
ZONGORA TANÁR KOLLÉGÁK RÉSZÉRE 

Kedves  Tanárnő, Tanár Úr! 

I.A Zenetanárok Társasága nevében szeretnénk meghívni Benneteket egy szakmai 
találkozóra. A  fórumra május 11-én, szombaton 10 órai kezdettel Debrecenben kerül sor, a 
Zeneművészeti Kar Kamaratermében (Nagyerdei krt. 82.) Őszinte örömmel tölt el annak 
lehetősége, (hogy ha időtök engedi, egyeztetni tudjátok a dátumot,) ily módon 
személyesen is megismerhetjük egymást. Ennek az összejövetelnek célja olyan szakmai 
fórum létrejötte lenne, amely segít felmérni, megismerni, megbeszélni az adott 
körülmények között tanító Kollégák mindennapi gondjait, a nehézségeket, de nem kevésbé 
az örömöket is, a növendék anyag milyenségét, és minden egyebet, amit a mindennapi 
munka során fontosnak ítéltek. Reméljük, hogy egy ilyen kommunikációban, egymást 
hallgatva olyan ötleteket is kaphatunk, melyek rávilágíthatnak problémák  megoldására. 
Természetesen vannak megváltoztathatatlan körülmények (az épület, a hangszer 
milyensége, és hasonlók,) melyek adottak, és ezekről felesleges beszélni. 

A Zenetanárok Társasága ugyanis egy olyan szervezet, amely arra hivatott, hogy kellő 
határozottsággal képviselje a zenész társadalom felettesei felé a gyakorló tanárok gondját-
baját, keresve a jelenleginél  jobb zenei és emberi, a zenetanítás hivatásának fontosságát 
bizonyító megoldásokat. 
Egy ilyen hatékony és építő beszélgetést csak interaktív kommunikáció formájában lehet 
elképzelni, mellyel kapcsolatban minden hozzá szólni vágyó Kolléga előre átgondolja, 
amiről fontosnak tartja, hogy megbeszéljünk azt.  

Vagyis arra kérnék Mindenkit, hogy gondolatait összeszedve a hatékonyság és idő 
takarékosság érdekében meglátásait megfogalmazva,  írja fel azt előre magának . 
A mindenkit érintő témákról remélem, mindenkinek gondolata is van. Kérlek Benneteket, 
hogy május 5-éig jelezzétek nekem hozzászólási szándékotokat, (semmi plusz szöveg nem 
szükséges) azért, hogy értelmesen be lehessen osztani az időt. (abrahamm@t-online.hu) 

II. A szakmai találkozó kezdetén rövid hangversenyre, „minikoncertre” kerül sor, ezúttal a 
Debreceni Zenede zongorista növendékeinek közreműködésével. A jövőben is folytatni 
szeretnénk ezt regionális és budapesti tematikus hangversenyek szervezésével, 
pódiumlehetőséget biztosítva a tehetséges és többletmunkát végző növendékeknek. A 
következő hangversenyt Debrecenben októberre tervezzük, melyre várjuk a régióban 
tanuló zongorista növendékek jelentkezését! 

III.Ötletbörze, valamint a zongora tagozat következő programjának megbeszélése. 
Minden ötletet, kívánságot, ami pozitív és előre visz várunk, és örömmel fogadunk. 
Gondolkodjunk közösen! 

Részvételetek reményében szeretettel üdvözlök minden kedves Kollégát: 

                                                

                                                             Dr. Ábrahám Mariann, a ZETA zongora tagozatának 
vezetője.


