
Tisztelt Igazgató Úr / Igazgatónő, kedves zongorista tanszakvezető Kollégák! 
 
Mint köztudott, Kodály Zoltán (1882-1967) születésének 130., halálának 45. évfordulóját ünnepli a 
zenei világ és ezen belül a magyar zenei élet is a 2012-es évben. Az ország zenei intézményei helyi és 
regionális versenyek, hangversenyek, ifjúsági fesztiválok és egyéb formában tisztelegnek Kodály előtt, 
műveinek, életművének bemutatásával. 

 

FELHÍVÁS 
 
A Zenetanárok Társasága (ZETA) is - hagyományainak szellemében – ebben az évben Kodály Zoltán 
műveinek előadásával kíván bekapcsolódni e rendezvények sorába. Célunk, hogy összefogjuk az 
ország különböző pontjain rendezett koncerteken értékesen, színvonalasan elhangzó Kodály művek 
előadóit. Ezért tisztelettel kérem Önöket, növendékeik résztvételével Kodály zongoraműveinek, vagy 
más hangszeres műveinek előadásával Önök is kapcsolódjanak bele a tervezett rendezvénybe.  
 

A ZETA ifjúsági Kodály rendezvényének 
 

Fővédnöke 

KODÁLY ZOLTÁNNÉ 

 

A Kodály hangverseny helyszíne (i) – Budapest -  Józsefvárosi Zeneiskola (1082, Nap u. 33.) 

tervezett időpontja:  
november eleje. 

A jelentkezések számától függően az elmúlt évhez hasonlóan vidéken is szervezhetünk hangversenyt! 

 
A záró, gála-koncert helyszíne: 

Kodály Zoltán Emlékmúzeum (1062-Budapest, Kodály körönd 1) 

időpontja: 
2012. december 9, vasárnap délelőtt 11 óra. 

 
A múzeum igazgatónője Sebestyén Teodóra igazgatónő felajánlotta a felújított intézmény és kiállítás bemutatását 
is a résztvevőknek. Megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a hangversenynek műsorát a Múzeum szeptembertől 
kezdődő program - kalendáriumában elhelyezik. 

 
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 20. 

 
A jelentkezési lapon kérjük a következő adatokat feltüntetni: 

A tanár, növendék és intézményének neve, a növendék osztálya, a darab címe, időtartama 
 

A jelentkezést a következő e-mail címre kérjük elküldeni:  
abrahamm@t-online.hu 

 

A ZETA honlapjának címe: www.zetahun.jimdo.com Kérjük, kísérje figyelemmel Ön is a jelenleg még feltöltés 
alatt álló honlapot, melyen nemcsak e program alakulása, hanem az élőbb kapcsolat fenntartására szolgáló 
FÓRUM is működik majd. Várjuk program javaslataikat is, hogy a Társaság működése mennél hasznosabb és 
hatékonyabb lehessen. A ZETA –ba jelentkezés adatlapja letölthető a honlapról. Lépjen be Ön is a ZETA-ba. 

A ZETA működésével kapcsolatban további információk találhatók a honlapon! 

 
Üdvözlettel: 
Dr. Ábrahám Mariann,  
a ZETA zongoratagozatának vezetője 
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