
36

IKS Symposium 2017 Canada 
A Magyar Kodály Társaság Hírei hasábjain az elmúlt években több al-
kalommal beszámoltunk arról, hogy a Forrai Katalin emlékére alapított 
díj nemzetközi méretű figyelemnek örvend. 

A díjat egykori tanítványai, munkatársai alapították, emléket állítva 
a nagyszerű zenepedagógus felbecsülhetetlen értékű pedagógiai mun-
kásságának, melyet a kisgyermeknevelés ügyéért fejtett ki évtizedeken 
át.  A kitüntetés elnyerése mintegy buzdítás  – vagy lehetőségként  – is 
szolgál azon pedagógusok számára, akik az igényes kisgyermekkori  ze-
nei nevelés ügyéért munkálkodnak napjainkban. 

A Nemzetközi Forrai Katalin Díj (IKFA) létrejöttét örömmel támo-
gatta a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) is. A díjat első alkalommal 
Christian Pineau (Franciaország) és Chinen Naomi (Japán) pedagógu-
sok vehették át  – a 21-ik Nemzetközi Kodály Szimpózium keretében 
rendezett ünnepségen 2013-ban, Kecskeméten. Második alkalommal, 
2015-ben, Sister Lorna Zemke (USA) kapta a kitüntetést, melyet a Silver 
Lake College-ban megrendezett ünnepélyes átadás alkalmával vett 
át.(Minitowoc, Wisconsin,USA). 

Ugyanazon a nyáron  – hazánk képviseletében, nagy örömünkre!  – 
Dr. Gállné Gróh Ilona is megkapta a megtisztelő kitüntetést. A díj-át-
adásra a 22-ik Nemzetközi Kodály Szimpózium helyszinén, a skóciai 
Edinburghban került sor.  A díjazottak még személyesen ismerhették 
Forrai Katalin tanárnőt és országukban mindannyian már hosszú évti-
zedek óta azon munkálkodnak, hogy a gazdag zenepedagógiai örökség 
éljen tovább, nemzetközi viszonylatban is.

Idén nyáron Ewa Krzatala (Kanada) a kitüntetett! Évtizedek óta ma-
gas színvonalú pedagógiai munkára törekvő, kicsinyekkel is foglalkozó 
művésztanár. Az idei Nemzetközi Forrai Katalin Díj átadására Kanadá-
ban, a 23-ik IKS rendezvény keretében került sor, 2017 augusztusában.
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Ewa első művésztanári diplomá-
ját Gdanskban szerezte. 1993-tól  
él Kanadában. Akkor – a Royal 
Conservatory of Music kisgyermek-
nevelést célzó nyári tanfolyamán  
– találkozott Forrai Katalinnal. Ez 
élete egyik legmeghatározóbb élmé-
nye volt, mely a továbbiakban is 
erősen motiválta pedagógiai céljai-
nak elérésében.

Ewa  jelenleg is a Royal Conser-
vatory of Music (Toronto) és a 
Ryerson  Egyetem kapcsolódó pe-
dagógus továbbképző  tanfolyamai-
nak rendszeres, lelkes oktatója. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy ez 
alkalommal is jelen volt és a Díjat 
Gilbert de Greeve adta át. Bizottsá-
gunkat ketten is képviselték: Mary 
Place (UK) és Mary Stouffer 
(Canada).

Ewa, 2017 augusztus,  
Kanada (Camrose, Alberta)

Gilbert de Greeve, a Díj átadását követően – az IKFA Bizottság  képviseletében: 
Mary Place (UK) és Mary Stouffer (Kanada) Gratulálunk Ewa!
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Az elmúlt nyár egyik legrangosabb zenei eseménye volt az IKS Szim-
pózium idei rendezvénye. Örömmel töltött el bennünket  – a Nemzet-
közi Forrai Katalin Díjat alapító- és adományozó Bizottság tagjait -, hogy 
a 2017 nyarán megrendezett IKS esemény helyet és lehetőséget adott a 
készülő Forrai Katalin emlékfilm angol nyelvű változatának bemutatá
sára (beharangozására és egyben ajánlására is!)

Örömmel adjuk hírül, hogy a DVD magyar nyelvű változata hama-
rosan megrendelhető, megvásárolható a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kodály Intézetében. A Mester tanít címmel megjelenő DVD a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gondozásában, valamint az NKA 
támogatásával készült. A film Portré részét követően – mely Forrai ta-
nárnő életének fejezetei előtt tiszteleg – a nagyformátumú pedagógus 
gyakorlati munkáját követhetjük nyomon. (= Forrai Katalin kisgyerme-
kek körében rögzített gyakorlati foglakozásainak digitalizált változatai 
révén)

M. Dietrich Helga                                 
(a Díjat adományozónemzetközi bizottság tagja – ELTE Budapest)

Barangolás 
          az éves programot megkoronázó kirándulás

A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoport-
ja a legnagyobb taglétszámú az országban. Elnöke Szabó Dénes Kossuth-
díjas karnagy, a MMA Tagja.

Nyári közösségépítő kirándulásunk június 22-től 25-ig a két évvel 
ezelőtti Sopron és környéke programunk második felvonása volt. A szer-
vezést Belinszky Etelka a korábbi elnökök, Tarcai Zoltán és Joób Árpád 
által megszokott színvonalon viszi tovább, így a résztvevők igényes szel-
lemi, fizikai, lelki táplálékban részesültek. 

 Az időzítés természetesen szándékosan esett a Liszt Fesztivál idejére, 
melyet 2006 óta rendeznek meg a nagy zeneszerző szülőhelyén, 
Doborjánban (Raiding-Ausztria). A 22-ei koncerten Gottlieb Wallisch 
lenyűgöző zongorajátékát hallottuk a Liszt Ferenc szülőháza mellett 
épült, kitűnő akusztikájú hangversenyteremben. Az 1978-ban, Bécsben 
született „csodagyereket” 6 évesen vették fel a Bécsi Zeneművészeti Egye-
tem kiemelkedő tehetségekkel foglalkozó osztályába. Tíz éve a világ 
koncerttermeinek, mesterkurzusainak visszatérő előadója. A Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon és a MÜPA- ban nálunk is fellépett már. Briliáns 
technikájával, érzékeny játékával mindnyájunkat elvarázsolt műsora, 
melyben Liszt, Schubert és Bach művek szerepeltek. Hallgatva játékát 


