GRATULÁLUNK A KÖZELMÚLTBAN
KITÜNTETETT KOLLÉGÁINKNAK
(2018. június-augusztus)
(I-XII. fejezetben)
I.
Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere,
kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus
élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös Józsefdíjat adományozott többek között
dr. Bagó Gizellának, a budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetem Professor Emeritájának, egyetemi tanárnak.
A gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át
végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh
László-díjban részesítette többek között
Császi Csabát, az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskolájának
történelem, ének-zene- és etika tanárát,
(Császi Csaba: Emberséges, következetes tanár vagyok - Heol),
Csiba Lajosné nyugalmazott középiskolai ének-zenetanárt, karnagyot
és
dr. Mátyás Ferencnét Hrk Máriát, az egri Eszterházy Károly
Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettesét, művésztanárát.
(MTI)
II.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Prof. Dr.
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket
adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. Áder János,
Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter úr, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat adott át többek között:
BÖSZÖRMÉNYI GERGELY, a Magyar Örökség és Európa
Egyesület elnöke, a Periferic Records - Stereo Kft. alapító
igazgatójának részére;
CSÍK GUSZTÁV Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Csík Gusztáv
Trió vezetőjének részére;
PÁNDY PIROSKA Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére.
Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett
MÁGA ZOLTÁN hegedűművész;
Dr. PUKÁNSZKY BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kara Gyógypedagógusképző Intézetének intézetvezető egyetemi
tanára.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend
Középkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett
KOVÁCS JÁNOS Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas karmester,
érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és
mesterművésze, a Rádiózenekar állandó karmestere. (MTI)
III.
Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter,
kultúráért felelős államtitkár 2018. augusztus 20-a alkalmából
többek között Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst
Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt állami
kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban.
Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
Dr. AGÓCS GERGELY, etnográfus, népzenész, a Hagyományok
Háza tudományos munkatársa;
KERÉNYI RÓBERT GYÖRGY, népzenész, népzenegyűjtő, a
Tatros együttes és a Szigony zenekar alapítója és vezetője;
PALERDI ANDRÁS, a Magyar Állami Operaház magánénekes;
PÁVA JÁNOS, magyarnóta-énekes;
Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
ALAPI ISTVÁN, előadóművész, gitáros, zeneszerző, az Edda Művek
tagja;
B. TÓTH MAGDA,

énekes előadóművész;

BARÁTH EMŐKE,

énekművész;

BERÁN GÁBOR,
koncertmestere;

a Budafoki Dohnányi Zenekar

BUKSZÁR MÁRTA, énekes, színművész, magánének-tanár,
zongoratanár;
CZUCZU TAMÁS,

a Rajkó Művészegyüttes prímása;

DOMBÓVÁRI JÁNOS,
hegedű-mélyhegedű tanár, a Lavotta
János Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, a Lavotta
János Kamarazenekar alapító művészeti vezetője;

DULAI ZOLTÁN,
vezetője;

a Duna Művészegyüttes Göncöl Zenekarának

KANYÓNÉ RÉTI EMŐKE, gordonkaművész, a Balassagyarmati
Kamaraegyüttes alapító tagja, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészeti Iskola tanára;
PÁL ESZTER, népdalénekes, előadóművész;
SZENNAI KÁLMÁN, a Magyar Állami Operaház vezető
korrepetitora, karmestere.
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
KISS ANDRÁS, a Magyar Állami Operaház szerződéses
magánénekese.
(MTI)
IV.
A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT DÍJ 2018.
A Kodály iskolák Országos találkozóján a Budapest Music Centerben, 2018. május 25.-én pénteken 10.30 órakor kezdődött műsor
közben átadásra kerültek a Magyar Művészetoktatásért Plakettek
egyéni és intézményi díjai. A Magyar Művészetoktatásért Díj
alapításával (2001) a művészetoktatásban érdekelt két országos
szervezet (MZMSZ, MZTSZ) a szakma megbecsülését és értékítéletét
kívánta kifejezni azon iskoláknak és pedagógusoknak, akik különösen
sokat tettek a magyar művészeti nevelésért, oktatásért, akik
évtizedeken keresztül színvonalukkal, eredményeikkel az oktatás
élvonalában tudtak maradni.
2018. ÉV EGYÉNI DÍJAZOTTAK
BALÁZSNÉ SZATMÁRI ÉVA – Józsefvárosi Zeneiskola,
zongoratanár, igazgató-heflyettes;
BEKÉNYI JÓZSEF – Weiner Leó Zeneiskola, furulyatanár;
Czirfuszné Zapotoczky Csilla – Szabolcsi Bence Zeneiskola,
szolfézs-zeneelmélet tanár;
KOVÁCSIKNÉ FALVAY EDIT – Tóth Aladár Zeneiskola,
gordonka tanár;
Mlinár Pál – Békéscsabai Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú
Művészet Iskola, néptánc tanár;

