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Meghívott: 
 

• Tóth Ferenc    Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
     Fesztivál Alapítvány elnöke 

7300 Komló, Köztársaság út. 11. 
• Horváth Lászlóné    Közösségek Háza igazgatója  

7300 Komló, 48-as tér 1. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 135/2010. (IX.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja a 
XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezését 2012. év júniusában. 
A fesztivál anyagi támogatásáról a 2012. évi költségvetés beterjesztésekor dönt. 
 
Komló városában 1972. óta, kétévente került megrendezésre a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál. A fesztivál abból a célból jött létre, hogy megismertesse Kodály 
gyermekeknek írt kórusműveit, a magyar és külföldi kortárs kórusműveket, terjessze, 
népszerűsítse a Kodály-módszert, valamint hozzájáruljon a „Legyen a zene mindenkié! 
Kodályi program megvalósításához. 
 
Az ötletgazda Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy sok-sok segítőre, pártfogóra talált abban, hogy 
a fesztivál megvalósuljon.  
Az azóta eltelt időszakban 19 alkalommal került megrendezésre a fesztivál, melyen 3 földrész 
(Európa, Ázsia, Amerika) több mint 25 országának 52, hazánk mintegy 20 városának kórusa 
több ezer énekessel vett részt. Komló város életébe a fesztiválok pezsgést hoztak, a hozzájuk 
kapcsolódó rendezvények kulturális kínálatot, politikai és médiabeli érdeklődést, 
idegenforgalmat, ismertséget jelentettek. 
A fesztiválokon megjelenő szakértő zsűri és a KÓTA szakmai delegáltjai egybehangzóan 
magas színvonalúnak értékelték a rendezvényeket. 
 
A kezdetektől kétévente megrendezésre kerülő fesztivál két alkalommal tért el a 
hagyományoktól, az egyik ilyen az ötödik kórustalálkozó volt, melyet 1980 helyett egy év 
csúszással 1981-ben rendeztek meg, valamint a másik a soron következő 2007 helyett 2008-
ban került megrendezésre. 
 
A város a bányabezárás óta évről évre egyre nehezebb helyzetbe került, így a városi 
nagyrendezvényekkel járó kiadások óriási mértékben terhelik meg a város költségvetését, és 
egyre nagyobb gondot okoz a szervezőknek a rendezvények és fesztiválok megvalósulásához 
szükséges anyagi forrás előteremtése. A korábbi években mindezeket önkormányzati 
támogatásból, pályázati forrásokból, szponzori támogatásokból sikerült megoldani. Ahhoz 
azonban, hogy a nagy múltra visszatekintő fesztiválok színvonala a jövőben sem csorbuljon, 
jelentős anyagi hozzájárulás és nagyon komoly előkészítő munka szükséges. Továbbá nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az esedékes következő fesztivál kiemelkedő 
lesz, hiszen 20. alkalommal kerül megrendezésre. 
 
Mindezeket figyelembe véve, többoldalú egyeztetést követően fölmerült annak lehetősége – 
tekintetbe véve a város jelenlegi költségvetési nehézségeit, de a fesztivál folytonosságát és 
hagyományait tiszteletben tartva, azt meg nem szakítva –, hogy egy esetleges későbbi 
időpontban, egy év csúszással, 2013. júniusában kerülne megrendezésre a jubileumi 20. 
fesztivál.  
 
A 2011. október 20-án megtartott Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány kuratóriumi ülésén a Kuratórium tagjai az alábbi javaslatot tették: 
 

A kuratórium tagjai a XX. fesztivál 2013. évi megrendezéséhez hozzájárulnak, ezt követően 
a kétévenkénti megrendezést támogatják. A kuratórium a fesztivál tartalomfejlesztése 
mellett foglalt állást, és megkezdi a profilbővítés szakmai kidolgozását a 2013-ban 
rendezendő XX. fesztiválra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 



 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a XX. Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megrendezésével kapcsolatos változásokat. 

 
2. A képviselő-testület támogatja a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál megrendezését 2013. júniusában.  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány kuratóriumát és a szervezőbizottságot, hogy - a Kuratórium által 
javasoltakat figyelembe véve – a XX. jubileumi fesztivál előkészületeit, szervezését 
kezdjék meg. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2011. október 21. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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