Megtisztelő feladat az a felkérés, hogy Szőts Dániel-Ernő pedagógustársam munkáját méltassam. Bár már két évtizede vagyunk kollégák, mégis
hosszan töprengtem, miként fogjak hozzá, hogy leírjam mindazt a sokrétű
munkát, amit végzett és jelenleg is végez.
Csendes, mindig mosolygós, de határozott embernek ismertem meg, aki
vallja, hogy „a zene mindenkié” és azt is, hogy „zene nélkül lehet élni, de
nem érdemes”. Mindenki Dani bácsija munkássága által elnyerte a kollégák
tiszteletét és diákjai szeretetét. Szívvel-lélekkel végzett munkáját kiváló
eredmények sora tükrözi. Az évek folyamán számos diákja követte, követi,
hiszen sokan közülük zenepedagógiát, zenekonzervatóriumot, színművészeti egyetemet végzett.
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SZŐTS
DÁNIEL-ERNŐ

Szőts Dániel-Ernő 1955. október 18-án született Csíkszeredában, de a család költözése miatt tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte 1974-ben. Már diákkorában megkedveli a zenét, és mindamellett, hogy különösebb zenei képzést nem kapott, érettségi után sikerrel
felvételizik a Marosvásárhelyi Zenepedagógiai Főiskolára. A főiskola elvégzése után, 1978-ben megkezdi pedagógusi pályáját mint zenetanár a kökösi
és bácsteleki általános iskolákban. Tanulmányait Kolozsváron, a Gheorghe
Dima Zenekonzervatóriumban folytatja, ahol 1987-ban diplomázik. Közben
a sepsiszentgyörgyi fiatal zenetanárok kamarakórusának – Vox Humana –
aktív tagja lesz, és tizenhárom éven át vesz részt a kamarakórus hazai és
külföldi fellépésein. 1987-től Sepsiszentgyörgyön, a jelenlegi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban oktat, nevel és vezeti az iskola kórusát. Zenetanárként és karmesterként is sikeres, az iskola „dalos pacsirtái” versengenek
elismeréséért. Két diákkórust is vezényel – a kicsiket, vagyis az általános
iskolások kórusát és a nagyokat, vagyis a líceumi diákok kórusát. Az évek
folyamán minden versenyről kitüntetésekkel tértek haza, mindkét kórussal
több első, második és harmadik díjat szerezve. Ugyanakkor rendszeresen
fellépnek a városi rendezvényeken és különböző ünnepi eseményeken. Sikeresen szerepelnek külföldi és belföldi kórustalálkozókon. Többször vettek részt középiskolás csapattal a nemzetközi Bartók és Kodály versenyen
Burgenlandtól Sepsiszentgyörgyig, ahonnan legutóbb országos harmadik
díjjal tértek haza. A Ferencvároson megrendezett Éneklő Ifjúság Találkozón
kétszer is aranydiplomával tüntették ki a kórust. A törökországi magyar
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nagykövet meghívására 2015-ben Rodostón léptek fel a Nemzeti Cseresznyefesztivál Táncversenyen. A Kiskunhalason szervezett Kórusok minősítése versenyen Aranyminősítést nyert kórusával.
Tanári pályafutása alatt a népdalok tanítására is nagy hangsúlyt helyezett,
megalapozva ezzel a diákok kulturális hovatartozását, és ráébresztve őket
a népi hagyományaink ápolására, továbbadására. Több diákja is sikeresen
szerepelt népdalvetélkedőkön. A klasszikus zenével is szívesen foglalkozik,
2006 és 2010 között megalakította és irányította az iskola kamarakórusát,
a Saltarellót, melynek tevékenységét egy CD kiadása koronázta. Szakmai
sikereinek köszönhetően felkéréseket kapott rangos országos rendezvényeken való részvételre: a Cantus Mundi Madrigal koncertre és a Radio
România Muzical televíziós felvételeire.
„A zene olyan lelki táplálék, ami semmi mással nem pótolható. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be” – vallja ő is Kodály gondolatát.
Feladatait fiatalos lendülettel, mérhetetlen odaadással és nem kötelességből végzi, hiszen tanári munkáját hivatásként éli meg, és mindenkit, aki a közelében van, a zene szeretetére tanít.
Szőts Dániel-Ernő, a mindenki által szeretett és tisztelt zenetanár eddigi
életútját odaadás, kitartás, nemes emberi érzések, mérhetetlen szeretet
jellemzi. Életpályája, szakmai elhivatottsága, kitartó munkája példaértékű
iskolánk és a helyi közösség számára. Hálával gondolok az együtt töltött
évekre, köszönöm magam és kollégáim nevében a sok szép élményt, amiben
részesített.

kiss ildikó
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