DR. NÁDASSY LÁSZLÓNÉ – Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola, hegedűtanár;
ÖTVÖS KÁROLY – Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola,
nyugalmazott igazgató, magánének tanár;
SIMON ATTILÁNÉ – Járdányi Pál Zeneiskola, szolfézs-zeneelmélet
tanár;
VAJNA KATALIN – Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, nyugalmazott igazgató, énektanár.
2018. ÉV INTÉZMÉNYI DIJAZOTT:
MISKOLCI EGRESSY BÉNI-ERKEL FERENC ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA.
Forrás: Átadták a Magyar Művészetoktatásért Díjakat - MZMSz
V.
DR. VÁRADI JUDIT KITÜNTETÉSE

Rangos szakmai elismerést kapott a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának docense, DR. VÁRADI JUDIT. A
Komlóssy-díjat a Kodály Filharmónia évadzáró ünnepségén Papp
László polgármester és Somogyi-Tóth Dániel, a társulat igazgatója
adta át.
A teljes cikket az alábbi linken olvashatják:
http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180612_tobb-evtizede-zenebuvoleteben
(Forrás: DE Sajtóiroda)

VI.
"BONIS BONA - A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT' DÍJ ÁTADÓ
ÜNNEPSÉG 2018
Minden tehetség a nemzet javát szolgálja, ezért az az ország, amely
felismeri és segíti a tehetségeit, erős tud lenni - mondta az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára 2018.
június 8.-án Budapesten, az Országos tehetséggálán, amelyen átadták
a Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát
önkormányzat díjakat.
Rétvári Bence arról beszélt, hogy minden magyar fiatal tehetséges
valamiben, csak meg kell találni, hogy melyik területen. A díjazottak
pedig a legjobbak a tehetségek felismerésében, hiszen képesek
meglátni valakiben a szikrát és fáradhatatlan munkával segíteni a
kibontakozását - méltatta az elismerésben részesülőket. Hozzátette, a
tehetségek támogatásával a szakemberek a nemzetet is építik, mert
minden tehetség az ország javát szolgálja.
Rétvári Bence úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében nagyon sok a
tehetséges ember, de sokáig az "irigység kultúrája" volt jellemző, aki
"kicsit több" volt, arra irigyen tekintettek, és nem ismerték el. Most
azonban végre ösztönözni is tudják a tehetségeket, már évi
hárommilliárd forintból segítik őket a Nemzeti Tehetség Program
keretében - emelte ki.
A Bonis Bona díj célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is elismerjék a
tehetséges fiatalokat segítő szakembereket és szervezeteket. Idén
életműdíjat kapott Groma István, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karának fizika
szakos tanára, Vincze Szabolcs, a Megyaszói Mészáros Lőrinc
Körzeti Általános Iskola pedagógusa és Csermely Péter, a
Semmelweis Egyetem biokémia tanára. Elismerést vehetett át a
Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, a Matfund Középiskolai
Matematikai és Fizikai Alapítvány, a SNÉTBERGER ZENEI
TEHETSÉG KIEMELTEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY,
valamint ötven tehetséggondozó, tehetségfejlesztő és tehetségsegítő
szakember.
A Tehetségbarát önkormányzat díjat olyan önkormányzatok nyerhetik
el, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását,
támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a
tehetséggondozó szervezetekkel. A kitüntetést idén Gyula, Jászberény,
Kállósemjén, Vác, Budapest XII. kerülete és Székesfehérvár
önkormányzata nyerte el.
(MTI)

VII.

