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érd 
Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő

2016. szeptember 30. – 2017. június 10.

A Kodály Zoltánt 2017-ben ünneplő kettős évforduló tiszteletére, az  
Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola, Országos Műveltségi vetél-
kedő tervezését kezdeményezte, és rendezését vállalta. 

A részvételt, Megyei Jogú Városok Általános- és Középiskoláinak, 
valamint Alapfokú Művészetoktatási Intézményeinek hirdették meg.  
A versenyjellegű országos műveltségi játék fővédnöke Kodály Zoltánné 
Péczely Sarolta, Dr. Aradszky András országgyűlési képviselő és  
Dr. Hoppál Péter kultúrális államtitkár. Védnökei: Prof. Szőnyi  
Erzsébet és T. Mészáros András polgármester.

A hatalmas szervező munkát Maitz Ferenc a Körösi Csoma Általános 
Iskola igazgatója és Rápli Györgyi az iskola énektanára vállalta és vezet-
te. A többfordulós helyszín minden esetben az érdi iskolában volt, ahol 
az iskola tanárai, munkatársai teljes összefogásban támogatták ezt  
a nagyszerű feladatot.

19 város iskoláiból közel ezer gyerek jelentkezett, 6 fős csapatokkal. 
A többfordulós versenyben összesen 86 csoport vett részt. A Műveltségi 
vetélkedő irányításában két műsorvezető dolgozott:

 Varga Károly és Magyar Kornél .
 Összeegyeztetett kérdés sorozataik emlékeik felidézésére, gondolko-

dásra, gyors reagálásra inspirálták a versenyző csoportokat. 
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Legjobb eredményeikkel hat csapat került be a döntőbe. A döntőt 
június 11-én a Művészetek Palotájának Üvegtermében tartották.

A zsűri elnöke Prof . Szőnyi Erzsébet, tagjai Sebestyénné Farkas Ilona 
és dr . Ittzés Mihály

Az esemény kulturális rangját és zenei jelentőségét „Ünnepi köszön-
tőjében” Dr . Aradszki András országgyűlési képviselő méltatta.

Tisztelt Pedagógusok!
Tisztelt Versenyzők!
Tisztelt Zsűri!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Örömmel és büszkeséggel tölt el, ami-
kor a kultúra hagyományait folyama-
tosan őrző és megújító városunk, Érd 
valamely országos kulturális rendez-
vény szereplője, sőt főszereplője lehet. 

Néhány éve a Liszt Ferenc Emlékév keretében Érd által meghirdetett és 
szervezett zeneműveltségi vetélkedővel hívtuk fel magunkra az országos 
közvélemény figyelmét. Ma pedig ismét egy olyan országos verseny dön-
tőjén vagyunk jelen, amely a magyar zenei kultúra egyik legnagyobb 
alakja, Kodály Zoltán emléke és öröksége előtt tiszteleg. 

Az elmúlt években nem egy olyan kezdeményezésnek adott otthont 
Érd, amely hamar túllépett Pest megye legnagyobb városának határain. 
Az ifjú költőket díjazó, immár rangosnak számító, a Magyar Írószövet-
séggel közösen alapított és minden évben a Magyar Kultúra Napján 
átadott Bella István díj; az irodalom jeles személyiségeinek részvételével 
lezajlott „Kossuth-díjasok Érden” programsorozat; a már említett Liszt-
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verseny után ezúttal ismét a zenéé s a zenetörténelem egyik legnagyszerűbb 
alkotójáé és zenepedagógusáé a főszerep. A zeneműveltségi vetélkedő 
döntőjébe jutott diákok, csapatok hosszú és nehéz, ám minden bizonnyal 
sok örömmel és tudást hozó munkával járó utat tettek meg. De nem 
lehetnek csalódottak a már kiesett csapatok tagjai sem, hiszen részvéte-
lükkel hazánk zenetörténelmének egyik legnagyszerűbb alakja előtt 
tiszteleghettek.

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy” – vallotta 
Kodály Zoltán. S hogy mennyire komolyan gondolta ezt, arról történe-
tek sora szól, például hogy rendszeresen megállított gyerekeket az utcán, 
hogy tudnak-e szolmizálni, tudnak-e népdalokat. 

