
EMLÉKEZTETŐ 
 

a ZETA 2013. január 28-án a Józsefvárosi Zeneiskolában (Budapest, VIII. Nap u.) 
tartott választmányi üléséről. 
 
A 25 állandó meghívottból 15-en vettek részt az ülésen 

(2 fő beteget jelentett, 
 5 fő jelezte távollétét tanítás miatt, 
 3 fő nem jelezte távolléte okát). 

 
Az ülésre került témák:  

I. Kodály évfordulós rendezvények – elnöki beszámoló 
II. Kadosa évforduló előkészítése – Ábrahám Mariann előterjesztésében  

III. Dénes László beszámolója egy zeneiskolákat érintő program szakmai megbeszé-
lésről. (A programkidolgozók: Győriványi-Ráth György és Elek Szilvia 

IV. Tájékoztatás az ELTE-TÓK január 24-én tartott zenepedagógiai napról 
V. Tagdíjbefizetések szorgalmazása  

* * * * * * *  
 
I./ 
Csillag F.: A Kodály rendezvény elérte a célját. A sok-sok szereplő, érdeklődő, szak-
mabeli vett részt a három programon. Köszönet a Józsefvárosi-, a Ferencvárosi Zene-
iskoláknak, vezetőiknek, munkatársaiknak az áldozatos munkájukért, tovább köszönet 
a Kodály Emlékmúzeum munkatársainak a helybiztosításért, a meghívók nyomtatásá-
ért. Az előkészítő, a szervező munkát maradéktalanul látták el, ezért köszönet Ábra-
hám Mariannak, Avar Juditnak, Papp Károlynénak, Sárosiné Szabó Mártának és Laczó 
Zoltánnak. 
Felvetődött, hogy a tanórák megtekinthetőségét biztosítani szükséges. Az órákról vi-
deofelvétel készült.  
 
II./ 
Ábrahám M.: Kadosa kettős évfordulója lesz ebben a tanévben. A Zongoratagozat 
méltó módon kíván megemlékezni a zongorapedagógusról, a zeneszerzőről. A felhí-
vást rövidesen eljuttatjuk az érdekelt iskolákhoz (vezetőkhöz, tanárokhoz). [A felhívás 
már megtalálható a ZETA honlapján.] Egy ilyen rendezvény csak akkor lesz sikeres, ha 
megfelelő háttere van, azaz a tagozat tagjainak együtt kell működnie.  
 
III./ 
Dénes László: A decemberi összejövetelen részt vett. Az előzetesen kiadott anyagot 
megismerte. Sok olyan probléma került bemutatásra, amely valóban izgatja a zeneokta-
tás szereplőit, tehát jogos, ugyanakkor a hangnem, a kidolgozatlanság sokat árt az ügy-
nek, azaz nem viszi előre a problémamegoldást. A teljes rendszerbe kívánnak az alko-
tók beavatkozni; sokszor az az érzése az olvasónak, hogy olyan nagy horderejű a vál-
toztatási szándék, hogy az csupán rombolást eredményezhet.  
Az is tudni kell, hogy ezt a tervezetet az alkotók sok helyre szétküldték, s jó pár szak-
mai szervezet ill. iskolai közösség megírta kritikáját, melyet az alkotók megismerhettek.  



Dénes László gondolatait hozzászólással kiegészítették:  
Smuta Attila, 
Ernyei László 
Laczó Zoltán, 
Földes Imre,  
Kobzos Kiss Tamás, 
Szalai Klára, 
Ruszinkóné Czermann Cecília, 
Balázsné Szatmári Éva, 
Ábrahám Mariann 

Felvetődött a ZETA közös véleményének kialakítása. A vitafolyamat 2. részébe kívá-
nunk bekapcsolódni.  
 
IV./ 
Csillag F.: Beszámolt arról, hogy az ELTE TÓK zenepedagógiai konferencia  prog-
ramján Laczó Zoltánnal vett részt. Az ott elhangzott előadások, bemutatók érdekesek, 
informatívak voltak. Ezt a rendezvényt a főiskolai tagozat programjaként kezeljük. 
Köszönet Döbrössy Jánosnak, aki a programot megszervezte és mielőbbi gyógyulást 
kívánunk számára.  
 
V./ 
Csillag F.: A tagdíjfizetésre hívja fel a figyelmet.  
Fontos, a tagozat tagjai is megtegyék a befizetésüket, tehát mindenkit kér arra, 
hogy a kollégák figyelmét szíveskedjenek felhívni a tagdíjbefizetés szükséges-
ségére.  
 
Fontos!  
 
A következő félév választmányi üléseinek időpontjai a következők:  
 

Időpont Helyszín 

2013. március 7. (csütörtök) 
10,00 óra 

Egyeztetés alatt, meghívóban 
pontos meghatározás lesz.  

2013. május 7. (kedd) 
9,30 

Józsefvárosi Zeneiskola 
(Bp. VIII. Nap u.)  

2013. június 19. (szerda) Egyeztetés alatt, meghívóban 
pontos meghatározás lesz. 

 
Budapest, 2013. január 29. 
 

Csillag Ferenc  
elnök  

 
 


