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A Magyar Kodály Társaság 
tag jainak és barátainak  

boldog, békés Karácsonyi ünnepeket  
és eredményes, covid mentes –  

jó egészségben töltendő 
Új esztendőt kívánunk!

Köszönetet mondunk mindazoknak
akik az elmúlt évi személyi adójuk 1%-át  

Társaságunknak juttatták.
Tisztelettel kérjük a Magyar Kodály Társaság

tag jait, barátait és pártolóit,
hogy jövedelemadójuk 1%-ával a továbbiakban

is támogassák Társaságunk munkáját.
Az elmaradt tagdíjat szíveskedjenek  

a Társaság működésének érdekében befizetni.
Adószámunk: 19040437-1-42

5

Várjuk olvasóink, tagtársaink leveleit a Kodály szellemében történt meg-
mozdulásokról, eredményekről és gondolatokról egyaránt a következő 
e-mail címre: 

brehorv@gmail.com

Rövid Hírek
szeptember 6. – Kodály nyomában Ittzés Kata könyvbemutatója Nyír-

egyházán.

szeptember 25. – 50 éve a koncertpódiumon – Dombóvári János 
hangversenye.

október 20. – 71 éves a kecskeméti Kodály Iskola, koncerttel emlé-
keztek.

október 17. – az Országos Széchenyi Könyvtár 50 éves jubileumi 
hangversenye.

október 29. – az Alapfokú Zeneiskola Ajkán Kocsár Miklós nevét 
vette fel.

november 20. – koncert Pécsett Tillai Aurél tiszteletére.

december 10. – Ádám Jenő konferencia Életmű hat szólamban címmel 
Budapesten.
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