
EMLÉKEZTETŐ A ZETA VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRŐL 
 
Időpont: 2012. június 20-án, 
Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 6.) [Ebben a 
formában is kifejezzük köszönetünket a Zeneiskola igazgatójának, Magyar Margitnak a 
helyszín biztosításáért.] 
 

Előzetesen kimentette magát: Balászné Szatmári Éva (iskolai elfogl.), 
Kovácsikné Falvay Edit (iskolai elfgl.), Ruszinkóné Czermann Cecília (isko-
lai elfogl.), Sárosiné Szabó Márta (külföldi tartózkodás), Szalai Klára (iskolai 
elfogl.).  
Nem jelent meg: Bokor György, Ernyei László, Gerencsérné Szerverényi 
Ilona, Nemes Tibor, Szilágyi Pálma, Szilvágyi Sándor 

 
Jelen volt: 20 fő 

 
A választmányi ülés témái az alábbiak: 

1. Kodály évfordulós rendezvények (Zongora- és Szolfézs tagozat) 
2. Beszámoló a Magyar Zenei Tanács XXX. közgyűléséről 
3. Közhasznúsági bejegyzés állása 
4. A kínai kórusokkal való kapcsolat – Kodály rendezvények Kínában 
5. A következő félév választmányi ülésének időpontjai 
6. Egyebek 

 
1./ Ábrahám Mariann a Zongoratagozat terveiről szól.  
3 évfordulós megemlékezés lesz: december 1-jén, 8-án és 9-én; köszönet a vállalkozó 
intézményeknek, ill. vezetőiknek, (József- és Ferencvárosi Zeneiskola és a Kodály Em-
lékház).  
Rengeteg felhívó levél került szétküldésre, talán még ennél is fontosabb az a sok-sok 
személyes beszélgetés, amelyet a szakma jeles képviselőivel folytatott. A vidéki intéz-
mények bekapcsolása is megtörtént: Debrecen (Duffek Mihály dékán úr), Szegedi 
Egyetem és Konzi (Lucz Ilona kolléganő), Pécs, Martin Ferenc Művészeti Iskola – ott 
már a konkrét célok meghatározása is megtörtént.  
Érdemes arról is szólni, hogy a tervek között szerepel a leendő tanárok – ma még főis-
kolai hallgatók – dolgozatainak bemutatása is, amelynek címe: „Gondolataim a Kodály 
módszerről”.  
Szükséges a nyár végén az ismételt figyelemfelhívást megtenni. 
Tisztázandó, ki az, aki mindezt megteszi?  
Laczó Zoltán vállalja, hogy a már első körben megtett felhívást augusztus közepén 
megismétli.  
Papp Károlyné a Szolfézs Tagozat részéről azt javasolja, hogy a két tagozat fogjon ösz-
sze, s szülessen közös rendezvény. 
A terveik között szerepel 30-35 perces órák megtekintése azonos korosztály – pl. ált. 
isk. 3. osztálya – tevékenységének megtekintése. Ebben a hagyományos, a zenei tago-
zati és szolfézs óra szerepelne alapfokon. A középiskolai korosztállyal is szükséges fog-
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lalkozni. Sárosiné Szabó Márta a felsőoktatási területet képviselhetné, amely elméleti 
előadásként jelenne meg.  
Kísérő programokra is gondoltak: Háry keresztmetszet (már sikeres bemutató után van 
a Ferencvárosi Zeneiskola gyerek csoportja), szükséges közös éneklés, az Ferencvárosi 
Zeneiskola ének tanszakának növendékei Kodály dalokat énekelnek, erre Avar Judit 
kolléganő és munkatársai már készülnek, zárásként pedig a Tóth Aladár Zeneiskola 
zenekarának fellépését kívánja megszervezni a Szolfézs Tagozat. 
Javasolja, hogy a december 8-diki – a Ferencvárosban megrendezendő – zongora 
program második egysége legyen ez a terv.  
Ábrahám Mariann üdvözli az ötletet, valóban az Ádám Jenő Zeneiskolában ez a nagy 
ívű program megszervezhető.  
 
A téma kapcsán 11 fő szólt hozzá.  
Az alábbi kérdések, problémák fogalmazódtak meg:  

• vajon érett-e a ma főiskolai hallgatója egy Kodállyal kapcsolatos elemző dolgo-
zat megírására, továbbá annak bemutatására?  

