werner Alajos: Égi Szűz virág 

Kodály Zoltán: Pange lingua 

John Rutter: The Lord bless you and keep you 

 

Orgonán kísér: Baráz Ádám 

  
Vezényel: Szabó Balázs Szabina,  Baláž Martina 
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Franz Schubert Vegyeskar, Zselíz 
 

A Franz Schubert Vegyeskar 1982-ben alakult a Csemadok alapszervezete mellett. 1984 

óta – 1987 kivételével – rendszeresen részt vett a Kodály Napokon, ahol aranykoszorús vagy 

ezüstkoszorús minősítést nyert. A vegyeskar rendszeres szereplője volt az országos népművészeti 

fesztiváloknak. Legtöbbször Szlovákiában vagy Magyarországon lép fel, de sikerrel versenyzett 

Bécsben, a Nemzetközi Franz Schubert Kórusversenyen és az olomouci „Svátky písní” 

elnevezésű nemzetközi versenyen is. 2006 óta rendszeresen fellép a Bárdos Lajos Zenei Hetek 

kórusrendezvényein, és gyakran szerepel a hazai kórustalálkozókon. Első CD-je 2007-ben, a 

zselízi Franz Schubert Gyermekkarral együtt fölvett „Zselízi hangok” című CD-je pedig 2010-

ben jelent meg, egy – karácsonyi műveket tartalmazó – hanghordozója pedig megjelenés előtt áll. 

2008-ban és 2011-ben egy kórusfesztiválon emlékezett meg a Szíjjártó Jenő által 1958-ban és 

1961-ben Zselízen szervezett „nulladik” és első országos énekkari fesztiválról. A kórus 

repertoárjában egyaránt találhatók egyházi és világi művek. Munkája elismeréseként a kórus 

2007-ben, a karnagy 2001-ben Pro Urbe-díjat kapott. 

A kórus alapító karnagya Horváth Géza. 

 

 

Műsor: 

 
Berkesi Sándor: Tégy, Uram, engem áldássá 

Franz Schubert: Zum Sanctus (Deutsche Messe, D872 

Horváth Géza-Hodossy Gyula: A napfény áthatol 

Kodály Zoltán: Köszöntő 

Arthur Sullivan: The Long Day Closes 

Thomas Morley: My Bonny Lass She Smileth 

 

Zongorán kísér: Mézes Attila 

 

 
Vezényel: RNDr. Horváth Géza
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V E N D É G E I N K 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szimfonikus Zenekara 

 

a 121 éves MŰEGYETEMI ZENEKAR 
 

A Műegyetemi Zenekar a világon az első olyan egyetemi szimfonikus zenekar, amely zenei 

fakultással nem rendelkező egyetemen alakult meg. Alapításának éve 1896.  

A zenekar megalakulása óta folyamatosan működik, csupán az 1945-ös évben nem tartott hang-

versenyt. A zenekar tagjainak többsége műegyetemi hallgató, de mindig voltak és vannak közöttük más 

egyetemek hallgatói is. Sokan egyetemi tanulmányaik befejezése után is a zenekar tagjai maradnak, így 

végzett mérnökök, közöttük egyetemi oktatók is részt vesznek az együttes munkájában. 

A zenekar hetenként két alkalommal próbál, s tanévenként három-négy hangversenyt tart a 

Műegyetem Aulájában. 

A zenekar gyakran közreműködik a Zeneművészeti Főiskola diploma- és növendékhangversenyein 

is versenyművek kísérésével, továbbá a Műegyetemen tartott hangversenyét az együttes több esetben 

megismételte más oktatási intézményben vagy kultúrházban. 

A karmesterek és a szólisták gyakran pályakezdő művészek voltak, sok később hírnevessé lett kar-

mester és szólista első fellépése a Műegyetemi Zenekar nevéhez fűződik. 

