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Zempléni Kaszinó vendége
Másfél évtizede annak, hogy a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont részben a városhoz is kötő-
dő, köztiszteletben álló, ismert 
személyek meghívásával Zemp-
lén Kaszinó néven útjára indítot-
ta beszélgetős műsorát, amelynek 
soron következő vendégeként e 
sorok írójának javaslatára Szoko-
lay Sándort hívta meg. A zene-
szeretők közül a műsor házigaz-

dájához hasonlóan számosan lehetnek, akik a délelőtti ősbemutatóra, 
majd pedig a kora esti közönségtalálkozóra Szokolay-napként emlékeznek. 
A nagy érdeklődéssel kísért beszélgetés végén kedves figyelmességként 
az Intervox Nőikar (karnagy: Majorosné Hódossy Ilona) Ima rontás ellen 
(op.221), az erdélyi falurombolás elleni tiltakozásul írt kórusmű előadá-
sával köszöntötte szerzőjét. 

A Szokolay-nap Tokaj-Hegyalján hol is végződhetett volna méltóbb he-
lyen, mint Koppány László nyugalmazott iskolaigazgató borkápolnájában, 
Mádon. László barátunk tanári módon mutatta be a pince folyékony ara-
nyát: a furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, szamorodni, valamint azok 
száraz, félszáraz, félédes változatait. Végül pedig a borok királyát, a királyok 
borát, a hat puttonyos aszúját töltötte poharainkba, a neves vendég tiszte-
letére pedig a Himnuszban is megénekelt nektárt is kóstolhattunk… 

Igazgató úr vendégszerető szokásaként Szent János-áldással – az addig 
kóstolt borok közül a kiválasztott fajtával töltötte meg a búcsúpoharakat 
– mondtunk hálát az örökké emlékezetes együtt töltött napokért, s búcsúz-
tunk vendéglátónktól, valamint Tokaj-Hegyaljától.

Dombóvári János

Az előadók: Lavotta János Kamarazenekar, valamint  Zemplén Egyesített Vegyeskara

XXXII. Nemzetközi Kodály Hét,  
III. 7–12.

A rendkívüli körülmények ellenére sem marad el a Nemzetközi Kodály 
Hét, mely március 7–12. között már a 32. alkalommal, főként online ese-
mények formájában valósul meg. A hét folyamán a részt vevő zeneiskolák 
kisfilmeket tesznek közzé, melyeket különböző helyszíneken forgattak.  
A Kodály Hét díszvendége Olli Varonen csellóművész, a Finn Kodály 
Társaság elnöke lesz.

A Kodály Hét zenei videói megtekinthetők a Kelet-Helsinki Zeneisko-
la HONLAPJÁN és FACEBOOK-OLDALÁN, melyet ebből az alkalomból 
nyitottak meg.

„A zene mindenkié” – Kodály Zoltán híres gondolata a mottója a Nem-
zetközi Kodály Hétnek, amelyet Szilvay Csaba és Tauno Lempinen veze-
tésével 1989-ben rendeztek meg első alkalommal. A Kodály Hét célja, 
hogy egy ünnepi koncertsorozat keretei között mutassa be a Kodály-mód-
szerrel történő zeneoktatás eredményeit egyrészt a jelenlegi zeneiskolá-
sok, másrészt az azóta tanárrá, művésszé vált egykori növendékek sze-
replésével.

A XXXII. Kodály Hét szervezői: Kelet-Helsinki Zeneiskola, Magyar 
Kulturális Intézet, Espooi Zeneiskola, Helsinki Konzervatórium, 
Lauttasaari Zeneiskola, Juvenalia Zeneiskola, Vantaai Zeneiskola és  
a Sibelius Akadémia.
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A Kodály Hét jelenléti eseménye a Kodály Zoltán életéről és munkás-
ságáról szóló angol nyelvű tablókiállítás, mely megtekinthető a Magyar 
Kulturális Intézetben (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) a járványügyi sza-
bályoknak megfelelő körülmények között.

Művészeti vezetők: Kristiina Junttu és Csilla Tuhkanen

További információ: www.ihmo.fi

Szilvay Csaba

A Kodály Hét nyitó eseményére hagyományosan a Magyar Kulturális 
és Tudományos Központban került sor, ami idén streamelve, az intézet-
vezető KÖSZÖNTŐJE valamint Kristiina Junttu és Csilla Tuhkanen 
MINIKONCERTJE révén valósult meg.

Újban a régi
Az olvasóink észre vehették, hogy nem is egy esetben mondatainkban 
igen gyakran előfordul a szóösszetételekben az „ új” előtag. 2020 óta az 
időszámításunk is újnak fogható fel, mert egy nagy járvány rázta meg a 
mindennapokat, ezzel más lehetőségeket is megnyitva a feladataink ellá-
tásához. Az elnökség munkáját is jócskán érintette ez a helyzet, így ne-
künk is be kellett csatlakozni a mindennapok online világába. Első ilyen 
összejövetelünket május elején tartottuk, mellyel előkészítettük az év 
második felét. Így dolgoztunk, pillanatképek munka közben.

A képeket köszönjük Balázsházi Bálintnak.