Balog Zoltán az EMMI minisztere 2018. május 31-én a hosszú éveken
át tartó magas színvonalú zeneoktatás elismeréseképpen elismerő
oklevelet adományozott a 75 éves Csepeli Fasang Árpád
Zeneiskolának, melyet a tanévzárón Morovik Attila alpolgármester úr
adott át Dr. Szentkirályi Aladár intézményvezetőnek. Ezután Tóth
János tankerületi igazgató úr köszöntő beszédében méltatta az
intézmény zenepedagógiai és kultúraközvetítő munkáját.
A részletes riport itt olvasható:
https://www.csepel.hu/hireink/esemenyek/item/11304-elismereseka-fasang-arpad-zeneiskola-evzarojan

A 2018-ban 75 éves a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola, amelynek tanévzáró ünnepségén Tóth János tankerületi
igazgató az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét
adta át Szentkirályi Aladár iskolaigazgatónak a Királyerdei
Művelődési Házban június 14-én. Az eseményen Morovik Attila
alpolgármester is gratulált az igazgatónak és az intézmény
valamennyi oktatójának és növendékének a kiemelkedő szakmai
teljesítményhez. A nagy múltú iskolában korábban olyan
hírességek kezdték el zenei tanulmányaikat, mint többek között
Rost Andrea operaénekes, Szecsődi Ferenc hegedűművész,
Wendler Attila operaénekes, Káli Gábor karmester, valamint
rengeteg zenetanár és más művész. Az ünnepségen jutalmazták az
iskola kiváló tanárait és diákjait.
Tóth János beszédében emlékeztetett rá, hogy a Fasang Árpád
Zeneiskola jogelődjét, a Csepeli Zeneiskolát 1942-ben alapította a
községi elöljáróság. A legnehezebb időkben is megvolt az a kulturális
és emberi igény, hogy a háborús időszakban ilyen intézményt
létrehozzanak. Amikor Csepel budapesti kerületté vált, kihelyezett
tanszakokon kétszáznál is több gyermek ismerkedett a zenével. A
fejlődés napjainkban is töretlen. Az elmúlt években rendszeresen
hétszáznál is több gyermekkel indulnak a tanévek, akiknek a
képzéséről negyvenkét zenetanár és művésztanár gondoskodik. Az
iskola Fasang Árpád zenepedagógus és zeneszerző nevét 2002-ben
vette fel. A tankerületi igazgató méltatta az intézmény eredményeit:
„Az utóbbi tíz évben az országos és fővárosi versenyeken az iskola
tanulói 35 arany, 54 ezüst, 25 bronz és 27 különdíjat, illetve nívódíjat
szereztek. A tanárok és diákok rendszeresen fellépnek koncerteken,
jótékonysági
és
egyéb
rendezvényeken
szólistaként,
kamaraművészként, zenekarokban, kórusokban. Az iskola 2014-ben
elnyerte a Mentoráló Intézmény minősítést a hátrányos helyzetű
gyermekek zenei képzés általi felzárkóztató programjával” – mondta
Tóth János.
Szentkirályi Aladár, aki hat éve áll az intézmény élén, megköszönte az
iskola oktatóinak tevékenységét, akiknek nagyban hozzájárultak a
sikerekhez. A hagyományoknak megfelelően átadta az év tanára díjat,
amelyet idén ketten vehettek át: BORLÓI ILDIKÓ ÉS SÜVEGES
RENÁTA. Az év tanulója PETZ ÁGNES lett. Négy nyugdíjba
vonuló oktató is elismerésben részesült: PAUSCH JÓZSFNÉ,
HOLLÓ GYULA, KEMÉNY GÁBOR és KISSPÁL SÁNDOR.
Negyvenöt tanuló igazgatói dicséretet kapott.
Cs. A.
(Forrás: Elismerések a Fasang Árpád Zeneiskola évzáróján Csepel.hu, 2018.VI.15.)

VIII.
TIZEDIK ALKALOMMAL ADTÁK ÁT A ZENEI
NEVELÉSÉRT DÍJAT FEHÉRVÁRON
BERGERNÉ SZŐNYI ANNA zenetanár, RADICS ÉVA énekzenetanár és a HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
kapta a 2018. évi Zenei Nevelésért Díjat idén Székesfehérváron,
amelyet Mihályi Gyuláné Eszti néni zenetanár emlékére hoztak létre
2007-ben.