   

Erdélyi Dániel, a MŰEGYETEMI ZENEKAR karmestere 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett klasszikus zenekar és 

kórusvezető szakirányon 2013-ban. Mesterei: Ligeti András, Gál Tamás, Hamar 

Zsolt valamint Erdei Péter voltak. Korábban a Zeneakadémián orgona diplomát is 

szerzett. A magyarországi fiatal karmester generáció egyik kiemelkedően tehetsé-

ges tagja. Korán megmutatkozó zenei elhivatottsága révén számos országos 

orgonaverseny díjazottja, a későbbiekben pedig karmesterként és karvezetőként 

többszörös országos győztes, illetve nemzetközi különdíjas is. Az egyetem 

befejezése óta aktívan részt vesz a magyar zenei életben. Rendszeres felkérései 

vannak az ország több zenekarától. 2014-től a Magyar Állami Operaház vezénylő 

zenei asszisztense. 2015-től a Budapesti Műszaki Egyetem Zenekarának zenei 

vezetője, karmestere.  

2016-ban megkapta a Junior Príma díjat.  

Szabadidejében a Pécs-kertvárosi Református Gyülekezet orgonistájaként, valamint a Magyar 

Labdarúgó Szövetség játékvezetőjeként is tevékenykedik.  
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S Z Ó L Ó É N E K E S E K 
 

 

Busa Gabriella, mezzoszoprán, Gyomaendrődön született. A 

Csongrádi Zenei Általános iskola után felvételt nyert a békéscsabai 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola fuvola, magánének 

szakára.  A Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán szerzett 

diplomát, majd mester diplomát magánénekesként. A Magyar Állam 

Operaház címzetes magánénekese, emellett gyakori vendége a vidéki 

színházaknak, koncerttermeknek.  

 

 

 

A kárpátaljai származású Csobolya József a Magyar Állami 

Operaház tenoristája.  

Több oratórium tenor szólóját énekelte Veszprém Város 

Vegyeskarával. 

Már fiatalon számtalan alkalommal vendészerepelt a Felvidéken, 

valamint felvidéki együttesekkel, szólistákkal közösen jeles 

magyarországi eseményeken. 

 

 

 

 

Halmos Eszter Veszprémben született.  

Nagynevű elődeit követve már korán a zene iránt mutatott 

érdeklődést és tehetséget. Több, mint 10 éves cselló tanulmányait 

váltotta fel az éneklés. Énekesi diplomáját a Miskolci Egyetem 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében szerezte 2008-ban 

Számos ismert hazai versenyen ért el kimagasló eredményt. 

1999 óta folyamatosan fellép Veszprém Város Vegyeskara szoprán 

szólistájaként Magyarországon és külföldön egyaránt.  

 

 

 

 

Tóth János 

1955-ben született Herenden, művészcsaládban. Zenei és 

középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte, ahol 

először hegedülni, majd énekelni tanult. 1974/75-ben a 

Honvéd Művészegyüttes kórusában énekelt, 1975 és 

1982 között elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola ének – művésztanári és opera tanszakát.  

A Magyar Állami Operaházban 1981-ben, debütált. 

1982-től operaházi tag lett.  

1989-ben Liszt–díjat kapott. A korszerű operajátszás 

terén kifejtett munkásságát az Oláh Gusztáv és a Székely Mihály emlékplakettel jutalmazták. 

Bartók-Pásztory díjas és a „Hazáért” érdemkereszt tulajdonosa.  

A Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola beszéd- és színpadi gyakorlat tanára, 

illetve a Magyar Rádió és Televízió Énekkarának énekmestere.  
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Veszprém  Város  Vegyeskara 
 

Az 1956 szeptemberében Zámbó István által alapított kórus a 60. születésnapját ünnepelte a 

közelmúltban. Hosszú, gazdag történetét szakmai és közösségi elismerések, díjak, kitüntetések kísérik. 

