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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 140/2017. (IX. 27.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja a 

XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezését azzal, hogy azt az 

előző fesztivált követő négy éven belül szándékozik lebonyolítani. Az elmúlt esztendőben a 

világjárvány okozta helyzet ennek lehetőséget nem teremtette meg, így a rendezvényre 2022. 

júniusában kerül sor, kiemelt figyelemmel a fesztivál létrejöttének 50 éves évfordulójára. A 

fesztivál pénzügyi támogatásáról a 2022. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor dönt a T. 

Képviselő-testület. 

 

Komló városában 1972 óta kétévente került megrendezésre a Kodály Zoltán Nemzetközi 

Gyermekkórus Fesztivál. A fesztivál abból a célból jött létre, hogy megismertesse Kodály 

Zoltán gyermekeknek írt kórusműveit, valamint a magyar és külföldi kortárs kórusműveket, 

terjessze, népszerűsítse a Kodály-módszert, valamint, hogy hozzájáruljon a „Legyen a zene 

mindenkié!” Kodályi program megvalósításához. 

Az ötletgazda Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy volt, aki sok-sok segítőre, pártfogóra talált 

ahhoz, hogy a fesztivál sikeresen megvalósulhasson. 

 

Az azóta eltelt időszakban 21 alkalommal került megrendezésre a fesztivál, melyen 3 földrész 

(Európa, Ázsia és Amerika) több mint 27 országának 55, hazánk 23 városának kórusa több 

ezer énekessel vett részt. Komló város életébe a fesztiválok pezsgést hoztak, a hozzájuk 

kapcsolódó rendezvények kulturális kínálatot, médiabeli érdeklődést, idegenforgalmat és 

ismertséget jelentettek. 

A fesztiválokon megjelenő szakértő zsűri és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Szövetségének (KÓTA) szakmai delegáltjai egybehangzóan magas színvonalúnak 

értékelték a rendezvényeket. 

 

A rendezvények és fesztiválok megvalósulásához szükséges anyagi forrást a korábbi években 

önkormányzati támogatásból, pályázati forrásokból, szponzori támogatásokból sikerült 

megoldani.  

A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma 2022. 

február 7-én tartott ülésén - többek között - döntött arról, hogy a fesztivál idén, 2022. június 

16-án kerüljön megrendezésre. A jubileumi gála rendezvényére öt olyan vendégkórus 

kapna meghívást, akik már eddig is több alkalommal vettek részt a korábbi fesztiválokon. 

Közöttük van pl. a Szabó Dénes által vezetett Nyíregyházi Kórus is, akiket kb. egy órás 

koncertre kérne fel a város. A házigazda a Kodály iskola kórusa lesz. Abban is döntött a 

Kuratórium, hogy a gálahangverseny helyszíne a Komlói Sportközpont legyen.  

 

A fesztivál előkészítését, szervezését, lebonyolítását a Közösségek Háza és Színház 

Művelődési Központ végzi. 

 

Kérem, hogy a fesztivál sikeres megrendezése érdekében a Képviselő-testület a XXII. 

fesztivál megrendezéséről szóló döntésével erősítse meg korábban hozott határozatát, és 

vállaljon védnökséget a fesztivál felett.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 

figyelembevételével 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, valamint a Humán bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi 

Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál 2022. június 16. napján, a Komlói Sportközpontban történő megrendezését.  

 

2. A Képviselő-testület a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 

felett védnökséget vállal. 

 

3. Utasítja a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési 

Központ mint szervező intézmény vezetőjét, hogy a XXII. fesztivál előkészületeit, 

szervezését kezdje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

   Aranyos László intézményvezető 

 

Komló, 2022. február 15. 

 

 

 

       Polics József 

       polgármester 

 