Mihályi Gyuláné, Eszti néni Fricsay Richard díjas zenepedagógus,
aki egyik kiválósága volt a székesfehérvári ének-zenei képzésnek.
Kiharcolta, hogy létrejöhessen egy ének-zenei általános iskola a
városban, majd Kodály Zoltánnal közösen ott bábáskodott az iskola
nimbuszának megteremtésén az alapítást követő években
(Székesfehérvár)
Hartyányi Judit (Apáczai Csere János díjas zenepedagógus,
karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. művésztanára),
az Alapítvány kuratóriumának elnöke a szeretet fontosságát
hangsúlyozta megnyitó beszédében, s mint mondta, a zenei
nevelésnek is ez a kulcsa: a pedagógus mindazt, amit tanult, azaz, amit
szeret, átadja azoknak, akiket szeret, a gyermekeknek. Brájer Éva
alpolgármester a város nevében mondott köszönetet az alapítványnak,
hogy ilyen nagy szeretettel, nagy felelősségérzettel vitték tovább Eszti
néni munkásságát, szellemiségét.

Karcagi Gyuláné (a kép jobb oldalán) egykori tanítványával, Fekete
Katalinnal. Kezében a gyémántdiploma. (Taní-tani Online)
Az est díszvendége volt Karcagi Gyuláné tanító, néptánc
pedagógus, aki már több mint 45 éve nem Fehérváron él, de mint
fogalmazott, a szíve mindig ide húzza, mert „ekkora szeretet csak
Székesfehérváron van, máshol nincs". Szintén a jubileumi
hangverseny díszvendége volt Molnár Dezsőné ének-zene tanár, akit
egykori tanítványa, Kneifel György kalotaszegi dallamokkal
köszöntött.

Az első sorban a díjazottak és a díszvendégek: Balról: Radics Éva,
Molnár Dezsőné, Palócz Réka, Karczagi Gyuláné és Bergerné Szőnyi
Anna (Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap)
Az idei Zenei Nevelésért Díj egyik kitüntetettjének legkisebb
tanítványaival folytatódott a hangverseny. BERGERNÉ SZŐNYI
ANNA zeneovisai adtak rövid betekintést a foglalkozásokba. Többek
között ezért, a legkisebbekkel való foglalkozásért lett idén Bergerné
Szőnyi Anna az egyik díjazott. Méltatásában Palócz Réka, a Hermann
László Iskola igazgatója úgy fogalmazott, hogy óriási lelkesedéssel és

nagy alázattal végzett munkája során nagyon sok gyermekkel és
szülővel ismertette, szerettette meg a zenét, a muzsikálás örömét.
Zenepedagógusi munkája mellett szintén BERGERNÉ SZŐNYI
ANNA nevéhez fűződik a Tálos Edit Alapítvány “”elrázása”, mint
Palócz Réka fogalmazott: „ő ébresztette fel csipkerózsika álmából", és
az alapítvány azóta is nagyon fontos támogatója a Zeneiskolának.

Bergerné Szőnyi Anna zeneovisok között (fmc.hu)
A Kodályos és Hermannos tanár, diák műsorszámok után az idei
második díjazott, a HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM nevében Palócz Réka igazgató vette át az
elismerést. Kneifel Imre a Kodály Zoltán Iskola igazgatója, a Zenei
Nevelésért Alapítvány kuratóriumának tagja a zeneiskola a többi
iskolatípustól eltérő tanítási formájára, az egyéni oktatás fontosságára
hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az ilyen alkalmakkor, a hangszeres
tanulmányok mellett mindig jut idő a diák lelki építésére, a jóra,
szépre nevelésre is. Az Állami Zeneiskola, Városi Zeneiskola vagy
legújabb nevén Hermann László Szakgimnázium tanárait mindig ez a
módszer, ez a szeretetteljes légkör jellemezte.

Palócz Réka igazgató és Hartyányi Judit kuratóriumi elnök az
ünnepségen (Székesfehérvár Híradó)
Az est harmadik díjazottja egy nem zenei képzésre szakosodott iskola
ének-zene tanára, kórusának vezetője, RADICS ÉVA volt, aki az
általa vezényelt Ciszterci leánykar és a Ciszterci vegyeskórus
produkciói után vehette át elismerését. Méltatásában Orosz Ágoston, a
Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója a kórustagok arcáról
sugárzó örömöt, boldogságot emelte ki, mint mondta: érkezésekor
nem csak azt kérték Radics Évától, hogy „legyen rendben az énekzene oktatás", hanem, hogy bekerüljenek a város azon intézményei
közé, akik minőségi műsort tudnak adni. Azóta négy kórus működik
az iskolában, de még a szülőkből, nevelőkből is alakult egy vegyeskar,
és a diákok sorra indulnak a megmérettetéseken.