1989 óta Erdélyi Ágnes a művészeti vezető, és nagy szerepe van a közösség vezetésében Bélafi László 

egyesületi elnöknek is. 

A kórusegyesülethez több éneklő közösség tartozik: a VVV Oratóriumkórus, a „Vokál” ifjúsági 

vegyeskar, a „Dúdoló” Népzenei Műhely, de sokszor kisebb kamarakórus, nőikar, vagy a férfiak 

„Kadarkara” lép fel hangversenyeken, fesztiválokon, ünnepélyeken.  

A repertoár ezért rendkívül széles: a legnagyobb ének- zenekari művek (misék, requiemek, egyéb 

oratóriumok), a cappella kórusművek minden korból és műfajból, népdalok és feldolgozások, és 

alkalmanként vokális szórakoztató zene (bordal, jazzkórus, könnyűzenei feldolgozás) is felcsendül a 

különböző formációk előadásában. 

A kórus nagy hangsúlyt fektet a gyermekek, fiatalok énekes nevelésére, a veszprémi zeneiskolával 

és az ének-zenei általános iskolával karöltve szervezi a hangversenyeket, táborokat, zenei előadásokat. 

Három éve Veszprém legújabb művészeti központjában, a kiváló hangversenyteremmel rendelkező 

Hangvillában dolgozik, ahol évente 4-5 teljes estét betöltő hangversenyt ad. Vendégként rendszeresen 

közreműködnek velük zenekarok (a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar, győri, szombathelyi, 

szolnoki, székesfehérvári, budapesti szimfonikus zenekarok, a Los Gringos latin zenekar), kórusok, 

valamint hangszeres szólisták és kamaraegyüttesek. 

Veszprém Város Vegyeskara évtizedek óta szervez nemzetközi kórustalálkozókat, Europa Cantat és 

Vivace fesztiválokat, igyekszik ezt a nagyszerű sorozatot a jövőben is sikeresen folytatni, valamint 

rendszeresen részt venni a hazai és nemzetközi kóruséletben. 

Különleges kötődés fűzi az együttest a Kodály Napokhoz és a felvidéki magyar dalosokhoz, 1999 óta 

minden alkalommal jelen volt Galántán, örömmel szólaltatva meg Kodály legnagyobb műveit: a Psalmus 

Hungaricust, a Budavári Te Deumot, vagy a Missa Brevist. 

 

 

Erdélyi Ágnes 
 

Szülővárosában Nyíregyházán a Kodály iskolában kapta első és 

meghatározó zenei élményeit, zongorista növendékként a debreceni 

Kodály Konzervatóriumban érettségizett. A Zeneakadémián 1986-ban 

középiskolai ének-tanár, zeneelmélet tanár és karvezető diplomát szerzett. 

1989-ben nyerte meg Veszprém Város Vegyeskara karnagyi pályázatát, 

azóta él és dolgozik Veszprémben. A kórus művészeti vezetése mellett 

főállású tanára a Csermák Antal Zeneiskolának, szolfézst tanít, énekkart 

vezet, „Tehetséggondozó, tehetségfejlesztő” szakvizsgával rendelkező pedagógus. Aktív szerepet tölt be a 

város zenei életében: hangversenyek, előadások, közös programok a fiatalokkal, más együttesekkel - mind 

napi munkája részét képezik. 

Munkatársa a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (Kóta) művészeti 

bizottságának, valamint az európai kórusszövetség (Europa Cantat) művészeti bizottságának. 

Művészeti és pedagógiai munkáját többek között „Artisjus” díjjal és Veszprém városának legmagasabb 

művészeti elismerésével a „Gizella” díjjal ismerték el. 

A Galántai Kodály Napok zsűrijének két évtizede a munkatársa, szeretet, szakmai- és sorsközösség az, 

ami ide köti. 
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Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Gyermekkórusa – Galánta 

 

A kórus 1965-ben alakult. 2015-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.  