Mert pontosan tudta, hogy a zene életünk egyik legmeghatározóbb 
élménye. Hiszen az édesanya is dúdolva, énekelve nyugtatja, altatja cse-
csemőjét. Mert a dallam semmihez sem fogható lelki harmóniát képes 
létrehozni. A zene közös nyelvet teremt, olyan módon szól az életről, 
amelyet mindenki ért, de legalábbis átérez. Az így épülő közösség pedig 
építő energiáival nagyszerű tetteket hajthat végre.

A Kodály Múzeum beköszöntőjében olvasható: „Visszanézni a megtett 
útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak 
arra néztem, ami előttem volt” – írta Kodály, összegyűjtött írásainak, a 
Visszatekintésnek előszavában. S ha most mi visszatekintünk a „megtett 
útra”, Kodály példájából az előttünk álló küzdelemhez merítünk erőt. 
Küzdelemhez a műveltségben és emberségben megújult Magyarországért. 
Azért, hogy tisztán énekelhessük egy szólamát annak a Kodály megál-
modta „kozmikus karműnek”, melynek jeligéje: Örvendjen az egész világ!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretném ezúton is megköszönni a pedagógusoknak és a szülőknek 

azt az állhatatos munkát és támogatást, amellyel felkészítették a verseny-
zőket erre a versenyre. Köszönet illeti az érdi Kőrösi Csoma Általános 
iskola vezetését, s kiemelten a verseny ötletgazdáját, Maitz Ferenc igaz-
gató urat; Rápli Györgyi karnagyot, a Magyar Zeneiskolák és Művésze-
ti Iskolák Szövetsége elnökhelyettesét, Artisjus-díjas zenepedagógust, a 
verseny szakmai koordinátorát és a verseny valamennyi támogatóját. És 
köszönet illeti természetesen azokat a versenyzőket, illetve az őket fel-
készítő pedagógusokat, akik a versenyen való részvételükkel is hirdetik 
a magyar kultúra, a zene és Kodály Zoltán nagyságát. Valamennyi dön-
tőbe jutott csapatnak sok sikert kívánok! 

A Kodály Zoltán zeneműveltségi Vetélkedő döntőjét ezennel megnyitom!
* * *

A föltett kérdések és válaszok, a zenei bejátszások élénk izgalommal 
töltötték el a versenyzőket. Sok örömmel, itt-ott kis csalódással vették 
tudomásul saját eredményüket, amit a ponttábla folyamatosan kimuta-
tott. Izgulásra volt alkalom. A csoportoknak egyik feladatként önálló 
zeneszámmal is kellett szerepelnie. És végül éppen ez döntötte el a végső 
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eredményt. A szoros versenyben együtt haladó érdi és kecskeméti cso-
portban végül az utóbbi lett a győztes.

A verseny befejeztével elismerő szavak és köszönet hangzott el a cso-
portokat felkészítő tanárok felé. A különböző Egyesületek, szervezetek 
részéről minden versenyző csoport gazdag jutalomba részesült, amit 
örömmel vettek át a jelenlévők elismerő, nagy tapsa közepette. Ám  
a legnagyobb, igaz elismerést Szőnyi Erzsébet záró szavai jelentették:

Itt mindenki nyertes, mert olyan tudás birtokába jutottak mely mara-
dandó és olyan élményt szereztek, ami egy életen át büszke örömmel tölt-
het el valamennyi résztvevőt! 

Befejezésül itt írásban rögzíthetjük köszönetünket Maitz Ferenc igaz-
gató, Rápli Györgyi énektanár és az érdi közösség felé, ezért az ország 
ifjúságát megmozgató remek kezdeményezésért, a százfelé ágazó munka 
zökkenő mentes lebonyolításáért. A magyar zenei nevelés jelentőségét 
és értékét jelenti, hogy meg tudták szerezni a szakma legkiválóbb szak-
embereinek közreműködését, és a sponzoráló támogatók segítségét. 

Példamutató munkájukhoz további sok sikert kívánunk.
Márkusné Natter-Nád Klára


