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A pedagógusokat 
ünnepelték a színházban 

Az idei Életmű-díjasok a pedagógusnapi ünnepségen. Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi önkormányzat kemé-
nyen dolgozik az iskolafejlesz-
tési programért - jelentette ki 
Rotka László polgármester a vá-
rosi pedagógusnapi ünnepsé-
gen. Több évtizedes kiváló 
munkáért 18 pedagógus vehe-
tett át kitüntetést. 

Szeged iskoláinak művészeti ver-
senyeken is sikereket elért tanulni 
és csoportjai adtak színvonalas 
műsort a nagyszínházban tegnap 
megrendezett városi ünnepségen, 
amelyet az óvodai, általános és 
középiskolai pedagógusok tiszte-
letére rendezett az önkormány-
zat. Köszöntőjében az év egyik 
legszebb ünnepének nevezte a pe-
dagógusnapot Botka László pol-
gármester. Azt mondta, sokáig 
hallgatták a tanárok, hogy taníta-
ni nehéz, de szép és hálás feladat, 
s az anyagi megbecsülése hiányá-
ban kárpótolja a pedagógusokat a 
tanítványok mosolya... A tudás-
alapú társadalomban - amely felé 

haladunk - viszont a szép szavak 
nem elégségesek. Felsorolta az 
önkormányzat iskolai fejlesztési 
elképzeléseit, amelyeket pályázati 
forrásokból kívánnak megvalósí-
tani. Azt mondta, a szegedi isko-
lákban olyan sokszínű és színvo-
nalas az oktatás, hogy ennek kö-
szönhetően „ebben a városban 
minden lehet a gyerekekből". 

A közgyűlés által 1999-ben ala-
pított Pedagógus életmű díjat az 
idén hárman vehették át: Meszlé-
nyi Lászlóné, a Gedói Altalános 
Iskola igazgatóhelyettese, aki 
hosszú ideje kiemelkedő munkát 
végez a zenei tehetségek felkuta-
tásában, a hátrányos helyzetű di-
ákok segítésében, az iskola és 
Szeged zenei életének szervezésé-
ben; di. Móriczné Kolláth Márta, 
a Király-König Péter Zeneiskola 
zongora-szolfézs szakos tanára, 
akinek számos egykori tanítvá-
nya is tanít már az ország zeneis-
koláiban; Csanádi Géza, a Kő-
rösy József Közgazdasági és Kül-

kereskedelmi Szakközzépiskola 
nyugalmazott igazgatója, aki ki-
emelkedő pedagógiai, vezetői és 
szervezői tevékenységével előse-
gítette Szeged, mint iskolaváros 
országos elismertségét. 

A Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem kitüntetéssel több évtize-
des kiváló munkáját ismerték el 
két óvodapedagógusnak, Kovács 
Erzsébetnek és Horváth Gézáné-
nak. Nyolc általános iskolai ta-
nár kapta ugyanezt a kitüntetést: 
Kopasz Gézáné, Matusik Sándor, 
az Arany János iskola tanárai és 
az igazgató, Révész István; Jánosi 
Zoltánné a Kossuth, dr. Tábori 
Jánosné a Madách, Palócz Lajos-
né az Orczy, Kocsis Miklós a Zrí-
nyi iskola tanára, valamint a Ró-
kusi iskolából Mészáros Józsefné 
és Révész Istvánné. A kitüntetett 
középiskolai tanárok: Konczos 
István (Csonka), Török Imréné 
(Deák), Savanya Ferenc (Gábor 
Dénes) és Ördög Béla (Krúdy). 

S. E. 

Lions-ajándékok a bóbitáknak 
Újabb jótékonysági akciójával a szegedi Lions Klub 
a sérült kisgyermekek rehabilitációját végző intéz-
mény, a klebelsbergtelepi óvodások körülményein 
próbál javítani kétszázötvenezer forint értékű ado-
mányával. A képességfejlesztő játékokat, speciális 
asztalt és székeket, valamint a pépes ételek elkészí-
tésében segítséget jelentő aprító-turmixoló gépet 

Németh István, a Lions Klub elnöke, dr. Kolozsvári 
Lajos alelnök és Kardos Péter titkár adta át az intéz-
mény lakóinak, amit azonnal ki is próbáltak. 

A Bóbita csoportos gyerekek becses kis ajándék-
kal, két olyan, napraforgót ábrázoló képpel köszön-
ték meg a bonok figyelmességét, amelyek hátulján 
rajta van valamennyiük neve és ujjlenyomata. 

