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Megemlékezések névadónkól  
a kerek évforduló kapujában

Kecskemét
Kedves Zenebarátok!

A Magyar Kodály Társaság Kecskeméti tagcsoportja „Örökségünk” cím-
mel egy izgalmas népzenei kalandozásra hívja Önöket, a 139 évvel ezelőtt 
született Kodály Zoltán tiszteletére rendezett hangverseny keretében, 
2021. december 15-én, szerdán, 19 órakor a Református Újkollé-
giumba.

Fellép Csík János és a Hegedűs Együttes; közreműködik: Barcza 
Zsolt, Szabó-Kocsis Zsuzsanna és Vadas László.

A középpontban Kodály népzenei gyűjtései szerepelnek.
Beszédet mond: Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető 

igazgatója. A hangverseny regisztrációhoz kötött, mivel max. 80, védett-
ségi igazolvánnyal rendelkező személy vehet részt rajta. Regisztrálni  
személyenként, név és e-mail cím megadásával az alábbi linken lehet: 
http://web.kjmk.hu/kjmk/kodaly/emlekmusor.aspx

A koncerten az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező!
Megértésüket köszönjük! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel: 
MKT Kecskeméti 

Tagcsoportja

Dec. 16-án Szegeden a Dóm melletti árkádsor Kodály emlékművét 
– mint minden esztendőben – idén is megkoszorúzzuk a szegedi tagcso-
port nevében. 

Rozgonyi Éva
Nyíregyházán a pandémia miatt elmaradt a hangverseny.

Budapest
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A születésnap koradélutánján a megszokott menetrend szerint a Kodály 
Köröndön gyülekeztek a Kodály koszorúzás résztvevői, azok akiket nem 
tántorít el semmilyen tiltás, a megemlékezést mindig megtartják. B. Hor-
váth Andrea köszöntése után a koszorúzás alatt közösen elénekeltük  
A csitári hegyek alatt és az Erdő mellett estvéledtem népdalokat. A tava-
lyi évhez képest már a múzeumba is bemehettünk és dr. Szalay Olga 
értő könyvbemutatását is végig hallgathattuk. Ehhez élő zenei és igen 
élvezetes előadást is kaptunk. Ami még hiányzott, a kötetlen beszélgetés 
amit megszoktunk a délután befejezéseként. Bízzunk abban, hogy egy év 
múlva visszatér a már bevált forgatókönyv és a kerek évfordulón úgy 
emlékezhetünk, ahogy ezt sok éve már megszoktuk.

A képeket köszönjük Mindszenti Zsuzsannának és Birinyi Józsefnek.
Szerk .

„ Nem sokaság…”
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