PÉCSI GÉZA
(1927–2015)
Tanár, tankönyvíró,
nemzetközi hírű zenepedagógus
1958 és 1982 között volt iskolánk meghatározó egyénisége és sok-sok hajdani tanulónk kedvelt „Géza bácsija.” Nevelési
hitvallása Kodály Zoltán felhívása volt: „Legyen a zene mindenkié!”
Pécsi tanár úr révén 150 tagú kórusunk, amely a próbáit e teremben
tartotta, hazánk első nívódíjas szakmunkásképzős énekkara lett;
a Helikoni Ünnepségeken sorra aranyérmeket nyertünk; gyakoriak voltak országos szerepléseink is. A baranyai szakmunkástanulóknak Géza
bácsi évente egy előkészített hangversenyt is szervezett. Ez az azóta is
egyedülálló, akkoriban országszerte elterjedt zenepedagógiai módszer
lett a híres baranyai modell, s ennek a bölcsője a mi iskolánk volt.
Mély keresztény hitéhez és nevelési küldetéséhez ragaszkodva Pécsi
Gézának nehéz volt a tanári pályán megmaradnia. Sokszor összetűzésbe
került a kommunista hatalommal, és 1982-ben eltávolították az iskolából. Ám sem hitétől, sem pedagógiai küldetésétől nem tudták eltántorítani. Egyetemi kutatásba kezdett, és bizonyította, hogy a zenei-művészeti nevelés nem hiányozhat egy középiskolából sem. 2001-re kiharcolta, hogy erre, hazánkban először, tanórát kaphatott a szakoktatás;
ám sajnos csak 2010-ig maradhatott a tanterv része. A több kiadást
megért Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládját német, angol és japán
nyelvre is lefordították.
Az Apáczai Csere János-díjjal, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel, Nemzetközi Kolping Aranykereszttel és számos más díjjal
kitüntetett Pécsi Géza tanár úr minden igyekezetével a zenére alapozott
művészeti nevelés elterjesztésén munkálkodott. Szilárd meggyőződése
volt, hogy egy jobb kor csak jobb emberekkel teremthető meg.
Pécsi Géza a magyar zenepedagógia hitvalló apostola. Embersége és élete munkája Kodály Zoltán, Ádám Jenő, Bárdos Lajos és
Kallós Zoltán mellé emeli őt.

A Pécsi Szakképzési Centrum
Angster József Szakképző Iskola
igazgatója és tantestülete, valamint Pécsi Géza családja
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
PÉCSI GÉZA
iskolánk hajdani tanáráról
elnevezendő terem avatására,
amely 2016. május 3-án, kedden, 12 óra 30 perckor
kezdődik a Rét utca 41–43. alatti épületünkben.
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