
Zenetanárok Társasága 

 

I. 

A ZeTa ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE 

 

A Zenetanárok Társasága elnökeként eredményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánok minden zenetanárnak.  Bízom abban, hogy a kollégáknak 
sikerül megvalósítaniuk a szakmai és pedagógiai elképzeléseiket az idei évben 
is. 

A ZeTa több mint fél évszázados múltját tiszteletben tartva, a hagyományokat 
megőrizve, a jelen követelményeit szem előtt tartva szeretnénk tovább 
fejleszteni a szakmai munkánkat 2019-ben. 

Az alapszabályban is megfogalmazott célunk, hogy összehangoljuk a magyar 
zenepedagógia különböző képzési szintjein és képzési keretei között működő 
tanárok szakmai tevékenységét és biztosítsuk szakmai érdekvédelmüket. 

Célunk továbbá a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok bővítése, magyar 
képviselet biztosítása nemzetközi szervezetekben. A társaság feladatai közé 
tartozik zenei nevelésünk gazdag tradícióinak megőrzése és a képzés szakmai 
szintjének fejlesztése új módszerek és új irányzatok bemutatásával. 

A képzés összes szintjét átfogó pedagógiai célok elérésének és a kreativitás 
fejlesztésének egyik területe a XX. és XXI. századi művészet értelmezése és 
megismertetése a zenepedagógia területén. E feladatok teljesítése nem 
képzelhető el a kortárs magyar zeneművészet alkotásainak népszerűsítése 
nélkül. Ennek megfelelően a ZeTa tevékenységének egyik alapköve olyan, a 
kortárs zene tematikáját célzó tanfolyamok, konferenciák, hangversenyek 
szervezése, amelyek a magyar zenepedagógia értékeinek széleskörű 



megismertetésére, a tudomány és a metodika eredményeinek népszerűsítésére 
irányulnak mind a zenetanárok, mind a növendékek körében.  

Mint regisztrált tehetségpont a ZeTa tevékenységei között különösen fontos 
szerepet kap a kiemelkedő képességű növendékek és tanáraik támogatása. Az ő 
esetükben célunk az elméleti és hangszertudás fejlesztéséhez egy országos 
szintű háttér megteremtése, az országos versenyek szakmai figyelemmel 
kisérése, segítség nyújtás a felkészítésben és a jó gyakorlatok megosztása 
lehetőségének biztosítása. 

Persze ahhoz, hogy valóban betöltsük küldetésünket és eredményeket tudjunk 
elérni célunk, hogy minél nagyobb létszámú tagság álljon közös ügyeink mögé. 
Ezúton hívunk és várunk minden kedves zenetanárt – akik egyetértenek a ZeTa 
céljaival és érdeklődnek programjaink iránt, vagy szívesen részt vennének a 
hangszerüknek megfelelő szakmai munkában –, hogy a mellékelt adatlap 
kitöltésével csatlakozzon hozzánk. Azt szeretnénk, hogy a ZETA egy valóban 
hatékonyan működő szakmai szervezetté váljon a választmány, a tagozatvezetők 
és a zenetanárok aktív együttműködésének köszönhetően.  

  
A ZeTa honlapján (www.zetahun.jimdo.com), valamint a Parlando 
hasábjain is tájékozódhatnak programjaink részleteiről. 
 

Ruszinkóné Czermann Cecília zongoratanár, 

a ZeTa elnöke  

 

II. 

  ADATLAP ÚJ JELENTKEZŐK SZÁMÁRA  

 
ZENETANÁROK TÁRSASÁGA 
1033 Budapest, Vörösvári út 101. 

Telefon: 06/703399371 
 

ADATLAP 

 

Vezetéknév......................................      Keresztnév................................................ 

Legmagasabb zenei végzettsége (aláhúzással jelölje): 



zenei középiskolai érettségi             főiskolai zenetanári diploma             bachelor diploma           
művész master diploma                        tanári master diploma                    doktori diploma 

Jelenlegi zenei tevékenysége:(pl. hegedűtanár)............................................................ 

Jelenlegi munkahelye neve: ….......................................................................... 

Munkahelye címe:.............................................................................................. 

Munkahelye telefon száma:…..........................  fax száma:.............................. 

Otthoni címe (irányítószámmal):.............................................................................. 

Telefon száma:..................................mobil száma: …........................................ 

E-mail címe:  ….......................................................... 

A ZETA mely szakmai tagozatához szeretne csatlakozni (aláhúzással jelölje): 

zongora            hegedű          cselló          fafúvós           rézfúvós           gitár 

harmonika          hárfa         magánének   népzene           szolfézs 

 

Ismeri a ZETA tevékenységét, rendezvényeit?         igen                    nem 

 

Milyen programokon venne részt a jövőben? 

