
Az elmilt h6tv6g6n zen6vel
telt meg a Partiumi Keresz-
teny Egyetem. A nagysza-
b6sir Partiumi Kod6ly Ren-
dezv6nysorozat iinnep6lyes
megnyit6j6t november 16-
an d6lut6n tartott6k meg.
A r6sztvev6ket dr. Csak6ny
Csilla tansz6kvezet6-helvet-'tes 

kdsz6ntdtte, majd ismer-
lette a rendezvQnysorozat
programj6t is. Dr. Fodor
Attila tat\sz6kvezet6 kri-
szdnt6besz6d6ben elmondta,
hogy a rendezvdnysorozat
els6sorban a fiatalokat ki-
v6nja megsz6litani.

,,Ktildn dr6mtinkre szol-
96l, hogy id6n az erd6lyi
mary at tannyelvfi. mf,v6sze-
ti liceumokat hat di6kcsa-
pat kdpviseli, 6s remeljtik,
hogy az elk0vetkez6 napok
programjai szdmunkra 6s
mindannyiunk sz6m6ra sok
,egyeni 6s kOztissegi 6lmenyt
nyirjt majd. Hogy tinnepiink
teljesebb, eml6kez6siink pe-
dig tartdsabb legyen, iden
irjabb eml6kt6bl6t avatunk
egyetemtink bels6 udvar6n"
- tette hozz6. A megnyit6n
dr. L6szl6ffy Zsolt zeneszer -
z5 k6t Kod6ly Zoltiln emle-
kere irott zongoramflv6t
adta el6.

Kodiily-m6dszer

A megnyit6rinnepseget
kdvetden dr. Ittzes Mih6ly
z e n o n p d e o 6 o r r q  f o r f n f f o

c6lok, optim6lis felt6telek,
minimdlis eredm6nyek? A
Kqd6ly-koncepci6 elvben
6s a .lgyakorlatban cimfi
el6ad6sdt, amelyben azokat
az 6lm6nyeket tdrgyalta,
amelyek Kod6lyt arra ins-
pir6ltdk, hogy a zenei k6z-
nevel€ssel kezdjen el fog-
lalkozni. ,,Arra a k6rd6sre,
hogy mikor kell kezdeni a
zenei nevel6st, azt vdlaszol-
ta, hogy a gyermek sztile-
t6se el6tt kilenc h6nappal,
6n rlrgy rnondanAm, hogy az
anya sztiletese el6tt" - tette
hozz6.

Kit6rt  Koddly ZoItdn
rendkivril sz6les zenei ne-
vel6si koncepci6j6nak ki-
alakulAsdra, majd Kod6ly
koncepci6it is ismertette.
Kod6ly Zoltdn azt vallotta,
hogy a zene mindenki sz6-
m6ra el6rhet6 kell legyen, a
zen6vel nevelni keII. a zenei
ir6s-olvasAst az iskol6n ke-
reszttil keII AltalanossA ten.
ni. ,,Koddly 100 6ves terve
nem valosult meg, de tal6n
nem teljes a sikertelens6g,
6s folytatni lehet. Erre Ko-
d6ly szavaival v6laszoln6k:
Sirtunk m6r eleget, I6pjiink
a tettek mezejlre" - tette
hozzft vlgezetril Ittz6s Mi-
h6ly.

Eml6ktiibla

Az el6ad6st kdvet6en
a jelenlev6k leleplezt6k

,falui szobr6szmflv6sz Ko' ember lenni, mert sziveben v6rr6l 6s Nagyvdradr6l 6r- Altalenos Iskola k6rusa,
d6ly-eml6kplakettj6t az magyar volt". Az eml6kt6b- keztek csapiiotr. D6lut4n Herczeg Csilla vezet6s6vel,
egyetem bels6 udvar6n. Itt Ia.leleplez6se utAn koszortlt, vette kezdetet a nemzetkdzi a nagy:kerolyi Kalazanci
dr. Ldszl6ffy Zsolt osztotta helyezett eI T6k6s Ldsz\6, tudom6nyos ril6sszak, me- Szent Jozsef plebania 6nek-
meg tinnepi gondolatait: Kurucz Imre es Fodor Atti lyet dr. Angi Istvdn egyete- kara, karvezet6, Visnyai
',na'gyjainkra eml6kezni la, valamint Beretty6rijfalu mi tanhr moder6lt. A irora Csaba, a Veres Litsz16
akkor is sztiks6gszer(s,, ha cinkorm6nyzatfinak k6pvise- esti 6r6kban pedig meg- Zsolt Ermih6iyfalvi V6-
erre nem kindLlkozik a leg- l6i. Az esem6nyen 6nekelt tartottdk a Kodary-Zohen rosi K6rus Dar-abont AIiz
megfelel6bb alkalom, azaz"a a PKE Vegyeskara. Az els6 k6rustaldtkoz6t, 

-amelyre 
vezet6sevel, a nagyk6rolyi

hivatalosan me8ieltilt kerdr nap utols6 rnozzanalaklnt hat k6rus 6rkezett. nrugOs Canticum Novuni *arnaia
evlordulo". Berkesi S6ndor Liszt-dijas Anik6 szervez6 a k6rusta- K6rus, karvezetd L6rincz

A tovdbbiakban T6k6s karnagy tartott el6adAst l,i/rkoz(t kapcsan elmondta, Szilveszter, a Nagyv6radi-
L6rszl6 EP-k6pvisel6 el. Kod6ly Zoltdn k6rusmriv6. hogy ,,nernvolt kdnnyii ki- rog.6riuszi Egyhazk1zs1g
mondta, hogy Kodaly 6pp szetenek vigasztalo iizenete vf|rdsztani, hogy kikei hiv- K6iusa Kozmi-Gyula kdn-
egy olyan korszakban tu- cimmel. junk meg. tor_karnagy vezet6s6vel 6s

l"[l;*;fp1,,XffB'Jlii Krlrustariirkozrl ,,H::f i#ji"#fi;Jf. ;"ff,il,Xtr# i,"",lHt*t;;
nek 6l6n olyan karnagyok A korustaldlkoz6 ziromo-
allnak, akik az egyetemrin- mentumakent a jelen levo
kOn v6geztek, ez6rt els6. k6rusok egyiitt 6nekelt6k el
k6nt 6ket 6s k6rusaikat 'Kod6ly 

Zoltin Nagyszalon-
hivtuk meg erre a tal1l- tai K6sz6nt6 cimf, kompo-
koz6ra". Fell6pett: a Szat- zici6j6i, vez6nyelt Berkesi

Dr. Ittz6s Mihiily tartott el6adiist A taliilkoz6 alkeilmiivala k6iusok kiizdsen 6nekelt6k el a Nagyszalontai Ktisziint6t


