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munka vegykonyhájában Tibor fáradhatatlan munkája nyomán az  
ambíció és a szolgálat olyan értékes vegyülete született meg, amit a zene 
alkimistái – mint az élet vizét és a bölcsesség kövét – mindig is megta-
lálni óhajtottak: a művészi produkció közben átadott tudás, amely  
a személyes élmény ereje által nevel.

Dicsérni jöttem Tibort…, dicsérni, mert méltó rá, egy élet munkájával 
érdemelte ki mindannyiunk dicséretét és csodálatát. A nagy kérdések 
életünk végéig elkísérnek, anélkül, hogy választ tudnánk adni rájuk. Egy 
valamit azért biztosan tudhatunk: a szétosztott, továbbadott élet, az 
mindenképpen értékes élet, olyan, amiért érdemes élni.

 Tiboré ilyen volt, hosszú, gazdag, értékes, igazi. És mert ilyen, utó-
daiban és tanítványaiban megmarad: in aeternum. Amen.

Soós András

Jótékonysági koncert Londonban 
a Nemzetközi Forrai Katalin-díj javára

Mintegy 80 főnyi hallgatóság gyűlt egybe március 17 – én a Magyar 
Nagykövetségen Londonban, hogy részt vegyen egy a ’Kodály Emlékév’ 
égisze alatt megrendezésére kerülő rangos eseményen. A jótékonysági 
hangverseny a Nemzetközi Forrai Katalin-díjat alapító bizottság kezde-
ményezésére került meghirdetésre.

Immár hagyomány, hogy Gilbert De Greeve úr nemes gesztusként 
évente kínál zongorakoncertet a Forrai Katalin- díj javára. Idén Kodály 
és Schumann műveket hallhattunk tolmácsolásában.

Emlékeztetőül, a díj kétévente kerül átadásra. Ezen eseményekről la-
punkban már több alkalommal is beszámoltunk. A díjazott kiváló pe-
dagógusok, országukban több évtizede kimagasló munkát végeznek a 
kisgyermekkori zenei nevelés terén, követve Forrai Katalin felmérhetetlen 
jelentőségű pedagógiai munkáját. Az első alkalommal japán és francia 
pedagógusokat ünnepelhettünk. Akkor, a díj átadására Kecskeméten 
került sor. 2015-ben magyar és amerikai díjazottakat köszöntöttünk a 
Nemzetközi Kodály Társaság szimpóziumán, Skóciában. Idén nyáron 
kanadai zenepedagógust díjazunk – és a nemzetközi díj átadására ez 
alkalommal a kanadai Edmontonban kerül majd sor, a 23. IKS szimpó-
zium keretén belül. A jótékonysági rendezvények során összegyűlt ösz-
szeg minden alkalommal az NFK-díj kétévente történő odaítélését kö-
vetően, átadásának hivatalos ceremóniáit hivatott segíteni, támogatni.   

A londoni koncerten idén márciusban Forrai Katalin családja képvi-
seletében, tiszteletbeli vendégként, Vikár Tamás volt jelen feleségével és 
kislányával. A díjat alapító bizottság nevében köszönetünket tolmácsoljuk 
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Szalay-Bobrovniczky Kristóf nagykövet úrnak is, hogy lehetővé tette  
a hangverseny létrejöttét, otthont adva a koncertnek, valamint jelenlé-
tével megtisztelte a szép eseményt mely maradandó élményt nyújtott  
a jelenlévők számára. 

Köszönjük! 
A Nemzetközi Forrai Katalin-díjat alapító bizottság hazai képviselője                  

M. Dietrich Helga 

A koncertet követő fogadáson: Szalay-Bobrovniczky Kristóf nagykövet úr,  
Gilbert De Greeve, Vikár Tamás, Pataki Eszter és Mary Place 

Mary Place, a Nemzetközi Forrai Katalin 
Díjat alapítóbizottság elnöke köszönti a 
jótékonysági koncert résztvevőit

Az est szólistája Gilbert de Greeve úr 
(Belgium)