Az énekkar alapítója és mindmáig karnagya, Balogh Csaba. Megalakulásától kezdve 

rendszeresen részt vesz a gyermekkórusok járási versenyén, több alkalommal képviselte 

járásunkat a kerületi versenyen is. 

A Csengő Énekszó Országos Gyermek- és Ifjúsági Kórusok Fesztiválján már 

tizenegy alkalommal vett részt és többször ért el arany- és ezüstkoszorús minősítést. 

A Galántai Kodály Napok rendszeres vendégkórusa, többször felléptek 

Magyarországon is. Szép eredményeket értek el 1998-ban az V. Alba Regia Nemzetközi 

Gyermekkórus Fesztiválon Székesfehérvárott.  

Baráti kapcsolatot tartanak fenn a Budapesti Remetekertvárosi Általános Iskola, a 

Győri Kodály Zoltán Általános Iskola, valamint a Komáromi Béke utcai Alapiskola 

kórusával. 

1996-ban közreműködtek a Ghymes együttes lemezfelvételén, 

szerepeltek a Duna TV-ben és az MTV adásában. 

Műsorukon szerepelnek a régi muzsika, valamint  

a 20. századi zeneszerzők művei. 

 

 

 

 

Balogh Csaba, karnagy
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A XVII. KODÁLY NAPOK kísérő eseményei 

Kodály Zoltán életműve 
Tavaszy Noémi  festő- és grafikusművész alkotásaiban 

Kiállítás a zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulójára 

 
KODÁLY ZOLTÁN 
(1882-1967) 

Kodály Zoltán etnomuzikológiai, zenepedagógiai és 

zeneszerzői munkássága világszerte ismert és mi 

Galántán nagy tisztelettel emlékezünk meg róla, hiszen 

élete során városunkhoz fűződő gyermekkori emlékeit 

mindig meleg szívvel emlegette. A kiállításunk őt 

bemutató tablóin megismerkedhetünk életének fontos 

állomásaival: gyermekkorának körülményeivel, 

tanulmányaival, zenei tevékenységének korai 

szakaszával, családi életével, a legjelentősebb műveivel és munkásságának az egész világban 

elismert hatásával a zenei nevelésre. Zenei alkotásaiban a reneszánsz zene, az impresszionizmus 

hatása lelhető fel. Nagy zeneszerzői sikert aratott a Psalmus Hungaricus és a Budavári Te Deum 

bemutatásával. Munkásságának fontos területe a népdalgyűjtés. Ősi magyar népi dallamok 

hangzanak fel Háry János és a Székelyfonó című daljátékaiban, a verbunkos zene pedig a 

Marosszéki táncok és Galántai táncok című műveiben. Szerzeményei közül kiemelkednek a 

népdalok és gyermekdalok világa ihlette máig kivételesen népszerű gyermekkari művei, amelyeket 

vegyes karra írt remekművek sorozata követte. 
 

 

 

 

 

TAVASZY NOÉMI 
(1927 -     ) 

A népzene, a zeneszerző Kodály Zoltán és a képzőművész Tavaszy 

Noémi hármas viszonyát tükrözi a kiállításunk második részében 

bemutatásra kerülő linómetszet sorozat, amelyek megalkotására a 

művésznőt a Kodály zeneművek inspirálták. A Budapesten élő 

Tavaszy Noémi vallásos neveltetése és zeneszeretete az egész 

életére és témaválasztásaira hatással volt. Művészete népi 

hagyományokra épül és felöleli a festészet és grafika különböző 

területeit. A Kodály tiszteletére készült linómetszeteinek 

kompozícióban eredeti népi hímzésmintákat használ fel. 

