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Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd

Magyar Földrajzi Múzeum

Duna Televízió

Érdi Városi Televízió

Érdi Újság

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
tantestülete és szülői munkaközössége

Érdi művészek

„…Ha minket, akkor effélékre (s még egyre-
másra) megtanítanak: be más életet teremt-
hettünk volna ebben a kis országban! Így azok-
ra marad, akik most kezdik tanulni, hogy nem 
sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha 
ketten összedalolnak. Aztán mind többen, szá-
zan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk 
majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!”

Kodály Zoltán,  
Ajánlás a Bicinia Hungaricához 

RendezőK:
Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala

Érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola

Programmenedzser:
MaITZ FErEnC,
az Érdi Kőrösi Csoma  
Sándor Általános Iskola 
intézményvezetője

ForgaTókönyvíró  
és műsoRvezető:
VarGa KÁroLy 
Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével  
kitüntetett ny. főiskolai 
vezető tanár

szaKmai felelős:
rÁPLI GyÖrGyI,
a Magyar Zeneiskolák  
és Művészeti Iskolák  
Szövetsége  
elnökhelyettese,  
artisjus-díjas  
zenepedagógus, karnagy

Érd, 2016. szeptember 30. – 2017. június 10.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapja: 

https:/korosi.erdcenter.hu
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KoDÁLy ZoLTÁn születésének 135. és halálának 50. évfordulója 
2017-ben kiemelt ünnepi esemény lesz Magyarországon, a világ szá-
mos Kodály Intézetében, valamint a Kodály-koncepció elvei alapján 
működő iskolákban. 

a Kodály-emlékév lehetőséget kínál a világhírű zeneszerző, zenepe-
dagógus és zenetudós munkásságának európai bemutatására, és 
egyúttal Magyarország pezsgő kulturális életének reprezentálására.

a ketttős évforduló alkalmából Érd felhívással fordul a megyei jogú 
városok polgármestereihez a műveltségi verseny meghirdetésé-
ben, felkarolásában, támogatásában való közreműködésre.

a versenyjellegű országos műveltségi játék FőVÉDnÖKEI: 

KoDÁLy ZoLTÁnnÉ PÉCZELy SaroLTa énekművész, 
Dr. araDSZKI anDrÁS, a nemzeti Fejlesztési Minisztérium ener-
giaügyért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő
Dr. HoPPÁL PÉTEr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kul-
túráért felelős államtitkára.

VÉDnÖKEI: 
ProF. SZőnyI ErZSÉbET zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem ny. tanszékvezető tanára, az MMa rendes tagja, a 
nemzet Művésze, Kossuth-, Liszt- és Erkel-díjas, bartók-Pásztory-
díjas, Kiváló Művész 
T. MÉSZÁroS anDrÁS Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

Facebook: KODÁLY ZOLTÁN MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
www.facebook.com/kodalyvetelkedo

a rÉSZTVEVőK KÖrE:
a megyei jogú városok  általános- és középiskolái, valamint 
az alapfokú művészetoktatási Intézmények 2016/2017-es 
tanév 5-8. osztályos tanulóinak 6 fős tanulócsoportjai. In-
tézményenként több csapat is nevezhet.

a VETÉLKEDő IDőTarTaLMa:  
2016. szeptember 30.  – 2017. június 10. 

a JÁTÉK MEnETE:
1. forduló: intézményi alapjáték – helyi meghirdetésben 
és szervezésben történik. az iskolai csapatok létszámától 
függően iskolai, illetve iskolák közti verseny. 
Továbbjutó csapatok száma: iskolánként egy. 
Időtartama: 2016. november 2. – december 16. 

2. forduló: városi elődöntő – helyi meghirdetésben és szer-
vezésben történik. a legjobb városi csapatok játéka.
Továbbjutó csapatok száma: egy.
Időtartama: 2017. február 1. – március 31.

3. forduló: Területi döntők Érd városában. a játékban a me-
gyei jogú városok egy-egy intézményi csapata vehet részt. 
Területi megoszlás: 
– nyugat-Magyarország 8 MJV 1–1 csapata
– Közép-Magyarország 7 MJV 1–1 csapata
– Kelet-Magyarország 8 MJV 1–1 csapata
Továbbjutó csapatok száma: egy–egy–egy.
Időpontja: 2017. május 27. (szombat) és május 28. (vasár-
nap)

4. forduló: országos döntő budapesten. a döntő játékon 
a területi döntők egy-egy győztes csapata és a három leg-
nagyobb összpontszámot elért csoport versenyezhet. 
Összesen tehát hat csapat játszik.
Időpontja: 2017. június 10. (szombat) 

további információ kérhető: kodaly.erd@gmail.com
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