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Larcher
Mária-Ibolya

Larcher Mária-Ibolya tanárnő pedagógusi pályájának a méltatása valójában 37 év hivatásának a dicsérete. Ibci, ahogy mindenki ismeri, nevével a következő szavak azonosulnak:
optimizmus, derű, jókedv, segítőkészség, szeretet, örökmozgás, tanulni vágyás.
Nem csupán kémiát, hanem világlátást, emberséget, szeretetet is tanultak és tanulnak tőle a tanítványai. Következetes és igazságos értékeléssel, érdekes, jó hangulatú órákon
sikerült elérnie, hogy a diákok a tehetségük legjavát nyújtsák, szívesen és eredményesen vegyenek részt versenyeken, és válasszanak olyan szakmát, ahol kamatoztathatják az iskolában
szerzett kémiai ismereteiket.
1958. szeptember 18-án született Székelykeresztúron, elemi és általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Alsóboldogfalván, illetve Újszékelyen végezte. 1974-ben kezdte
középiskolai tanulmányait a keresztúri Gimnáziumban, és attól kezdve lelkes és elkötelezett
tagja iskolánk diák-, majd tanári közösségének.
A jászvásári politechnika (Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi – Institutul Politehnic, Iași) kémia–fizika karán végzett 1982-ben. Tanári pályafutását még abban az évben
kezdte el a székelykeresztúri líceumban, volt iskolájában. Kisgyermek voltam, amikor Ibcit
érdekes és kedves diáklányként megismertem, majd ő lett a középiskolai kémiatanárom és
osztálynevelőm, és általa lett kedvenc tantárgyam a kémia. Most pedig az a kolléganőm, aki
állandó jókedvével, optimizmusával, lelkesedésével juttatja eszembe mindennap, hogy miért
is lettem pedagógus. Olyan kolléga, aki felelősnek érzi magát a közösségért, és személyében
természetszerűen jelen van az együttműködésre való hajlandóság és nyitottság, a segítőkészség, az elérhetőség és emberség.
Larcher Mária-Ibolya tanárnő tevékenységét a hivatástudat, az odaadás és a következetes munka jellemzi, szavai szerint: teszem a dolgom, és örülök, hogy tehetem. Nagy odaadással,
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teljes erőbedobással dolgozott és dolgozik, mindig a tökéletességre törekedve, tevékenységét
gyermekközpontúság, nagyfokú humanizmus, empátia és tolerancia jellemzi. Ibci az a tanárnő, aki minden iskolai rendezvény aktív résztvevője, a versenyek zsűritagja. Az évente
megszervezett tanár-diák kvízversenyen a diákcsapatok azért versengnek, hogy Ibci az ő csapatuk tagja legyen, hiszen érdeklődése és ismeretei nemcsak a kémia területére szorítkoznak,
kiterjednek az irodalom, történelem, zene, művészet, a tudományok különböző területeire is.
A kitartó, nagy elhivatottsággal és lelkesedéssel végzett munkája által tanítványai
mellett a helyi közösség elismerését, megbecsülését is kiérdemelte.
„Teszem a dolgom, és örülök, hogy tehetem” – tartja hitvallásának. Mi pedig mindannyian
büszkék vagyunk arra, hogy kollégái vagy tanítványai lehettünk.
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