Alkotásainak varázsához hozzájárul személyes ismeretsége Kodállyal. Megelevenednek rajtuk a 

híres Kodály művek és az általa feldolgozott népdalok, a hagyományos paraszti világ 

szokáskultúrájához szervesen kapcsolódó énekek, a Kis kece lányom, a Toborzó, a Pünkösdölő 

és mások. Láthatunk itt műveket, amelyek a leghíresebb daljátékokhoz, a Háry Jánoshoz és a 

Székelyfonóhoz készültek, vagy amelyeket Petőfi Sándor Kodály által megzenésített verse 

ihletett.  
 

A kiállítás a Galántai Honismereti Múzeumban  
2017. március 9-től június 3-ig tekinthető meg. 
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KÉP-ZENE-SZÓ 
GÉCZY OLGA, galántai születésű képzőművész 

Kodály Zoltán kórusművei által ihletett alkotásaiból 

készült kiállítás, valamint az Ő és férje 

AURELL DAVID, amerikai származású festőművész 

válogatott alkotásaiból készült kiállítások 

Galántán a reneszánsz Esterházy kastélyban 

 

GÉCZY OLGA Galántán született, majd Budapesten 

végezte az iskoláit. 1963-ban kitüntetéssel diplomázott a 

Zeneakadémián. 1969-ben megalapította a Bartók Béla 

Kamarazenekart, amellyel számos hangversenyt adott, többek 

között a Budapesti nyugati kultúrintézetekben. Nevéhez fűződik 

számos ritkán hallott zenemű magyarországi bemutatója. 1975-

ben emigrációba kényszerült. Svájcban a Zürichi Akademisches 

Orchester dirigense lett, megalapította a Zürichi Akademischer Chor-t. Vezényelte a Wintherturi 

szimfonikus zenekart, a Luzerni Operaházban dirigált, valamint a Lipcsei Gewandhaus Orchester 

élén állt Mozart Varázsfuvolájának karmestereként. Számos fesztivált alapított: Ausztriában, 

Litvániában, stb. Karmester mesterkurzusokat tartott hivatásos muzsikusoknak Ausztriában, 

Svájcban, Amerikában, Franciaországban, Litvániában. A Litván Zeneakadémia 

vendégprofesszora. 1983-ban Zürichben elnyerte az Európai Közösség Kultúrdíját, 

országhatárokon átívelő zenei tevékenységéért. Az Artisjus is kitüntette, magyar szerzők 

műveinek külföldi bemutatásáért. Hét CD felvételt készített, a legutolsó, Haydn: Le Pescatrici a 

Hungaroton gondozásában jelent meg. 

Másfél évtizede érdeklődése a képzőművészet felé fordult; amerikai építészmérnök férje, 

Aurell David maga is kiváló festőművész. Támogatásával a Venturai College (USA, CA) 

Képzőművészeti szakán hat szemesztert végzett. 2003-ban állított ki először Párizsban a „Salon 

d’independant Artist” tagjaként. Ezt a kiállítást számos meghívás követte. Egyéni tárlatai voltak 

Párizsban, Cannesban, Rómában, Zürichben, Kaliforniában, Bourbon-Lancyban, Budapesten stb. 

Több kollektív kiállításon vett részt Kaliforniában, Japánban, Londonban, Budapesten stb. 

Kitüntetései: Cannesben két ízben kapott ezüstérmet, Párizsban arany érmet. A Japán 

Kobe Múzeumban szintén kitüntették képeit. 

Fő érdeklődési területei a portrék, aktok, virágok és a bibliai témák. Stílusa realisztikus, figuratív 

és szürrealista. Olajfestékkel dolgozik, és nagyméretű képeket fest a legszívesebben. 

 

AURELL WILLIAM DAVID a Minnesotai Grand Rapidban (USA) született. Iskoláit 

Minnesotában, valamint a Michigani Ann Arbor Egyetemen végezte. Építészmérnöki 

tanulmányai mellett behatóan foglalkozott a képzőművészettel, formatervezéssel. Diplomája 

megszerzése után Kaliforniában telepedett le. Számos nagy ívű épület tervezésében, 

kivitelezésében vett részt. 

