
II. Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő 

a zeneszerző születésének 140. és halálának 55. évfordulója tiszteletére a 

Megyei Jogú Városok Általános Iskolái és Alapfokú Művészeti Iskolái részvételével 

 

A Magyar Kodály Társaság, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint az Érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola országos műveltségi versenye egyike volt azon 

rendezvényeknek, amelyben nemcsak a résztvevő iskolák nagy létszáma, de felkészültsége is 

arra mutatott, hogy a több fordulós találkozó méltó módon vette ki részét a 2022-es Kodály-év 

ünnepségsorozatából. 

A versenyt iskolánk szervezte, három fordulóban: az 1. forduló tíz Megyei Jogú Város játéka 

volt, ahonnan városonként egy-egy csapat juthatott tovább. A 2. fordulót már Érd városában 

rendeztük. Ez volt a Területi döntő, melyből a legjobb pontszámot elért 6 csapat jutott be az 

országos döntőbe. Ezt szintén a szervező intézmény iskolájában, az Érdi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskolában tartottuk. A döntőben résztvevő iskolák, felkészítő tanáraik és helyezéseik 

a következők: 

 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Rápli Györgyi (I. helyezés) 

 Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola – Etseyate Andrea (III. helyezés) 

 Nyíregyháza – Kodály Zoltán Általános Iskola – Hudvivók Marianna (V. helyezés) 

 Salgótarján – Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola – Lévárdi Veronika és Nagy 

Marianna (IV. helyezés) 

 Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola – Molnár-Palusek 

Emese (II. helyezés) 

 Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Keserű Krisztina 

és Pekari Bernadett (VI. helyezés) 

A verseny felkészüléséhez szükséges szöveges ismeretanyagok, zenei részletek Kodály életéből 

és műveiből voltak. Ez az anyag a fordulók során egyre nehezedett és mélységében 

gazdagodott. A vetélkedő fordulóiban szigorúan ebből az anyagból készültek a feladatok, 

figyelembe véve a versenyzők életkorát (10-14 év). Hogy a verseny tényleg örömteli és játékos 

legyen, változatos típusú, interaktív feladatokkal tettük színessé a fordulókat. A  Kodály 

szellemében tartott játék nem múlhatott el zenei bemutató, aktív zenélés, éneklés, lapról éneklés 

nélkül, s ebben már a zsűri értékelése igen fontos szerepet játszott. 

A zsűri elnöke Kertész Attila, Liszt díjas címzetes egyetemi docens, a Magyar Kodály 

Társaság elnöke, tagjai: Sebestyénné Farkas Ilona zenepedagógus, Kodály Zoltán egykori 

tanítványa és dr. Körmendy Zsolt PhD egyetemi docens voltak. 

Összességében elmondható, hogy valamennyi résztvevő intézmény diáksága igen magas 

színvonalon készült a versenyre. Élvezettel mutatták meg tudásukat. Büszkék lehetünk, hogy 

van nekünk egy Kodály Zoltánunk, aki annyi csodálatos mű mellett tartalmas, szép 

gondolatokat és útmutatást adott nekünk. Ezt a kincset, elixírt vitték haza szívükben, 

elméjükben a versenyző gyermekek, és adják tovább, örökítik tovább - reményeink szerint - a 

jövő nemzedékének is. 

A győztes érdi csapat tagjai a 8. C osztályból 
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