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A szigorúság nem bűn
Fazekas Mara 90 éves

Fazekas Pálné, Mara néni a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola és 
Gimnázium meghatározó pedagógusa volt. Iskolánk alsó tagozatos ének-
zenei osztályaiban tanított és teremtette meg a csodát hosszú évekig. 
Rengeteg szép emlékünk van, kimagasló sikerek, fantasztikus kórusfel-
lépések itthon és külföldön, amiket felsorolni sem tudunk. Emellett  
a legjobb kolléga volt, aki szerető szigorával, bölcs véleményével, művelt-
ségével és remek humorával mindig a helyes útra terelt minket is. Büsz-
kék vagyunk, hogy ismerhettük, és sok vidám évet tölthettünk együtt – 
írta Nagy Dóra igazgatóhelyettes.

Amikor Mara néni hozzánk került, ének-zene tagozatos osztályom volt. 
Ritka tehetséges társaság jött össze egy osztályba, élmény volt velük dol-
gozni. Kemény munka folyt az ének tagozaton, Mara néni az ügy érdeké-
ben rendkívül szigorúan tanította a gyerekeket és ez nem mindenkinél 
vált be, néha megnehezítette a hétköznapokat. Lassan beleszoktak, és  
a sok kórusélmény meghozta a gyerekek kedvét és a várt eredményeket. 
Rengeteg sikerük volt itthon is és határon túli kórusfesztiválokon is. Ne-
kem sok örömöt okozott, hogy szép énekükre, dalos kedvükre mindig 
lehetett számítani, akár kirándultunk, akár táboroztunk, akár az osztály-
ban műsort készítettünk a szülőknek.

Gratulációk és emlékezés
 

Gregor József-díj Szeged
A Szegedért Alapítvány 
2021-ben 32. alkalommal 
ismeri el díjaival azon sze-
mélyiségek tevékenységét, 
akik kiemelkednek a város 
szellemiségének alakításá-
ban, tudományos, kulturá-
lis, művészeti és társadalmi 
életének gazdagításában, 
értékei megóvásában, akik 
hírt és megbecsülést sze-
reznek Szeged városának. 

Idén elnökségünk tagja és a szegedi tagcsoport vezetője Rozgonyi Éva 
részesült többek között ebben a kitüntetésben.

A Szegedért Alapítvány a járványhelyzetre tekintettel online hozta 
meg és tette közzé döntését 2021. április 8-án. Terveik szerint a díjátadó-
ra akkor kerítenek sort, amikor az már biztonságosan megrendezhető.

Pedagógus nap alkalmából 
Ittzésné Kövendi Kata a MKT 
alapító és Tiszteletbeli tagja 
Apáczai Csere János-díjban 
részesült.
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A legnagyobb élmény talán mégis az volt, amikor negyedik osztályban 
Mara néni betanította nekik Szőnyi Erzsébet: A róka, a medve és a 
szegényember című meseoperáját. Hihetetlen lelkesedéssel foglalkozott 
a gyerekekkel. Ezzel a produkcióval nem csak az osztályt, szinte az egész 
iskolát megmozgatta. Voltak, akik díszletet terveztek, mások jelmezeket 
készítettek. Tanárokat, diákokat, szülőket, mindenkit megdolgoztatott.  
Hatalmas munkabírással készült az előadásra Szőnyi Erzsi néni nagy 
megelégedésére. Sokáig emlegettük ezt a szép előadást.

A legnagyobb sikernek mégis azt érzem, hogy ezekből a gyerekekből 
zeneszerető felnőttek lettek, akik a mai napig is szívesen énekelnek. Mara 
néni egy életre megalapozta a zeneszeretetüket.

(Herzogné Viczai Emília osztályfőnök)

A cikk írója a felső sorban balról a 2. énekes.

SZOKOLAY SÁNDOR 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA
Sátoraljaújhelyi emlékek felidézésével…

Előre bocsájtom, hogy a mintegy három évtizedes barátságunk felidé-
zésében a más-más élményeket nyújtó egri, pétervásárai, újhelyi, fővá-
rosi helyszínek közül most azt a művelődéstörténeti eseményt válasz-
tottam, amely által Sátoraljaújhely vélhetően felkerült a magyar zene-
történet térképére is... S annak megítélését pedig, hogy kapcsolatunk 
Szokolay Sándorral mennyire volt bensőséges, az alábbi írás alapján az 
olvasóra bízom…

A Magyar Nyelv Múzeuma avatása 2008-ban…
A történet Stumpf Imréné telefonhívásával kezdődött a Polgármesteri 
Hivatal titkárságáról, aki Szokolay Sándor üdvözletét tolmácsolta felém. 
A továbbiakban tájékoztatott arról a valamennyi zempléni muzsikus szá-
mára örvendetes hírről, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  
a Magyar Nyelv Múzeumának készülő avatására a Kossuth-díjas zene-
szerzőt zenemű megírására kérte fel. 

Üdvözletét olyan segítségkérő jelzésnek tekintettem, amely megtisz-
telő együttműködésre hívott fel… 

„Mesélj, hány tagú a kamara-
zenekarod? Milyen összetételű 
fúvósaid vannak? Hogy álltok 
rézfúvósokkal? Hány tagú  
kórusra lehet számítani?” 

Csakúgy záporoztak kérdé-
sei. Késő esti telefonok, hajna-
li email-ek váltották egymást, 
miközben éreztem, egy kivé-
teles alkotó folyamat részese 
vagyok. Amint elkészült egy 
résszel, vagy szólammal, rög-

tön küldte át megnézésre, magyarázatként pedig Nagy Gáspár versének 
elemzését, üzenetét, a zenekari próbák előkészítését vázolta.

„Jánoskám! Ezt most össze is hasonlíthatod. Már vagy 8 verziót írtam 
eddig, hogy tömörebb s könnyebben tanulható legyen! A vegyeskari részek 
triolái nehezen beidegezhetők lettek volna, s így jobb is! De ezt már nem 
változtatom többször, mert kell tanulnotok. Az indítást igényes, döbbene-
tes hatásúra terveztem s így később könnyebb megoldások jönnek. A nyel-
vünk és pentatonos igaz érzékletesség kellett. Már éjfél van... Küldöm!

Hidd el: azt szeretném, hogy ne legyen átlagos. S ennek keserve van, de 
talán megszülethet a csoda! A jó expozíció életfontosságú. Le kell majd 
mennem, hogy a koncepció igényét érzékeltessem. Egy kis kurzusszerű  

Szokolay Sándor balján Kazinczy Ferenc


