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Victor Máté elnök általánosságban megállapította, hogy az egyik 
fô probléma változatlanul az államigazgatás intézményeivel való 
kapcsolatépítés nehézkessége. A kulturális tárca – munkája során 
– egyre kevésbé tart igényt a szakmai szervezetek segítségére, 
köz re mû kö désére, így azok befolyása a zenei életet meghatározó 
intézkedések alakulására gyen gébb, mint az elmúlt két évtizedben 
bármikor. E téren új stratégiát kell kialakítaniuk. Az új stratégia 
jegyében a Magyar Zenei Tanács kezdeményezte a magyar zenei 
szervezetek összességének egyetlen ernyô szer vezetbe tömörülé-
sét, a megosztottság felszámolását. Dr. Tóthpál József, a Magyar 
Muzsikus Fórum elnöke – mint meghívott vendég – felszólalásában 
az együttmûködés minél szorosabb formáit szükségesnek ítélte 
ugyan, de az egyetlen közös szervezet létrehozását nem tartotta 
idôszerûnek. E kérdés megoldása így továbbra is az ismeretlen 
távolságú jövô feladata marad. 
A közgyûlés törölte tagjai sorából a Magyar Klarinétosok Szövetsé-
gét, a Magyar Zeneterápiás Egyesületet, társult tagjai közül az Oper-
art Alapítványt és a Sonar e Alapítványt.
Tisztújítás során jelentôsen átalakult a Magyar Zenei Tanács vezetô-
sége. Mind Victor Máté elnöknek, mind Kovács Géza alelnöknek 
lejárt a mandátuma, s az újabb jelölést egyikük sem vállalta. A 
megüresedett elnöki tisztségre a Magyar Hang ver seny rendezôk és 
Mûvészeti Ügynökségek Egye sülete, valamint a Zenész KÖR Zimányi 
Zsófi át javasolta, akit titkos szavazással a közgyûlés meg is válasz-
tott a következô három évre. Alelnököt – az alapszabály új változata 
szerint – az új elnökség választ majd saját so raiból.
A további öt elnökségi tag közül négynek ugyancsak lejárt a meg-
bízatása. Közülük dr. Gyimesi László és Ember Csaba sem vállalt újabb 
jelölést. Az eddigi elnökségi tagok közül Solymosi Tari Emôkét és 
Malina Jánost a közgyûlés újra választotta, valamint három új tagot 
is beválasztott az elnökségbe, Hollós Mátét, Schanda Beátát és Zsol-
dos Dávidot. (Az elnökségnek tagja még Zsoldos Béla, az egyedüli, 
akinek mandátuma most nem járt le.)
Gócza Juliannának is lejárt a megbízatása, s mivel újabb periódusra 
már ô sem vállalkozott, új elnöke lett az Ellenôrzô Bizottságnak is 
Ember Csaba személyében. (Lôrincz Andrea és Fenyô Gábor bizott-
sági tagok megbízatása érvényben maradt.)

Megtartotta XXX. közgyûlését 
a Magyar Zenei Tanács
A Magyar Zenei Tanács 2012. május 22-én az Óbudai Társaskör-

ben kezdte, majd június 14-én az ARTISJUS tárgyalótermében 

fejezte be idei rendes közgyûlését.

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbajátékot 
hirdet

TUBA ÁLLÁSRA
A próbajáték idôpontja: 2012. július 19. 15.00 óra

A próbajáték helyszíne: a Nemzeti Filharmonikusok próbaterme, 
Mûvészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. VI. 
emelet

A próbajáték két fordulós.
Elsô forduló: Ralph Vaughan  Williams: Tubaverseny
Második forduló: zenekari részletek 

A zenekari részletek kottaanyaga  letölthetô 
a www.fi lharmonikusok.hu honlapról,  vagy egyeztetés után 
átvehetô a zenekar kottatárában.

Zongorakísérôt a próbajátékra a zenekar nem biztosít. Az állás 
betöltéséhez felsôfokú szakirányú végzettség és erkölcsi bi-
zonyítvány szükséges. 

Az állás betölthetô: 2012. október 1.

A jelentkezéshez rövid szakmai önéletrajzot kérünk e-mail-ben az 
alábbi címre: mali.i@fi lharmonikusok.hu  

Jelentkezési határidô: 2012.június 29.

További információk: 30/ 411 66 28

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Budapest, 2012. május 15.
Mali István

vezetô zenekari menedzser

A Gyôri Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet 
az alábbi állásra

I. klarinét, II. váltási kötelezettséggel
A próbajáték idôpontja: 2012. augusztus 28. kedd, 14 óra

A próbajáték helyszíne: Gyôr, Richter Terem (9021 Gyôr Aradi 
vértanúk útja 16.)

A próbajáték anyaga:
• Mozart: A-dúr klarinétverseny I. és II. tétel
• zenekari szemelvények

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és 
elérhetôségével együtt a zenekar titkárságára (9021 Gyôr, Aradi 
vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (offi ce@gyfz.hu) kérjük eljuttatni 
2012. augusztus 24-ig. A zenekari állások részletes listája és 
kottaanyaga a titkárságon átvehetô, vagy a zenekar honlapjáról 
www.gyfz.hu letölthetô.

Zongorakísérôt a zenekar igény szerint biztosít.

További információ a zenekar titkárságán, Ôsz Gábor zenekari 
titkárnál. Tel: 30/86 41 693

Az állás betölthetô: 2012. szeptember 1.

Az álláshely betöltéséhez felsôfokú szakirányú végzettség, erkölcsi 
bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20. §-ban elôírtak megléte szükséges.

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Gyôr, 2012. június 20.
Fûke Géza

igazgató

T I S Z T E L T  O L V A S Ó N K !

Amennyiben Önt érdeklik a Zenekar újság témái, ne tétovázzon 
megrendelni 

a teljes cikkeket tartalmazó újságot!

ÖN IS LEGYEN ELÔFIZETÔNK!

a                      a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, 
valamint a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek 

Szakszervezetének közös szaklapja
Megjelenik: évi 6 alkalommal • Éves elôfi zetôknek 295 Ft/db + 

postaköltség 195 Ft/db
6 szám: 1770 Ft +postaköltség 1770 Ft • Összesen 2940 Ft/év

Megrendelhetô e-mailben: info@zenekarujsag.hu
Megrendelés esetén kérjük feltüntetni a pontos címet, valamint csekk, 

vagy áfás számla igényét. Utóbbi esetén kérjük a számlázási cím feltüntetését is.