Szabó László kürtművészt választották az év zenészévé 

Királyi sikerek a szegedi 
szimfonikusoknál 
Minden szempontból kiemel-
kedően eredményes évadot zárt 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar, 
amely nemcsak a hazai kon-
certélet és operajátszás fontos 
szereplője, hanem sikeres kül-
földi fellépéseivel is öregbíti a 
város hírnevét. 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar 
működése példamutató siker-
történet, hiszen gazdálkodása 
pénzügyileg stabil, ésszerű és a 
lehetőségeket jól kihasználó, 
ugyanakkor igényes és változa-
tos műsorkínálattal, kiváló ven-
dégművészek meghívásával 
szolgálja a város közönségét. A 
zenekar Szeged utazó nagyköve-
te, külföldön is dicsőséget sze-
rez a városnak - mindezt Pászti 
Ágnes hangsúlyozta tegnap az 
együttes Festő utcai székházá-
ban megtartott évadzáró társu-
lati ülésen. A kulturális tanács-

, nok azt is elmondta: ha a város 
gazdálkodását érintő intézke-
déssorozat a kívánt hatást eléri, 
újra napirendre tűzhetik a zene-
kar jövője szempontjából fontos 
kérdések, a székház és a városi 
koncertterem ügyének megoldá-
sát. 

Kerek Ferenc, a Szegedi Tu-
dományegyetem Konzervatóri-
umának igazgatója köszönetet 
mondott a szimfonikusoknak 
az együttműködésért és remé-
nyét fejezte ki: tradícióvá vál-
hat az a más zeneművészeti fő-
iskolák által irigyelt helyzet, 
hogy a zenekar közreműködik 
a végzős muzsikus növendékek 
diplomakoncertjén és a frissen 
végzettek közül a legjobbak az 
együttes tagjaként kezdhetik 
pályájukat. 

Gyüdi Sándor a befejeződött 
koncertévadot értékelve úgy fo-
galmazott: rengeteg munkán, 
óriási igénybevételen vannak 
túl. A szabadtéris feladatokkal 
együtt 94 fellépést, azaz 29 
magyarországi koncertet, 29 
szegedi opera-előadást és 36 
külföldi szereplést vállaltak, 
ami 13-mal több, mint ameny-
nyit az előző szezonban teljesí-
tettek. a németországi, hollan-
diai, horvátországi és spanyol-
országi vendégszereplések kö-
zül a nemzetközi publicitás 

szempontjából is kiemelkedett 
az a húsvéti koncert, amit Pal-
ma de Mallorca szigetén János 
Károly spanyol király és család-
ja jelenlétében adtak. Két új 
CD-jük is megjelent: Belgium-
ban Mozart-zongoraversenye-
ket, Dániában operettkettősö-
ket adtak ki a szimfonikusok 
közreműködésével. 

Az igazgató-karnagy szerint vi-
lágcsúcstartó a zenekar abban, 
hogy - más intézményekkel 
szemben - milyen kicsi és haté-
kony a művészekre jutó háttér-
apparátus létszáma. Komoly elő-
relépés történt a bérek terén is, 
hiszen a zenekar tagjainak brut-
tó átlagfizetése a tavalyi közal-
kalmazotti béremelés után az 
előző szezonvégi 66 ezer 950 fo-
rintról mára 138 ezer 753 forint-
ra emelkedett. 

Szakmai szempontból jó dön-
tés volt, hogy a nemzetközi ran-
gú karmestert, Fürst Jánost kér-
te fel az együttes művészeti ve-
zetőnek. O dirigálja a szabadté-

rin az Aidát, őszre nemzetközi 
karmesterkurzust tervez Sze-
gedre és jövőre több külföldi fel-
lépésre szeretné vinni a zene-
kart. 

A társulati ülés zárásaként 25 
éves zenekari tagsága alkalmá-
ból köszöntötték Vanyóné Kádár 
lolánt, majd a muzsikusok tit-
kos szavazással Szabó László va-
dászkürtművészt választották 
az év zenészévé, aki - a hagyo-
mányoknak megfelelően - ősz-
szel, a zene világnapján veheti 
át a kitüntetést. Bár az együttes 
tagjai számára tegnap kitört a 
vakáció, valójában nem pihen-
hetnek egész nyáron, hiszen 
számos külföldi vendégszerep-
lés és szabadtéris fellépés vár rá-
juk. Legközelebb az egyházzenei 
hetek zárásaként június 13-án 
este 7 órától Dohnányi Ernő 
Szegedi miséjét játsszák Strausz 
Kálmán vezényletével, élő rá-
dióközvetítéssel a szegedi dóm-
ban. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Pászti Ágnes és Gyüdi Sándor gratulál az év zenészének megvá-
lasztott Szabó Lászlónak. Fotó: Gyenes Kálmán 

Ötvenéves a szegedi Gábor Dénes gimnázium 

Három névadás, egy iskola 
Az eltelt ötven esztendőről em-
lékeztek meg a szegedi Gábor 
Dénes Gimnázium cs Műszaki 
Szakközépiskola volt és jelenlegi 
diákjai, tanárai. Az ünnepségen 
szobrot avattak, emlékérmeket 
és kitüntetéseket adtak át. 