1995-ben házasságot kötött Géczy Olgával. A munka mellett újra ecsetet ragadott. Alkotásaival 

többször vett részt csoportos kiállításokon. (Santa Paula, Ventura, Valencia, Bourbon-Lancy, 

etc.) 

Hét évvel ezelőtt feleségével a magyarországi Tök községben telepedett le. Közösen 

megalapították a „Művészet és Kultúra Világa” Egyesületet, amely számos nagyformátumú 

kiállítást rendezett, valamint létrehozták a Pajta Galériát, amely a legkiválóbb művészek 

közreműködésével tartja irodalmi-zenés-képzőművészeti rendezvényeit. 

Kezdeményezésére Tökön megalakult az „American-English Tee Club”, amely nyitott 

mindazoknak, akik angoltudásukat, beszédkészségüket szeretnék fejleszteni. 

A művészházaspár közös kiállításai 2017. június 10-ig tekinthetők meg, 

kedd-pénteki napokon 9 00 – 17 00, szombaton 14 00 – 18 00 óra között. 
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„KODÁLY HANGJA A ZENÉBEN 

MAGYARORSZÁG HANGJA” Sir Arthur Bliss 

London, 1960. június3. 

A kettős évforduló kapcsán meghirdetett Kodály emlékév 

eseményei között 2017. májusának végéig tekinthető meg 

Galántán a Városháza aulájában az a vándorkiállítás, 

melyet minden Kodályhoz kötődő eseményhez ajánlani 

tudunk.  

Ízelítőként felsoroljuk a 20 tablóból álló kiállítás egyes 

oldalainak anyagát: 
 

2. „ENGEM SZÍVÉBE FOGADOTT KECSKEMÉT” 

      Kodály és szülővárosa 

3. „ÉN KETTŐS TRADÍCIÓBAN NŐTTEM FEL” 

      A gyermek- és ifjúkor meghatározó élményei  

Galánta és Nagyszombat 

4. „ZENEAKADÉMIAI ÉS EGYETEMI TANULMÁNYOK” 

     Eötvös Collegium, tanulmányút Berlinbe és Párizsba 

5. „A ZENEKADÉMIA TANÁRA” 

     „Muzsikusokat kell nevelni, nem hangszerjátékosokat!” 

6. „IHLETŐ, SEGÍTŐ HÁZASTÁRSI KAPCSOLAT” 

      Kodály Zoltánné Schlesinger Emma 

7. „PÉLDAMUTATÓ NAGY IKERPÁR” 

      Együttműködés Bartók Bélával 

8. „A HANGSZEREK LELKE ÉS AZ EMBER HANGJA” 

      Kamaraművek és dalok szerzője 

9. „ EGY KOSZAKOS MŰ – A „PSALMUS HUNGARICUS” 

    „Vigasztalásért szörzék így versekben” 

10. „A NÉPZENE: TUDOMÁNYOS MUNKA TÁRGYA ÉS ZENEMŰVEK IHLETŐJE 

11. „VALLOMÁSOK NEMZETRŐL ÉS SZABADSÁGRŐL” 

      „Fölszállott a páva” – a népdaltól a szimfonikus műig 

12. „EMBER A TERMÉSZETBEN, TERMÉSZET A ZENEMŰVEKBEN” 

     „A hegyek utáni vágy mindig élt bennem” 

13. „A KODÁLY-ZENE VIRÁGZÓ MESEVILÁGA” 

       Két színpadi mű: a „Háry János” és a „Székely fonó” 

14. „DÍCSÉRJÉTEK AZ URAT” 

        Egyházzenei művek alkotója 

15. „LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!” 

      „Zene nélkül nincs teljes ember” 

16. „A MÚLT CSAK PÉLDA LEGYEN” 

        Történelmi hivatkozások időszerű mondanivalóval 

17. „NEMCSAK JOGUNK, KÖTELESSÉGÜNK A KÖZÜGYEKKEL FOGLALKOZNI” 

18. „A ZENESZERZŐ ÉS A KARMESTER A NEMZETKÖZI ZENEI ÉLETBEN” 

19. „AZ ÉLETMŰ ELISMERÉSE HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FÓRUMOKON” 

20. „A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI” 

       Kodály Zoltán emlékezete és öröksége 

 

„Amit vállalt, nem kevesebb volt, mint Magyarország újjáteremtése zenében..” 

„Ady Endre verse, melyet meg akart zenésíteni, 

’Az Isten harsonája’. Hogyan világítanak ezek a sorok: 

’Parancsa ez: mindenki éljen. Parancsa ez: mindenki örüljön!’ 

- mintha csak Kodály Zoltán végrendeletét hirdetnék meg, melyet hazájára és a világra hagyott.” 

                                    Szabolcsi Bence (1967. március 11.) 

 
 „’Életművet’ folytatni nem lehet – tudjuk -, de annak szellemében 

tovább küzdeni a még el nem ért célokért, emberi és művészi 

értékek kibontakoztatásáért, megbecsüléséért: olyan feladat, 

amely méltó Kodályhoz, és méltó azokhoz, akik e küzdelem terhét, 

a ’kodályi örökséget’ vállukra vették.”                                      Kodály Zoltánné (1983) 
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C s e ma d o k  mu n ká ja  ké p e kb e n  

Szövetségünk, a Csemadok 

azzal a céllal alakult, hogy 

összefogja a magyar kultúra 

iránt érdeklődő embereket, 

létrehozzza a kulturális cso-

portokat és megteremtse azok 

működési feltételeit.  

Már a kezdet-kezdetén a 

társadalmi kérdések iránt 

fogékony egyének szövet-

keztek elsősorban, akik fel-

ismerték azt is, micsoda erő 

rejlik bármilyen közösségben, 

kösse össze annak tagjait a 

népdal, a szép szó vagy a 

hagyomány tisztelete. Ezek az 

emberek – általában a 

Csemadok szervezetek veze-

tősége – nem csak az ön-

megvalósítást, hanem a 

közösség épülését tartották 

szem előtt. Felismerték, hogy 

mások önmegvalósítása jelen-

tős mértékben segítheti elő 

egy-egy település magyar-

ságának a megmaradását is. 

Rohanó világunkban, amelyet 

az emberi kapcsolatok 

lazulása jellemez, egyre 

nehezebb ez a munka. Ennek 

ellenére élni kell a bevált 

módszerrel. Természetesen 

nem szabad figyelmen kívül 

hagyni az átalakulófélben lévő 

szokásokat, a fiatalok kapcso-

lattartási módszereit sem. 

Hisszük, hogy a fiatalok 

előbb-utóbb megtalálják a 

Csemadokba vezető utat. 

A tapasztalt csemadokosok 

mellett fontos a rátermett 

fiatal vezetők kinevelése, 

bevonása a kulturális munkába, ők lehetnek majd a tevékenység kovásza. Annak a 

tevékenységnek, amelynek rövid összefoglalását a Kodály Napok alatt az itt látható paneleken 

bemutatunk. 

Kiemelkedő csemadokos rendezvények, az úgynevezett „országos rendezvények“ képei 

ezek, részei annak a sokrétű munkának, amelyet évzárótól-évzáróig, tehát egy év alatt 

szervezeteink, aktív tagjaink megvalósítanak. 

