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A Szeged Város Kórusegyesület 5 órás nem akkreditált továbbképzést 
is szervez a szakmai napok programjára építve. Így a résztvevők a zenei 
élmények mellett hasznos továbbképzési pontokat is gyűjthetnek.

Köszönöm a beszélgetést .
Dombiné Kemény Erzsébet 

Részletes program és jelentkezés a KÓTA honlapján www.kota.hu
Érdeklődni lehet kota@kota.hu, és Száz Krisztinánál a 30/246-70-83-as 

telefonszámon.

Kecskeméti hírek
Kecskeméten a város napja (október 2.) alkalmából adták át megyei jogú 
város Önkormányzatának 20014-ik évi díjait. A Kodály Zoltán díjat a 
város zenei életének három évtizedes szolgálatáért, a Kodály Iskola ze-
neművészeti szakközépiskolai tagozatán végzett magas szintű tanári 
munkájáért és művészi tevékenységéért Pusker Imre zongora- és orgo-
naművésznek, karmesternek ítélték oda, megosztva kiemelkedően te-
hetséges, itthon és külföldön is sok sikert arató hegedűs lányaival, Pusker 
Ágnessel és Pusker Júliával. 

Már több éves hagyomány Kecskeméten, hogy december 16-án,  
Kodály születési évfordulóján, a koszorúzási ünnepség megemlékező be-
szédét az az évi kitüntetett mondja. Pusker Imre beszédének   zenei  
keretét a Kodály Iskola népdalénekes növendékeinek és a Református 
Gimnázium Jámbor Zsolt vezette kamarakórusának szereplése adta.  
A koszorúzási ünnepségen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia, a város 
szeptemberben megválasztott polgármestere. 

Az emléknapon került sor a Kodály Iskola hangversenyére is. Az is-
kola két volt növendékét is Junior Prima díjjal tüntették ki 2014-ben.  
A díjazottak:  Pusker Júlia hegedűművész és Bán Máté fuvolaművész. 

A Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportja továbbképzést szervezett 
éneket is tanító osztálytanítóknak és általános iskolai ének-zene taná-
roknak a város támogatásával. Jámbor Zsolt, a tagcsoport vezetője, évek 
óta gondos tervezéssel-szervezéssel teremti meg a feltételeket. Az előadók 
két-két alkalommal Barabás Edina és dr. Joób Árpád voltak. Egyrészt  
a készségfejlesztés, a kreatív zenei játékok, a zenehallgatás, másrészt  
a népdalok világa, a zenei néphagyományhoz kapcsolódó más művelt-
ségtartalmak és az újabb szakirodalom bemutatása állt a foglalkozások 
középpontjában. Az előadásoknak, gyakorlati foglalkozásoknak, illetve 
a bemutató tanításoknak ebben a tanévben is a Református Általános 
Iskola adott otthont. A bemutató órákat is az iskola tanárai, Jámborné 
Márkus Emőke és Ráczné Horányi Mónika tartották.
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