Három név és három épület, de 
egy iskola - ötven esztendő alatt. 
Szegeden 1953-ban indult a taní-
tás a Vasútforgalmi Technikum-
ban. Az intézményt később átke-
resztelték Bebrits Lajos Szakkö-
zépiskolára, napjainkban viszont 
már a Gábor Dénes Gimnázium 
és Műszaki Szakközépiskolába 
járhatnak a diákok. 

Az ötvenéves fennállását ün-
neplő intézmény nemcsak a ne-
vét, hanem a helyét is változtat-
ta. Az első évfolyamok még a 
Boldogasszony sugárúton, a 
mostani Vasút a gyermekekért 
alapítvány diákotthona helyén 
tanultak. Néhány év múlva át-
költöztek a Londoni körútra. In-
nen 1956-ban kerültek át a mos-
tani helyükre, a Mars téri egykori 
magyar honvédségi laktanya 
épületébe. - Kézben cipeltük át a . 
tanszereket, bútorokat a Londo-
ni körútról a Csillag börtön 
szomszédságába - emlékezett 
vissza az egyik öregdiák. 

A jubileumi hét tegnapi záró-
napján Mustos Tamás János is-

kolaigazgató és Kozma József al-
polgármester köszöntötte az ün-
neplőket. Algyő polgármestere, 
Piri József 1960-ban kezdett a 
Vasútforgalmi Technikumban. -
Az ország minden részéről jöttek 
diákok, főleg vasutasszülők gyer-
mekei. Akkoriban a város legna-

gyobb középiskolai ebédlője volt 
a miénk, így számos emlékezetes 
rendezvényt tartottak a falai kö-
zött - mondta beszédében Algyő 
első embere. 

Az ország számos középiskolá-
jából jelentkeztek a Gábor Dénes 
számítástechnikai emlékver-

senyre. A tegnapi ünnepségen 
hirdettek eredményt és átadták 
az elismeréseket. A megemléke-
zés végén felavatták az iskola 
névadójának mellszobrát. Kal-
már Márton alkotása a főépület 
udvarra néző falán kapott helyet. 

K.T. 

Kozma József alpolgármester a számítástechnikai versenyen eredményesen szereplő diákoknak 
n y ú j t o t t át e l i smerő oklevelet . Fotó: Miskolczi Róbert 

Környezetvédelmi 
buli a téren 
A környezetvédelmi világnap 
alkalmából ma egész napos 
programsorozatot rendez a Szé-
chenyi téren a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. 

Részben tévesen jelent meg teg-
napi lapszámunkban a környe-
zetvédelmi világnap szegedi ren-
dezvényének időpontja. A hibá-
ért olvasóinktól és a szervezőktől 
is elnézést kérünk. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. szer-
vezésében összeállított, egész na-
pos program június 6-án, pénte-
ken (azaz: ma) délelőtt 10 órakor 
kezdődik. Először a Riverside 
együttes muzsikál, majd óvodá-
sok és tánciskolások bemutatója, 
11 órakor pedig a Storyville Jazz 
Band koncertje következik. Az 
újabb tánccsoportok műsora 

után, 14 órakor Nagy Bandó And-
rás humorista lép a színpadra. 
Rokker Zsolti műsorát követően 
Botka László szegedi polgármes-
ter mond köszöntőt. A Bikini 
együttes koncertje 16 óra 35 
perckor kezdődik. 

A gyerekek egész nap bekap-
csolódhatnak a játszóház, kéz-
műves-foglalkozások (bábkészí-
tés, gyöngyfűzés, papírhajtoga-
tás, nemezelés, agyagozás, gyé-
kényfonás, sárkánykészítés, arc-
festés), ugrálóvár, kerékpáros 
ügyességi verseny, streetballfesz-
tivál, simogató állatkert kínálta 
szórakozásba. Ezenkívül filmve-
títés, fotókiállítás és környezet-
védelmi előadások szerepelnek a 
programban,- a bátrabb felnőttek 
vért adhatnak az egészségügyi 
sátorban. 

Helyreigazítás 
Lapunk 2003. május 30-i számá-
ban, a „Kezdődik a tárgyalás" cí-
mű írásunkban valótlanul állí-
tottuk azt az emberrablás előké-
születével vádolt SZ. M.-mel 
kapcsolatosan, hogy a korábban 
rá kiszabott, felfüggesztett hatá-
lyú szabadságvesztés letöltését 
befolyásolhatja az emberrablásos 
ügyben születendő ítélet. 

A tény ezzel szemben az, hogy 

az első fokú, felfüggesztett sza-
badságvesztésről szóló ítéletet a 
Csongrád Megyei Bíróság módo-
sította, jogerős ítéletével felmen-
tette abban a büntetőügyben, 
amelynek kapcsán a KESZ Kft. 
megszüntette a munkaviszo-
nyát. Ennélfogva SZ. M. nem áll 
felfüggesztett szabadságvesz-
tés-büntetés hatálya alatt. Az 
érintett szíves elnézését kérjük. 


