
Közhasznúsági jelentés szöveges része:  

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

a)  Nemzetközi konferencia a népzene, világzene és klasszikus zene kapcsolata 

témában Jeong Eup városban 2017. szeptember 29-én. A Magyar-Koreai 

Társaság a rendezvénynek partnerrendezője volt, mivel a magyar cimbalom 

került a fókuszba. Helyszín: Jeong Eup Városháza Díszterme 

      Előadást tartottak:  

Szegő Andrea, a Magyar-Koreai Társaság elnöke: A népzene és a klasszikus 

zene kapcsolata Bartók és Kodály útmutatása alapján  

Gódor Erzsébet cimbalomművész: A cimbalom története és zenei lehetőségei  

b) Nemzetközi koncert a népzene, világzene és udvari zene kapcsolatáról, koreai 

hagyományos zenekarral és a magyar cimbalommal. Koreában Lee Geum Sup 

zeneszerző komponált először cimbalmos műveket és ezek előadására került 

sor Jeong Eup városban, 2017. szeptember 29-én. Helyszín: a város Koncert 

Központja.  Karmester: Lee Geum Sup, zenekar: Jeong Eup Város 

Hagyományos Zenekara, szólista: Gódor Erzsébet cimbalom művész 

c) A Magyar-Koreai Társaság előkészítő munkát végzett, hogy a „Közpolitika és 

civil diplomácia – a Koreai Baráti Társaságok szerepe és lehetőségei a 

nemzetközi kapcsolatokban” c. 2016. november 10-11.-én Budapesten tartott 

kétnapos nemzetközi konferenciája előadásait 3 nyelven könyv formájában 

megjelentesse. A konferencia keretében először találkoztak az Európában 

működő Koreai Baráti Társaságok, és mutatták be egymásnak 

tevékenységüket. Az előkészítés keretében kértük, hogy a résztvevők 

prezentációs anyagaikat szöveges formában adják át Társaságunknak, s ez már 

nagyrészt megtörtént. Egységes szerkezetbe foglalása és kiadó felkérése 

folyamatban van. Késlelteti a kiadást, hogy még mindig nem találtunk a 

publikáláshoz elegendő forrást.  

d) Előkészítés alatt van szintén, hogy Jeong Eup városban rendszeresen legyen 

cimbalmos koncert – erre jó alkalmat találtunk azzal, hogy feltártuk, hogy egy 

híres koreai személyiség szülőhelye Jeong Eup város, ahol szülőhelyén 

hamarosan Emlékház lesz, avatása várhatóan 2018, vagy 2019. A híres ember 

fia révén kapcsolódik Társaságunkhoz, aki a mai Korea jelentős személyisége. 

Meghívásunk Magyarországra jött, hogy előadást tartson Társaságunk által 

rendezett nemzetközi konferencián, melyet a két ország között diplomáciai 

kapcsolatfelvétel 20. évfordulója alkalmából rendeztünk 2009. június 9-én az 

MTA Dísztermében. Kapcsolatunk az óta is folyamatos.   

e) További munkálatok folynak annak érdekében, hogy lehetőleg jövőre, 

Társaságunk kezdeményezésére, a diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. 

évfordulójára a kölcsönösség jegyében legyen Bartók Bélának szobra 

Szöulban. Társaságunk emelte An Ik Te (Ahn Eak Tai) koreai zeneszerző, 

karmester szobrát a Városligetben. Ahn Eak Tai kapcsolatban volt budapesti 

tartózkodásai (1936, majd 1938-41) alatt Bartókkal, Kodállyal, Dohnányival. 

Budapesti kapcsolatainak jelentős részét Társaságunk (Szegő Andrea kutatásai) 

tárta fel, és rendezett arról kiállításokat Budapesten többször, és több vidéki 

városban. További kiállítás előkészítés alatt.    

   

 

 



 

    

 

Az a)-b) projektek jelentős nemzetközi publicitást kaptak: Koreában 2 napilap, 1 tartományi 

újság számolt be az eseményről, melyben nevesítve megjelent a Magyar-Koreai Társaság, 

valamint a konferencián és a koncerten szereplők között bemutatták Szegő Andreát és Gódor 

Erzsébetet.  A Magyar-Koreai Társaságról 1 oldalas írás jelent meg az Arts & Culture c. havi 

megjelenésű magazinban. Ebben Társaságunk munkáját méltatják, melyet a magyar és a 

koreai kultúra terjesztése terén végzett.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – a) esetén 

  

3.1 tudományos tevékenység, kutatás és nevelés és oktatás, valamint ismeretterjesztés 

területén 

3.2 tudomány-, technológia- és innováció-politika, stratégia kialakításával kapcsolatos 

közfeladatok, Jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. Tv a kutatásfejlesztésről és a 

technológiai innovációról 5 § (3) Nevelés és oktatás, valamint ismeretterjesztés 

területén Jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 4 §(1)a)-u), 

valamint az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

3.3 Célcsoport: 5 koreai egyetem oktatói és hallgatói, Jeong Eup város vezetői, polgárai és 

meghívott vendégei, valamint delegáció Indiából .  

3.4 Létszám: min. 10.000 fő  A szeptember 29-én a Jeong Eup város Dísztermében tartott 

konferencia hallgatósága összesen 800 fő. De az elért létszám ennél sokkal jelentősebb 

a koreai írott és on-line sajtónak köszönhetően.  

3.5 Eredmény: a magyar zenei élet géniuszai, Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei 

kutatása és gyűjtése bemutatása, továbbá a magyar cimbalom története és 

lehetőségeinek bemutatása a koreai érdeklődőknek. A résztvevők megegyeztek a 

cimbalmos koreai koncertek folytatásáról.   

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – b) esetén     

3.1 kulturális tevékenység 

3.2 művészeti értékek létrehozása, megőrzésének támogatása Jogszabályhely: 2008. évi 

XCIX. Tv az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól 3. § (1), valamint 1991. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1)7 

3.3 Célcsoport: a magyar kultúra iránt érdeklődők körének bővítése Ázsiában   

3.4 Létszám: 10 ezer   

3.5 Eredmény: a magyar cimbalom bemutatása koreai zenekarral együtt szerepelve.   

 

A c), d) és e) tevékenységek előkészítés szakaszban vannak.  

 

Budapest, 2018. május 6. 

 

Dr. Szegő Andrea, elnök  

 

 

 


