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Termet neveznek el Gáspár Sándorról
BÍRÓ DÁNIEL
2010.06.30. 08:14

Szentes - A Kossuth-díjas Gáspár Sándorról és a drámai tagozat alapítójáról,
Bácskai Mihályról nevezik el a Horváth Mihály gimnázium két új tantermét,
amelyet az egykori szolgálati lakások helyén alakítanak ki. İsztıl udvari színháza
is lesz az intézménynek.
Két teremmel bıvül szeptembertıl a szentesi
Horváth Mihály gimnázium. Lapunk többször
beszámolt róla, hogy az intézményt fenntartó
Csongrád megyei önkormányzat másfél éve úgy
döntött, az iskola megnyitásának 150. évfordulójára
ajándékkal lepi meg a tanárokat és a diákokat. A
jubileumi meglepetés végül elmaradt, de a tervezett,
mintegy 40 milliós beruházás nem került le a
napirendrıl, néhány hete kezdtek hozzá.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

A beruházás egyik helyszíne a fıépület tanári
szobája: galériát, mellette pedig egy teaszobát
alakítanak ki. Az egykori szolgálati lakásoknak helyet adó melléképületben falakat
kellett kibontani, hogy elférjenek az oda tervezett tantermek. Az egyik médialabor
lesz, amit 21 számítógéppel szerelnek fel, a másik pedig egy közel 80
négyzetméteres, tükrökkel ellátott próbaterem, ami felváltja majd a fıépület
dísztermét, ahol évtizedeken keresztül gyakoroltak a drámaisok. Az ı fıhadiszállásuk
lesz a gimnáziumnak e szárnya, ahol kisebb tanári szoba, szertár és öltözık is
épülnek. A belsı részek mellett a homlokzatot is felújítják. A megyei önkormányzat
több mint 3 millió forintot különített el arra, hogy öt éven keresztül egy mobil
színpadot és hozzá lelátót állítsanak föl az épületrész udvarán – ezt minden ısszel
lebontják, tavasszal pedig újraállítják.
Szeptemberben többféleképpen avatják majd a drámais szárnyat – tudtuk meg
Szebeni Zoltántól, az iskola tanárától. A két új termet például a tavaly Kossuth-díjjal
kitüntetett egykori szentesi gimisrıl, Gáspár Sándor színmővészrıl, illetve a drámai
tagozat alapítójáról, az intézmény korábbi igazgatójáról, Bácskai Mihályról nevezik
el. A hazai színházi világban jól ismert becenevük – Csámpi és Skabá – kerül majd föl
az ajtókra. Az udvari színházat a nyáron Kapolcson debütáló gimis darabbal nyitják
szeptemberben. A további tervekrıl Szebeni Zoltán elmondta: igényes színházi
elıadásokat szeretnének nyaranta Szentesre hozni.
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