SZÉCSI
LENKE

Pedagógiai karrierje 1958. szeptember 1-jén kezdődött, amikor a székelyudvarhelyi
Tanítóképző friss végzőseként a siménfalvi 7 osztályos Általános Iskolához kapott
kinevezést, az akkori körülményeknek megfelelően az V–VII. osztályokba, matematikát és ﬁzikát tanítani.
Munkáját nagy lelkesedéssel végezte annak ellenére, hogy felkészültsége nem erre
a munkakörre vonatkozott. Kitartó önképzéssel sikerült óráit olyan színvonalon tartania, hogy ezáltal tanulói biztos tudással hagyták el az általános iskola padjait, sikeresen folytatták tanulmányaikat a felsőbb szintű iskolákban, amit aztán tanáraik
is méltányoltak.
Szükségét érezve a magasabb szintű képzésnek beiratkozott a marosvásárhelyi
Pedagógiai Főiskola matematika fakultására, amit 1969-ben sikeresen el is végzett, ezzel is hozzájárulva szakmai munkája színvonalának emeléséhez.
Olyan típusú tanár volt, aki az alapos ismeretek elsajátítása mellett fel tudta kelteni
tanítványai érdeklődését a tudományok iránt, ennek bizonyítéka, hogy tanítványai
közül sokan lettek technikusok, mérnökök, matematika- és ﬁzikatanárok, két kézen se lehet összeszámolni ezeket.
Pályakezdésétől kezdve osztályfőnöki feladatokat is vállalt, amit szintén a rá jellemző energiával és lelkiismeretességgel végzett, minden esetben látványos eredménnyel. A mindennapi nevelőmunka mellett osztályainak évente irodalmi műsorokat és színdarabokat tanított be, amelyeket a helyi iskolai ünnepségeken valamint
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a környező falvakban mutattak be. Emellett fő szervezője volt az iskola kulturális
életének, nála nélkül iskolai ünnepséget nem lehetett elképzelni.
Osztályaival évente országjáró kirándulásokat szervezett, amelyeknek biztosította
a nevelő jellegét. Elsők között volt, akik táborozó csoportot vezettek a Balatonra a
magyarországi Kölesddel létesített testvérkapcsolat keretében. Osztályainak találkozókat, szellemi vetélkedőket szervezett a szabadidő értelmes eltöltése érdekében. Mint osztályfőnök nagy hangsúlyt helyezett a szülőkkel való kapcsolattartásra, őket is bevonva az iskolai rendezvények lebonyolításába. Lelkes osztályfőnöki
tevékenysége abban is tükröződik, hogy nem természettudományos érdeklődésű
tanítványai közül is többen választották a pedagógusi pályát, ezeket sem lehet egy
kézen összeszámolni.
Egyéb elfoglaltságai mellett talált alkalmat arra is, hogy az iskola tanulóival az
1970-es évek elején muzeális értékű tárgyi gyűjtést végezzen, ebből iskolai múzeumot rendezzenek be, ami a későbbi községi múzeum alapját képezte, ezt egészítették ki a későbbi gyűjtések.
A tanulók részére iskolai vetélkedőket szervezett: „Ki tud többet falunkról” címmel.
Mind a tárgyi gyűjtés, mind a vetélkedő azért fontos, mert ezek a tevékenységek
képezték az 1976-ban beindult, községi rendezvénnyé fejlődött „Perefernum” honismereti vetélkedő, illetve találkozó előzményeit. Ezt a rendezvényt azóta is évente
megtartjuk a község iskolái között. Ennek a községi rendezvénynek a megszervezésében, lebonyolításában szintén aktív részt vállalt egészen a nyugdíjaztatásáig.
Tevékenységeinek méltatásából nem hagyhatjuk ki, hogy 1984–1989 között igazgatója volt az iskolának, igazgatóságának két fő iránya volt, az anyagi alapok fejlesztése és a fegyelem megszilárdítása, ami mindkét irányban sikeres volt, akkor
valósultak meg a tornatermi öltözők és sikerült az iskola épületét kívülről kifesteni,
ami az akkori anyagi követelmények között nem volt kis teljesítmény.
Egy aktív tanügyi dolgozó tevékenységét nem lehet az iskolán kívüli kulturális tevékenységek ﬁgyelmen kívül hagyása nélkül emlegetni, hiszen részese volt a falusi színjátszó tevékenységnek, ﬁatalabb korában mint szereplő, később mint színdarabokat betanító, rendező, mind a ﬁatalok mind a felnőtt színjátszók körében.
A népnevelés keretében előadója volt a tudományos-ismeretterjesztő brigádnak,
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előadásokat tartott ennek keretében, valamint a Keresztény Nők Helyi Egyesületének összejövetelein, a faluban és a szomszéd településeken. Nyugdíjasként a helyi
nyugdíjasok körében, valamint a helyi Református Egyházközség keretében tevékenykedik.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy Szécsi Lenke tanárnő egész pályafutását a tanítás, a nevelés, a kultúra fejlesztése jellemezte és jellemzi, mind az iskolás tanulók, mind az iskolából már kinőtt lakosság körében, ami méltóvá teszi Őt az Ezüstgyopár-díj odaítélésére.
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