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A jelenléti ív aláírása után Csillag tanár úr beszámolt arról, hogy az évzáró választmányi 
ülést megelőzően az alelnökökkel, Papp Károlynéval és Czermann Cecíliával 
összeültek, s egyeztették a mai programot. Az előkészítéshez hozzájárult Ábrahám 
Mariann is, aki a Kadosa évfordulós feladatokról részletes feladat- és programsort 
állított össze, melyet szét is küldött. Az érdemi munkára szeptemberben térnek vissza. 

Szathmáry Éva itt jelezte, hogy szombati napon nem biztos, hogy a Józsefvárosi 
Zeneiskola rendelkezésre tud állni. 

Avar Judit üzenete, hogy beszél a magánénekesekkel, hogy milyen Lajtha 
megemlékezési programot lehetne létrehozni, vagy már meglévőbe becsatlakozni. 

Csillag tanár úr megköszönte minden kollégának a munkáját, aki részt vett a ZETA 
kérdőív összeállításában, külön köszönetet mondott azoknak a kollégáknak, akik nem 
csak a tartalmi, de nyelvi, stilisztikai kérdések egységesítésében vállaltak feladatot. A 
válaszokat egy külön erre a célra létrehozott email fiókban gyűjtik, így nem terheli 
senki tárhelyét. zetairoda@gmail.com  Ide érkeznek a válaszok. Szeptember 8-dika a 
határidő. Augusztusban ezzel kapcsolatban még egy emlékeztetőt ír a tanár úr a 
honlapra. Gulyás Csilla vállalta a statisztika összeállítását és közzétételét a kérdésekre 
adott válaszok alapján. 

Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kapott a 
kérdőívekkel kapcsolatban. 

A választmányi tagokat és a tagozatvezetőket is megkérdezi az elnökség, milyen terveik 
vannak, és hogy képzelik el a jövőt? Czitrovszky Ilona területi tagolódást javasolna a 
hangszeres helyett. Csillag tanár úr ezzel egyetértett. Vannak ugyanis olyan hangszeres 
csoportok melyek a megszületésük pillanatában elvetéltek. Kérdés milyen hangszeres 
csoportot hozzunk létre? 

Smuta Attila kérése: Csillag tanár úr szabjon határt a válaszoknál (karakterszám, 
sorszám, bármi) Ez megkönnyíti a majdani elemző dolgát. 

Csillag F. bejelenti:  

A ZETA közgyűlés időpontját az elnökség 2014. január 18. szombat 10.30-kor 
hívta össze. Ugyancsak javaslatot tett a jelölőbizottság felállítására. Felkéri a feladat 



ellátására a következőket: Czitrovszky Ilona, Döbrössy János, Szigetiné Horváth 
Zsuzsanna. 

Szigetiné nincs jelen, de Papp Károlyné vállalta, hogy beszél vele személyesen, és 
tolmácsolja a felkérést.  

Dénes László tanár úr – nincs tisztázva ennek a szervezetnek a jövője, feladata, 
vállalása. Általános megállapítás, hogy a kapcsolatrendszerünk beszűkült. Az állami 
irányítás régebben támaszkodott a szakmai szervezet tanácsaira. Ez megszűnt. 

Laczó tanár úr: a jelölő bizottság foglalja össze, hogy mit tett eddig és milyen 
lehetőségeket lát a jövőre nézve a választmány.  

Smuta Attila tanár úr: Hogyan tovább ZETA?  A szakmaiságot kell képviselnie. 1 évet 
ki kell várnunk, hiszen a kitöltött kérdőívek alapján választ kapunk a tagságtól az 
elvárásokra. Nem tartja helyesnek, ha a januári közgyűlés személyi kérdésekkel is 
foglalkozik.  

Czitrovszky Ilona: Előre kell nézni és nem a múltra tekinteni. Új kihívásokra a régi 
típusú válaszokkal nem tudunk reagálni.  

Csillag tanár úr javaslata Mindenkit meg kell hívni a közgyűlésre. A korábbi névsorokat 
elő kell keresni, s még postai úton is értesíteni kell a volt és jelenlegi tagokat.  

Papp Károlyné: Az organogram változtatása vagy a tartalmi munka a fontos? Mitől 
lesz a változás?  A szerkezeti átalakulástól, vagy a tartalmi munkától? 

Solymosi Tari Emőke: a Zenei Tanács Munkájára hivatkozik, ahol senki nem vállalt 
semmit és egy kivülálló új embert választottak, aki berobbant és tele volt új ötletekkel. 
Így aktivizálódott a teljes vezetői testület.  

Csillag tanár úr- várjuk meg a kérdőívekre bejött válaszokat és akkor döntsünk, sort 
kerítünk-e a személyi kérdésekre januárban. Megkerülhetetlen kérdés: a szakszervezeti 
patrónusunkat, Gyimesi Lászlót meg kell hívni a közgyűlésre. Ő hogy látja a jövőt? 
Erre szeretnénk választ kapni hozzászólásában.  

Solymosi Tari Emőke úgy tudja, hogy a szakszervezet már a székházat is eladta! 
Semmire nincs pénz.  

Dénes László tanár úr vállalta, hogy beszél Gyimesi Lászlóval, s felkéri a beszámolóra.  

Földes tanár úr járt nála személyesen, de azt az információt kapta, hogy elvették az 
előadói jogdíjakból befolyt pénzt is, így valóban nincs miből egyetlen civil szervezetet 
sem támogatnia.  



A választmányi ülés további részében a Parlando lappal való kapcsolatról fejtette ki a 
jelenlévők mindegyike a véleményét. A szerkesztőbizottság, melyet a ZETA delegált, 
léte bizonytalan. Szerkesztőbizottsági ülések nem voltak. A lap elvesztette pedagógiai, 
szakmódszertani jellegét. Az elektronikus változat a mennyiség irányába tolódott el. 
Jelentős veszteségként tartjuk számon. Még a ZETA szakmai felelőssége is 
megkérdőjeleződik a jelen helyzetben. Elvárás, hogy Gyimesi László közgyűlési 
beszámolójában a Parlando működésére, az együtt működés, vagy nem működés 
kérdéseire is kitér.  

A következő választmányi ülés várható időpontja szeptember 8 – 22. között lesz. A 
helyszín a Józsefvárosi Zeneiskola lesz. A meghívót időben – augusztus 16-20. között 
– küldjük.  
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