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Rövid hírek

Őri Csillát elnökségünk tagját, a Marcibányi téri Kodály Iskola újabb 
5 évre igazgatóvá választotta .

júliustól ismét látogatható bejelentkezés után a szabályok betartásá-
val a Kodály Emlékmúzeum Körönd .

július 9 . országos moziforgalomba került A mi Kodályunk című do-
kumentum – életrajz film, rendező Petrovics Eszter .

július 15 . és augusztus 16 . között a Nyíregyházi Cantemus Kórus 
online rekordkísérletet szervez . Az esemény a felkeltanapunk .hu ol-
dalon követhető .

július 20-31 . Kecskemét Nemzetközi Kodály Szeminárium – online 
formában .

augusztus 1 . Újra nyílik a Pajta Galéria (Tök, Kossuth L . u . 16 .) Géczy 
Olga és David Aurell műveivel, vezetésével, aktuálisan M . Sarlós  
Erzsébet szoborkiállítása és Géczy Olga könyvismertetője .

az University of California Press kiadónál megjelent Dalos Anna 
angolnyelvű Kodály monográfiája, Zoltan Kodaly’s World of Music 
címmel .

augusztus 24 . Szent Efrém Férfikar és Cantemus Kórus közös fellépése
október 7 . MMA Életút díjátadó (III . Kecske u .) – Sebestyénné  

Farkas Ilona és Bartalus Ilona a díjazottak között .
november 28-29 . „Pécsi úttörés” címmel, szimpozion és ünnepi hang-

verseny a Kodály koncepció, zenei nevelési elvek pécsi nyilvános el-
indításának 75 . évfordulója alkalmából . 

december 15 Andor Éva (MKT alapítótag) emléktábla avatás (IX . 
Mester u .) .

b

Lapzártakor érkezett a szomorú hír, augusztus 17-én 
életének 97 . évében elhunyt  Eősze László Erkel  
Ferenc- és Széchenyi-díjas zenetörténész, művészeti 
író, a Magyar és a Nemzetközi Kodály Társaság ala-
pító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes  
tagja . Eősze László zenetudós, zongoraművész, zenei 
író, a magyar zeneműkiadás XX . századi történetének 
egyik meghatározó alakja volt . Munkásságára követ-
kező számunkban emlékezünk .
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Helyesbítés

„Csak az hibázik, aki dolgozik” – ez a mondat akkor hangzott el amikor 
valaki mellé énekelt a próbán a Kodály Leánykarban (karnagy: Andor 
Ilona) . Nem mentegetőzéskét írtam csak tényként, két hiba is található 
az ez évi számokban . Az elsőt nem mi vétettük, de az éles szem észre 
vehette, hogy Bónis Ferenc fejfáján hibás a születési évszám – helyesen 
1931 . Az illetékeseket megkértük a javításra . A másik Forrai Katalin év-
számainál történt – helyesen 1926 – 2004 .

Elnézést kérünk, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat!

szerk.