• a bemutató órák moderálási feladatai, 
• a fővédnök szerepe, 
• a népzene megjelenése; az Ádám Jenő Zeneiskolával egy épületben működik a 

Népzenei kar, érdemes lenne őket is bevonni legalább egy bemutató erejéig, 
• A Kecskeméti Kodály Intézet bevonása a programba. 

 
A program nincs lezárva. A Zongora-, a Szolfézs Tagozat képviselői és a ZETA elnök-
sége augusztus 29-én 9,30-kor találkozik az Ádám Jenő Zeneiskolában, ahol a teljes 
forgatókönyvet elkészíti, s azt a választmány tagjaihoz és a tagozatvezetőkhöz eljuttat-
ja.  
 
2./ Solymosi Tari Emőke a Magyar Zenei Tanács XXX. közgyűléséről szólt. Említést 
tett a szükséges személycserékről. A Zenei Tanács egy ernyőszervezetként kíván mű-
ködni, s azt a nem kis feladatot vállalta magára, hogy a zenei civil szervezetek érdekei 
ügyében együttesen lép fel. Kifejezetten nehéz e feladat ellátása ebben a periódusban, 
hiszen korábban államfői nyilatkozat adta hírül, hogy az ilyen típusú szakmai szerveze-
tek tanácsaira, véleményeire nem kíván az állami irányítás támaszkodni. A Zenei Ta-
nács is komoly gazdálkodási nehézségekkel küzd. Előzetes számítások azonban azt 
igazolták, hogy az éves tagdíj emelése nem hozna jelentős pénzügyi többletet.  
Más: Solymosi Tari Emőke emlékeztette a jelenlévőket a közelgő Lajta kettős évfordu-
lóra is. 
 
3./ A ZETA a januári közgyűlésén úgy döntött, hogy kérelmet nyújt be a Fővárosi 
Bírósághoz közhasznú társasági bejegyzés kérelmének érdekében. A folyamat elindult, 
a Bíróság több kifogást emelt, s ez teszi szükségessé, hogy a következő tanév elején 
ismételt közgyűlést hívjunk össze. Ezt az őszi időszakra be kell tervezni. Itt szükséges 
arról is szólni, hogy a szervezet gazdasági életéről egy beszámolót kell készítenünk, a 
jelenlegi pénzügyi helyzet kevéssé nevezhető gazdálkodási folyamatnak, hiszen a folyó-
számlán összesen 50.000,- Ft szerepel. Tehát még mindig problematikus a tagdíjfizetés.  
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4./ A kínai Zenei Szervezettel egy éve van kapcsolata a ZETA-nak. Május végén az 
Uránia Filmszínházban két kórus és egy népi együttes szerepelt. Gyakorlatilag a mi 
szervezetünk volt a meghívójuk. Információnk van arról, hogy a Kodály évforduló 
kapcsán Kínában több komoly rendezvényt terveznek, továbbá kiadványokat jelentet-
nek meg.  
 
5./ A következő félév választmányi üléseinek időpontjai és helyszínei a következők:  
 

Dátum Óra Helyszín: 
Augusztus 29. (szerda) 9,30 Ádám Jenő Zeneiskola1 

Október 15. (hétfő) 9,30 Józsefvárosi Zeneiskola 
(Nap utca) 

November 14. (szerda) 9,30 Józsefvárosi Zeneiskola 
(Nap utca) 

Január 14. (hétfő) 9,30 Józsefvárosi Zeneiskola 
(Nap utca) 

 
1A megbeszélés elsősorban a Kodály program szervezőit érinti: 
Ábrahám Mariann, Papp Károlyné és a ZETA elnöksége.  

 
Kiegészül a féléves program:  

• rendkívüli közgyűlés a közhasznúság ügyében (szeptember) – külön meghívó 
megy, a tagozatok tagjainak mozgósítását feltétlenül kérem. 

• az emlékeztetőben szereplő Kodály rendezvények: december 1., 8. és 9. – e 
programokra mindenkit nagy szeretettel várunk.  

 
 
Budapest, 2012. június 21.  
 

Csillag Ferenc 
a ZETA elnöke 


