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Honlap ajánló 
Szeretettel ajánljuk korszerűsített weboldalunkat, melyen a ZETA 

által ajánlott legfrissebb hírek, információk, programok és publikációk 

már megtalálhatók! 

https://zetahun.wixsite.com/zeta 

 

ZETA programok 

 • 2019. 11. 15., 9.30-12.00 Szolfézs Szakmai Fórum a 

Józsefvárosi Zeneiskolában. Téma: felkészülés a 2020. évi Országos 

Kodály Zoltán Szolfézs és Népdaléneklési Versenyre. Előadó: 

Antoni Andrea, a kecskeméti Kodály Iskola tanára és S.Szabó 

Márta egyetemi docens az előző zsűrik elnöke. 

 

 

ZETA hírlevél 
2019. November 

https://zetahun.wixsite.com/zeta
https://zetahun.wixsite.com/zeta/programjaink
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Egyéb programajánló 

 • 2019. 11. 09-én 10.00 órakor kezdődik Győrben, a 
Zsinagógában a Jan Sobieski Egyesület és a Liszt Ferenc 
Zeneiskola megrendezésében a Lengyel Zenei Fesztivál. 

 

 • 2019. 11. 22. 9.30-12.30 Mini kurzus a hangképzésről a 
fővárosi szolfézs munkaközösség szervezésében.           
Előadó: Pallagi Judit magánének tanár. Helyszín: Szabolcsi 
Bence Zeneiskola. 

 • 2019. 11. 29. 4. Bezerédj Gitáros Nap (Győr, Bezerédj Kastély)  
 

 • 2019. december 7. 14.30 Fővárosi Zeneiskolai Kórusok 2. 
találkozója a Józsefvárosi Zeneiskolában Szőnyi Erzsébet 95. 
születésnapja tiszteletére 

 

Publikációk 

 • Végre az interneten is olvasható és hallgatható Földes Imre 
Tanár Úr több évtizedet felölelő munkássága! 

„A kollégáimnak, és persze hozzátartozóiknak, ismerőseiknek, 

„csak” zenehallgató barátaiknak olyan mennyiségű olvasnivalót, 

hallgatnivalót  adhatok kézbe, amit évek-, évtizedek óta csak 

reméltem. Mindkét rádió-sorozatom (a „Mindenki zeneiskolája” 

és a „Zenetörténet mindenkinek”, a Magyar Rádió szíves 

engedelmével!), a több évre szóló zenetörténeti antológia 

(digitalizált formában) csak itt található meg, sehol máshol.” 
www.foldesimre.hu 
 

 • Szkodiliszné Dr. Czitrovszky Ilona: Klasszikus kreativitás                                          
„ A világ zenekultúrája improvizatív muzsikában gyökerezik. 

..... A rögtönzés, mint a zeneoktatás kreatív formája, a játék 

spontán örömével a művészi igényű zene alkotásához segíti 

hozzá a zenét tanulókat.” 

 
 

 • Smuta Attila: Pensiveness of Us: What Should We Sing?  
A „mindennapi éneklés” gondolatát néhány évvel ezelőtt 

hirdették meg Magyarországon. A feladat azonban, mint feladat 

típus – függetlenül az ugyanezen alapvetésen alapuló ötlettől – 

azonban nagy szakmai kihívást jelent, mert ha ezen idea 

optimális megvalósítását akarjuk elérni, akkor egyidejűleg kell 

megfelelnünk a jelentős számú, különböző aspektusú kritérium-

http://www.foldesimre.hu/
http://www.parlando.hu/2019/2019-2/Szkordiliszne_Czitrovszky_Ilona.pdf
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30802941
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követelményeinek. Ez az írás ezekről a problémákról és a 

lehetőségekről szól. A cikk műfaja pedagógiai reflexióként 

határozható meg. 
 

Visszatekintő a ZETA őszi programjaiból 
 

 • 2019. 10. 25. Gordonka Nap Balatoncsicsón. 

 • 2019. 10. 25. Kocsár Miklós Emlékkoncert a Fischer Annie 

Zeneiskolában. 

 • 2019. 09. 21. Zenetanárok a Tehetségekért éves ZETA koncert a 

Márványteremben. A koncert fellépői a 2018/19-es tanév országos 

hangszeres versenyein ZETA Különdíjjal jutalmazott növendékek. 

A résztvevők listája a műsorral együtt itt letölthető. 

 

Művészeti versenykiírások 2019/2020. 
Az Oktatási Hivatal által meghirdetett és támogatott országos 

szervezésű művészeti tanulmányi versenyek listája itt olvasható. 

https://zetahun.wixsite.com/zeta/programjaink
https://zetahun.wixsite.com/zeta/programjaink
https://zetahun.wixsite.com/zeta/programjaink
https://7e4154e9-cc0d-4b45-bd49-9d24fd966d66.filesusr.com/ugd/37107a_7cee14acd170486caeb861bbd5aad15a.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras

