
„Énekelni jó, éneket tanítani a 
legszebb” 

Emlékeztető, képes  beszámoló a 
Kokas Klára Szakmai Kollégium 

18. szakmai napjáról 



Időpont: 2018.  április 28. 
helyszín: TETŐ Galéria 

Budapest, Mérnök út 40. 

A szakmai nap narrátora és 
szervezője: Szkubán Judit



9. 00  - 10.00 
Ráhangolódás, regisztráció, beszélgetés 

10.00 – 11.15
Sajátélmény, énekes, szabad mozgásos improvizáció 
Garamszegi Valéria és Duga Ilona vezetésével  

11.30 – 12.30 
Az éneklés öröme és szépsége 
Meghívott előadó: Duga Ilona 

12.30 – 12.45 
Előzetes tájékoztató a közgyűlésről
Tóth Teréz 

Délelőtti program:



Ráhangolódás, regisztráció, 
beszélgetés 

Jókedvűen köszöntötték egymást a megjelent érdeklődők.



Sajátélmény, énekes, szabad mozgásos 
improvizáció 

„Itt is egy kis kút, ott is egy kis kút” énekeltük , 
majd  a megelevenedett kutakat kikerülve, árkokat 
átugrálva kereste mindenki a saját „Kokas útját”. 
A vidám mókázás közben elfáradtunk, 
ezért lepihentünk.



Sajátélmény, énekes, szabad mozgásos 
improvizáció 

A pihenés közben kellemes, általunk alkotott esőben 
megfürödve, felfrissült  lélekkel vártuk a következő zenét. 



Sajátélmény, énekes, szabad mozgásos 
improvizáció

Felcsendült  Sheku (fiatal csellista) előadásában Pablo Casals Song of the Birds
című darabja. Döbbenten hallgattuk a csodás előadásban megszólaló lágy zenét.
Már az első hangnál mindenki érezte teste legkisebb részében  a zene katartikus 
hatását. Sírtunk,de meg is könnyebbültünk, és végül mindenki megerősödve  
beszélt az átélt élményeiről. 



Kokas Klára kedves dalainak éneklése  

Vidám énekléssel emlékeztünk Kokas 
Klárára. Közben megtudtuk Ilonától, hogy 
amikor Klári néni hirtelen kómába esett, 
Tamás fia az „Erdők völgyek szűk ligetek” 
című dalt küldte el, azzal a kéréssel, hogy 
imádkozzunk érte. Elénekeltük mi is ezt a 
dalt. 



Köszönet 

Megköszöntük dr. Deszpot Gabriellának a KKSzK alapító 
elnökének a „Kokas világban”  eddigi kifejtett munkáját. Sokat 
köszönhetünk neki, és hálásak vagyunk, hogy időt, fáradságot 
nem kímélve dolgozott a „Kokas világ” építésén. 



Délutáni program:

13-30- 14.00
Kokas Klára megemlékezős köszöntése
Kokas Klára kedves dalainak közös éneklése

14.00-16.00
A Kokas Klára Szakmai Kollégium közgyűlése
Levezető elnök: Tóth Teréz

A KKSzK alapító elnökének záró beszámolója
Dr. Deszpot Gabriella

A KKSzK új elnökének székfoglaló beszéde
Szkubán Judit

Hozzászólások, kérdések
A KKSzK vezetőségi tagjainak megválasztása
(jelöltek bemutatkozása, hozzászólások, szavazás)

16.00-16.30 
Búcsúéneklés, gyertyagyújtás 



Deszpot Gabriella záró beszámolója  
Hét év hét kérdés címmel válaszolt a feltett 
kérdésekre az alapító elnök.  

1, Miben lett más a Kokas Világ a Szakmai Kollégium 
megalapításával? Mit tett hozzá a KKSzK a Kokas Klára  által 
létrehozott Alapítványhoz?

2, Mi az, amire büszke vagyok (elnökként, az elmúlt 7 
évben)? Mi az, amit eredménynek tartok?

3, Milyen nehézségekkel találkoztam az elmúlt 7 évben?

4, Az elnöki funkciót mennyire terhelték meg az 
adminisztrációs feladatok?

5, Visszagondolva mit csináltam volna másképpen?

6, Mi a jövőképem a Szakmai Kollégiumról?

7, Mi a saját jövőképem a Kokas Világban, a Szakmai 
Kollégiumban?



Szkubán Judit székfoglaló beszéde 
Szkubán Judit elmondta, hogyan képzeli el a „Kokas katedrális” 
tovább építését. A KKSzK működési szabályzatának pontjai szerint 
haladva osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében 
többször kihangsúlyozta, hogy csak közös munkával tudja 
elképzelni, hogy tovább épüljön a katedrális. 



A KKSzK vezetőségi tagjainak 
megválasztása

Fejes Tímea jelölt bemutatkozása

Timi beszélt arról, hogy miért szeretne továbbra is a KKSzK vezetőségi tagjai között 
tevékenykedni. Mesélt az elmúlt időszak tapasztalatairól (szakmai napok szervezése, 
vezetőségi ülések való munkája), a tanfolyamvezetői feladatairól, és büszkén számolt 
be a Dallamvarázs táborok sikeréről is. Több alkalommal volt lehetősége a felvidéki 
magyar pedagógusokkal is „megkóstoltatni” a Kokas-pedagógiát. Elmesélte az ottani 
tapasztalatait, és hogy miért tarja fontosnak a jelenleg is zajló felvidéki aktivitását. 



A KKSzK vezetőségi tagjainak 
megválasztása

Sebestyénné Eisenmann Tünde jelölt bemutatkozása

Beszélt arról, milyen  úton jutott el Kokas Kláráig. 
Felsorolta eddigi tevékenységeit: Kokas foglalkozások tartása, Cd zenei anyag 
készítése, dokumentációban való részvétel. Dallamvarázs táborban való aktív 
közreműködés. 
Célkitűzései: kendőlengetős koncertek felélesztése, Kokas Klára hagyatékának 
feldolgozása, a KKSZK-nak szakmai és erkölcsi támogatása és segítése. A 
tanfolyamok és a szemlélet minél szélesebb körben való megismertetése.



A KKSzK vezetőségi tagjainak 
megválasztása

Wirkerné Vasvári Éva jelölt bemutatkozása 

Éva beszámolójából megtudtuk, hogy idáig is sokat tett a Kokas-pedagógia népszerűsítése 
érdekében, és ezt szeretné folytatni még szélesebb szakmai körökben. 
Eddig az alábbiakban járult hozzá céljai eléréséhez:
• Mindennapi munkája során alkalmazta a tanfolyamon tanultakat a saját, ill. az óvoda többi 

csoportjaiban
• Hospitálási lehetőséget biztosított, bemutató foglalkozásokat, ötletbörzéket tartott a kerületi, 

budapesti, ill. külföldről érkezett pedagógusok részére
• Előadásokat tartott a KKSzK jelenlegi és leendő tagjainak
Beszámolt, hogy  Kokas vezetőségi tagként milyen további céljai vannak: 
• Szeretné a tanfolyamot elvégzett hallgatók munkáját követni és segíteni
• Szívesen dolgozna aktív szakmai közösséget létrehozásában, folyamatos bemutatókkal, 

ötletbörzékkel, rendszeres konzultációkkal
• Közösségi oldal népszerűsítéséből is kivenné a szerepét. 



A KKSzK vezetőségi tagjainak 
megválasztása

19 kollégiumi tag szavazott. 

A szavazás eredménye:

Fejes Tímea 19 szavazatot,  
Sebestyénné Eisenman Tündde 17 szavazatot,

Wirkerné Vasvári Éva 16 szavazatot kapott.

Gratulálunk az új vezetőségnek, és sok sikert kívánunk  a  
további munkájukhoz!



A szakmai nap képes beszámolóját Szubán Judit 
állította össze. 

A szakmai napon Sebestyénné Eisenmann Tünde 
készítette a fényképeket.

A közgyűlésen a jegyzőkönyvet Tőkés Antónia 
vezette. 

Köszönjük Tóth Teréznek a KKSzK közgyűlés és a 
vezetőség megválasztásának a levezetését. 

Köszönjük Makra Klárának, a TETŐ Galéria 
háziasszonyának gondoskodását és törődését. 