Radics Éva ének-zenetanár, karnagy
Az ünnepi hangversenyt a Hermann László Vonós Kamaraverseny
győztesei, valamint a zeneiskola növendékeinek mezőföldi
népdalválogatása zárta.

(Az eredeti szöveg forrása: Székesfehérvár Városportál - Címkék
zeneiskola, 2018- 05.29. / Fejér Tamás)

IX.
HEVESI PEDAGÓGUSOK KITÜNTETÉSE
„A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri,
ha nálánál különb tanítványra talál.”
Pilinszky János

Árvai Erzsébet, Verebélyi Zoltán és Kádár Imréné
Az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében 2018. június 1. napján
rendezett pedagógusnapi ünnepségen Ballagó Zoltán, az Egri
Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a meghívottakat. Az
ünnepi műsort követően az idei tanév kitüntetettjei vehették át
díjaikat. Az ünnepeltek között három hevesi pedagógust is
köszönthetünk.
KÁDÁR IMRÉNÉ, a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézményének zongoratanára
számára az „Egri Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa” címet
adományozta a fenntartó. dr. Kádár Imréné a hevesi Zeneiskola egyik
alapító tagja. Fél évszázada kezdte zenetanári pályáját. Szolfézst és

zongorát tanított. Jelenleg a hevesi Zeneművészeti Tagintézmény
óraadó zongoratanára. Zenetanári munkája, a munkához való
viszonya, tudása, lendülete, munkabírása kimagasló és elismerésre
méltó. Hiteles, igazi pedagógus.
ÁRVAI ERZSÉBET a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolájának tanára a „Miniszter
Elismerő Oklevele” miniszteri elismerést vehette át. Szakmai
tevékenysége, innovatív szemlélete példaértékű. Elhivatott a
tehetséggondozás iránt. Számos tehetséges tanítványát indította el a
művészpályán. Tudásmegosztó, publikációs tevékenysége figyelemre
méltó. A tanítás mellett önálló alkotói tevékenységet is folytat. Az
elmúlt 20 évben hat egyéni kiállítása volt. Árvai Erzsébet a Körzeti
Tagiskolában maradandót alkotott az „Életfa” és a „Mesevár című
mozaikfalak elkészítésével.
VEREBÉLYI ZOLTÁN a Hevesi József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanára több évtizedes kiemelkedő
pedagógiai és vezetői munkája, közéleti szerepvállalása, valamint a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése
érdekében
végzett
tevékenységéért
a „Miniszter
Elismerő
Oklevele” miniszteri elismerésben részesült. Emberi tartása, határozott
tanári személyisége következtében meghatározó az iskola nevelőoktató munkájában. Kollégái, tanítványai és a szülők tiszteletét,
szeretetét élvezi. Kötelességtudata, szorgalma, állhatatossága
elismerésre méltó.
Az elismerésekhez gratulálunk, sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Szabó Imre Tiborné
intézményvezető
(Forrás: Hevesi pedagógusok kitüntetése a Líceumban | Hevesi
József ...)

X.
KIVÁLÓ PEDAGÓGUS A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS
KÓRUSBAN
DR. KÁDÁR IMRÉNÉ RASZTÓCZKY ÁGNES kórusunk
állandó zongorakísérője, az alt szólam tagja. Nélküle ma már
elképzelhetetlen egy kóruspróba, hiszen levegőt venni tőle
tanulunk. Néhány évvel ezelőtt ő is részese volt a hevesi zeneiskola
megalapításának. Önzetlen a kórus munkájában, akkor is, ha
éppen egy megpróbáló zeneiskolai délutánon van túl.

