
EMLÉKEZTETŐ A ZETA  
2012. FEBRUÁR 29-ÉN TARTOTT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRŐL 

 
I./ 
A jelenlévők tájékoztatást kaptak Ruszinkóné Czermann Cecíliától az új honlap indulásáról, felosz-
tásáról, arról a munkáról, amit a közgyűlésen alakult bizottság a honlap beindításáért tett.  
A honlap web címe: www.zetahun.jimdo.com 
A hozzászólók az alábbiakról szóltak:  

 az aktualizálás fontossága, ebben mindenkinek komoly felelőssége van, 

 a tagozatok megjelenési lehetősége, 

 a vidéki kollégák elérhetősége,  

 olyan program és kínálati listák kerülhetnek fel, amelyek az olvasói kört részletesen tájékoz-
tatják.  

A honlap – éppen a szűkös anyagi helyzet miatt – ingyenesen működik. 
A cikkek, tájékoztatók, írások elküldendők a czermanncecilia@freemail.hu e-mail címre, innen ke-
rülnek fel szakember segítségével a honlapra.  
 
II./ 
Elnöki beszámoló a közgyűlés óta eltelt időszak kiemelt feladatairól:  

- A közgyűlés jegyzőkönyvezése megtörtént (köszönet Avar Juditnak a gyors és hatékony 
munkáért). 

- A Fővárosi Bírósághoz beküldésre került az alapszabály módosításának kérelme. 
- Köszönti a jelenlévő Bokor Györgyöt, aki a szakközépiskolai tagozat vezetői feladatait látja el 

a jövőben, ill. Kokas Ferencet (távol), aki a fafúvós tagozat vezetőjeként kapcsolódott be a 
szervezet munkájába.  

- A titkár, Hufnagl Katalin a továbbiakban is vállalja feladatok ellátását, noha a szervezet nem 
tudja kigazdálkodni a tiszteletdíjat. A titkár elkötelezettsége, hűsége példaértékű, köszönet ér-
te.  

- Arany Zsolt alelnök átvállalta a korábbi internetes szolgáltatói díj (22.680,- Ft) befizetését. 
Egyben az Eqnettel a további kapcsolata a szervezetnek megszűnt. 

- Az év két kiemelt programjára készülnünk szükséges (tehetséggondozás szakma-specifikus 
módszertani kérdései és Kodály évforduló)  

- Két pályázati anyag ismertetőjét küldi körbe. A ZETA támogatja a pályázatok alkotóit. A pá-
lyázati díj befizetési kötelezettségéről a választmánynak kell döntenie.  

- A tagdíjfizetés fontossága.  
 
III./ 
A hozzászólások zömében a Kodály évforduló megszervezésére tértek ki.  
A jó ötleteket rendszerbe kell foglalni, erre a következő válaszmányi ülésen kerül sor.  
 
IV./ 
A következő választmányi ülés időpontja: 2012. április 16. (hétfő) 9,30-kor a Ferencvárosi Ádám 
Jenő Zeneiskolában kerül megrendezésre. 
Program: 

- Laczó Zoltán előadása – „Kodály ürügyén” – munkacím 
- A Kodály évforduló rendezvénye – a szervezés kérdései  
- Egyebek  

 
 
Budapest, 2012. március 1.            Csillag Ferenc  
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