A vándorkiállítás anyaga a XVII. Kodály Napok idején a Galántai Városi Művelődési 

Központban tekinthető meg. 
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A jubileumi Kodály-emlékév eseményei  

Galántán és régiónkban, a Mátyusföldön 

2 0 1 7 

 

jan. 20-22.  Galánta Magyar Kultúra Napja – országos ünnepség 

  A Kodály-emlékév nyitóeseménye 
 

márc. 3-9. Galánta Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról 

 

ápr. 19-21. Galánta Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő országos döntője 

 

máj. 12. Felsőszeli Csillagoknak teremtője, országos népdalverseny 

 

máj. 16. Zsigárd Ipolyi Arnold Magyar Népmesemondó Verseny 

  VIII. évfolyamának országos elődöntője 

 

máj. 26-28. Galánta XVII. Kodály Napok, a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok 

Mátyusföld országos minősítő versenye  
 

jún. 25. Vízkelet Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő területi seregszemléje 

 

júl. 25. Galánta A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar koncertje 

 

okt. 21. Pered Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos elődöntője 

 

nov. 16. Galánta Ünnepi hangverseny Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója 

alkalmából 

 

nov. 17-19.  Galánta XVII. Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny 

 

dec. 4-17. Galánta  Anyanyelvi Napok  

  Mátyusföd 
 

dec. 5-6. Galánta Csillagok találkozása  

  Ady-Kodály-Illyés Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő 
 

dec. 7-9. Galánta Kodály szimpózium 

 

dec. 15-17. Galánta Galántai Karácsonyi Zenei Napok, ünnepi hangversenyek a régióban 

 

dec. 15-17. Galánta A Kodály Kórusok VI. Galántai Nemzetközi Találkozója,  

  koszorúzási ünnepségek a Kodály emlékhelyeken 
 

dec. 17. Galánta Ünnepi Karácsonyi Hangverseny  
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Garai István 

 

Kodály és Galánta 

 

Hétvégi élet szülőföldem táján, 

mikor a lélek kibontakozik. 

Az elemiben társaid a Palkók, 

a mezítlábas Ágnesek, Rozik. 

 

Dédelgetett a Mátyusföld, Galánta: 

gyermekcsínyek és mezei kaland – 

És ide tértél vissza, valahányszor 

megfájdított a germán úri lant. 

 

Ghymes, Béd, Zsére – Lédec és Gerencsér: 

ott északabbra, a Zobor körül; 

és a Vág-menti falvak: Negyed, Farkasd, 

Zsigárd, Pered – a szíved is örül, 

 

hogy e táj népe kinccsel árasztott el, 

dallamok százát nyújtotta neked, 

hogy gazdagítsad Krőzus-módra véle 

később egész hányatott nemzeted. 

 

S innen ered a „Galántai táncok”: 

csupa teltség és csupa csillogás. 

A verbunkos is maradjon, ha benne 

az életöröm és bizakodás. 

 

Ez a táj az én szülőföldem tája: 

Szenctől Nagyszőlősig s tovább – 

és Komáromtól Kolonyig, Menyhéig 

a Nyitra-menti Vág-Újváron át. 

 

Érte harcoltam, elbuktam – és újra 

elküldöm vallomásom neki 

hisz azóta mindünk szívében élnek 

Kodályig elért üzenetei. 

 

A mezítlábas Ágnesek, Rozik – mind 

az elődeim: dalos asszonyok. 

S a kései utód ma történelmi 

tapasztalattal zengi dallamod. 
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Gát István 
 

Kodály Zoltánnak 
 

 

Korunknak lelke szólal muzsikádban 

Olyan üdén, mint erdei patak, 

Derűs, komoly, szív mélyéről fakadt, 

Álomba ringató harmónikában. 

 

Lyra, a tiszta lélek dallama 

Zeng hegedűn, cimbalom és fagotton, 

Oly békét áraszt, mintha édes otthon 

Lelket igéző szépről vallana. 

 

Távoli őshaza utózengése 

Árad Galánta s Marosszék táncából,  

Nagy múltunkat, hogy emlékükbe vésse. 

 

Nemes műved ős dallamkincset ápol, 

A kórusok, Te Deum ... sír ha föd be: 

Koronád ez, mely már tied örökre. 
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