Nélküle nem énekelne a kórus kíséretes műveket, de karvezetői
tevékenysége is útmutató. Az idei Pedagógusnap alkalmából Egerben
kitüntetést vehetett át: az Egri Tankerületi Központ Kiváló
Pedagógusa címet, június elsején.
Ági nélkülözhetetlen, pótolhatatlan, szükséges. Mindannak birtokában
van, amit egy zenésztől meg lehet kívánni. Heves méltán lehet rá
büszke. Zenész, tanár, és milyen fura, emellett ember is: embersége és
figyelmessége szintén példaértékű. Csodálattal tekint hétről-hétre az
ifjú növendékeire: segíti őket a zenében, a technikában, és mellettük
áll személyiségük kibontakozásában. Mindent hátrahagyva igyekszik
délutáni órájára, amit egy-egy fiatal tehetségnek tart, hogy tudása és
tapasztalata legjavát adhassa át.
Lehet, hogy titkot árulok el, de akkor is megteszem: ősszel Ágival
kapcsolatban egészen meglepő dologgal fogunk jelentkezni.
Addig is (és utána is) Isten éltesse, tartsa meg köztünk, nekünk!
Egerben így méltatták a díj átvételekor kórustagunkat:
„Dr. Kádár Imréné a hevesi zeneiskola egyik alapító tagja. Fél
évszázada kezdte zenetanári pályáját. Szolfézst és zongorát tanított.
Jelenleg a hevesi zeneművészeti tagintézmény óraadó zongoratanára.
Zenetanári munkája, a munkához való viszonya, tudása, lendülete,
munkabírása kimagasló és elismerésre méltó. Hiteles, igazi
pedagógus.”
Forrás:
Mózes. Fotó: Dr. Kádár Judit

(2018.06.30.) Szöveg: Galó László

XI.
KITÜNTETÉSEK KISKUNHALASON

376
A Városi-járási pedagógusnapot 2018. június 8-án délután tartották
Kiskunhalason, a Dékáni-sportcsarnokban. Az ünnepi rendezvényen
díjakat vehettek át azok, akik folyamatosan magas színvonalon végzik
a munkájukat. Településünk, a járás és a fenntartók minden évben

külön elismerik a legkiválóbb pedagógusok oktató-nevelő
tevékenységét. Ezúttal is így történt egy két és fél órás ünnepi gála
keretében, melyen a helyi művészeti iskola adott műsort.
A Városi-járási pedagógusnap résztvevőit Fülöp Róbert üdvözölte. A
polgármester beszédében a város köszönetét és háláját fejezte ki az
ünnepelteknek. Azt mondta, meggyőződése, hogy az iskola mindenkor
érték- és kultúrateremtő intézmény. Biztonságot nyújtó környezetet
kell teremteni benne a gyerekeknek. Úgy fogalmazott, a pedagógus
legnagyobb feladata a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása.
Hozzátette: kitárni a világot a gyerekek előtt nemes feladat. Az
ünnepségen a Kiskunhalasi Tankerületi Központ kitüntető oklevelét
nyújtották át többek között JUHÁSZNÉ ZELEI JUDIT –
zenetanárnak (Kiskunhalasi Alapfokú Általános Iskola) és Arany
diplomát (50 éve végzett) SZŐKE ANTALnak. (Kiskunhalasi
Alapfokú Művészeti Iskola).
A teljes beszámoló itt olvasható: Kitüntetett pedagógusok (galéria) Halasmédia

XII.
ÁTADTÁK AZ IDEI BÁRCZY ISTVÁN-DÍJAKAT: 25-EN
KAPTÁK MEG AZ ELISMERÉST

Csoportképen a díjazottak a Bárczy István-díj ünnepélyes átadása után
a Városháza dísztermében 2018. június 6-án

Átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri
Hivatalban; az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra
humán főpolgármester-helyettes és Nagy Gábor, az Emberi
Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
adta át. A fővárosi pedagógusnap alkalmából összesen 25-en
kapták meg a díjat.
A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és
2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban működő
közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére
adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel
hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához,
képzéséhez.
2018-ban Bárczy István Díjban részesült többek között:
GEIGER GYÖRGYnek, a XXIII. kerületi Galambos János Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára részére magas szintű és
elhivatott pedagógusi munkájáért, az iskolai kereteken túlmutató
tehetséggondozói tevékenységéért;
HEIM LÁSZLÓnak, az I. kerületi Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola
intézményvezető-helyettese
részére
kiváló
szakértelemmel és emberséggel végzett intézményvezető-helyettesi
munkája, példamutató szakmai és pedagógiai tevékenysége méltó
elismeréseként;
PUSZTA LAJOSNÉnak, a VII. kerületi Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese részére a művészeti
nevelés fejlesztéséért kiemelkedő hivatástudattal végzett pedagógusi
munkája, valamint a közösségépítést középpontba állító vezetői
tevékenysége elismeréseként.