………………………………………………………………………………….. 

Alulírott, jelen kérdőív kitöltésével kifejezem azt a szándékomat, hogy a Zenetanárok 
Társasága tagja kívánok lenni. A jelenlegi évi tagdíjat a titkárság értesítése szerint befizetem 

(aktív foglalkoztatott: 3.000 Ft/év, nyugdíjas vagy egyetemi hallgató: 2.000 Ft/év): 
számlaszám:11706016-20779508 OTP 

 

Kelt: 

….............................................. 

aláírás 

 

                           III. 

               A ZeTa VEZETŐSÉGE 

 

Elnök Tagozat/zenei tevékenység 

Ruszinkóné Czermann Cecília zongora 



Alelnök   

Gulyás Csilla hárfa 

Smuta Attila karvezetés 

Szkordiliszné dr Cztitrovszky Ilona zongora 

Választmányi tag   

Földes Imre zenetörténet 

Győriványi Katalin  szolfézs, karvezető, igazgató 

dr.Hargitai Imre zongora 

Kiss Attila bőgő 

Kiss Tünde hárfa 

Papp Károlyné szolfézs 

Dr.Solymosi Tari Emőke zenetörténet 

Spiegel Mariann szolfézs 

Szakács Erika   

Szalai Klára zongora 

Sztán István rézfúvós 

Turmezeyné dr.Heller Erika   

dr.Vas Bence gitár 

Dénes László hegedű 

Tagozatvezetők:   

dr. Ábrahám Mariann zongora 

Ernyei László harmonika 

Járdányi Zsófia hegedű 

Kovácsikné Falvay Edit gordonka 

Puporka Jenő bőgő 

dr. Romos Zsolt fuvola 



Simai László trombita 

dr. S. Szabó Márta szolfézs 

Danilás Tóth Melinda gitár 

Tagozatvezető helyettesek:   

Znamenák Rita zongora 

Szigetiné Horváth Zsuzsa szolfézs 

Kátai Katalin hegedű 

Szalkay Dávid rézfúvós 

Nagy Noémi fuvola 

Sík Dóra gordonka 

Takács Tibor mélyréz 

 

IV. 

A ZeTa KÖZELMÚLTBELI PROGRAMJAIRÓL 

1. 

A ZeTa Harmonika tagozata 2019. január 2-án este a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc téri épületének 10. termében tartott 

hangversenyt, melyen Ernyei László BA, MA szakos, továbbá Demeniv Mihály 
BA és osztatlan tanári szakos hallgatói játszottak. 

 
2. 
 

2019. január 26-án, szombaton volt a ZeTa Zongora tagozatának  
 című szakmai fóruma Fantóné Kassai ZONGORATANÍTÁS 2. osztályban

Mária – Hernádi Lajosné Komjáthy Aladárné – Vásárhelyiné Inselt Katalin 
 kötetének (megjelenés: 1967, jubileumi kiadás: 2016) ZONGORAISKOLA – 2

 a Józsefvárosi Zeneiskolában  az alábbi 50 éves jubileumi kiadása alkalmából
programokkal:  

 Délelőtt elhangzott előadások:
Soltész Anikó 

Csembaló – és kamarazene művész, tanár, 
a Budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola igazgatója 



„A pengetőtől a kalapácsig, 
avagy hogyan közelítsük meg a barokk zene tanítását” 

Czuczu Irina 
A Kispesti Művészeti Iskola zongoratanára  

„Az orosz zene tanítása kezdőknek"  
 

Réti Tamás 
A Tóth Aladár Zeneiskola zongoratanára, 

az intézmény egyik vezető-helyettese,  
videotréner 

„Etűdök és generációk –  
az alfától az omegáig és vissza"  

 
 vidéki és budapesti zeneiskolák növendékei szólaltatják A délutáni koncerten

meg a ZONGORAISKOLA II. kötetéből jól ismert darabokat.  
 
A program szakmai felelőse Ábrahám Mariann, a ZeTa zongora tagozatának 
vezetője valamint Znamenák Rita, vezető-helyettes volt.  
 
Programunkról a pedagógus-továbbképzési rendszer keretein belül 5 óráról 
állítottak ki a résztvevők kérésére tanúsítványt, melynek ára: 2000 Ft / 5 kredit 
pont.  
 
A szervezők köszönetet mondtak a Józsefvárosi Zeneiskola vezetőségének  
program helyszínének biztosításáért és a rendezvény másik támogatójának,  a 
Magyar Művészeti Akadémiának. 

 

 

 

 

 

 

 

 


