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FEKÉCS
KÁROLY

Fekécs Károly Sepsiszentgyörgyön született 1958. június 1-jén. Tanulmányait
a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a Székely Mikó Kollégiumban, és
az Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem matematika tanárképző karán
végezte.

Jöhet idő, hogy emlékezni / bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Azt tartják, hogy az irodalom
és a matematika féltestvérek, hiszen Petőfi verselése, Illyés Gyula jövendölése alapján
algoritmusokat állíthatnánk fel a jövendő nemzedéknek. Ilyen algoritmussorozatnak tekinthetjük Fekécs Károly tanár, szakfelügyelő, intézményvezető életpályáját is.

Már meg is osztom, ha elmondom, / milyen e biztos, titkos otthon. Pályafutását szülővárosában,
a Gödri Ferenc Általános Iskolában kezdte, majd 1990-től az intézmény igazgatójaként
tevékenykedett. 1997-ben a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség matematika szakos szakfelügyelője lett, majd a Váradi József Általános Iskola igazgatói állására sikeresen versenyvizsgázott, ahol azóta is hittel, szakmai szeretettel tevékenykedik. Dörmögj, testvér, egy sor
Petőfit, / köréd varázskör teremtődik.

A Minden napra egy meleg ebédet program úgy valósult meg, mint egy varázslat a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc és Néri Szent Fülöp Általános Iskola nehéz sorsú, illetve roma diákjai számára. Fekécs Károly mint a program irányítója és a KIDA Szociális Bizottságának
alelnöke, hitt a nehéz sorsban élő diákok fejlődésének lehetőségében.

Te csak mondd a szókat, miktől egyszer / futó homokok, népek, házak / Magyarországgá ös�szeálltak. A kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskolával fennálló testvérkapcsolat, a
Határtalan nemzetközi tanulmányi verseny elindítása az ő nevéhez is fűződik. Tíz éven
át különböző térségekből származó több mint száz diák részvételével évente tanulmányi
hetet szervezett, tartott. Az RMPSZ megalakulását követően Fekécs Károly jelentős szerepet vállalt a magyar nyelvű közoktatás minőségi fejlesztése során végzett munkálatokban, tevékenysége során vallotta: „megéri, hogy mindent megtegyünk azokért, akik utánunk
következnek.” A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség matematika szakos munkatársaként
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legjobb tudása szerint biztosította az iskolákban az oktatás és a tanulás minőségét. 2004
decemberében az államelnök a Tanügyi Érdemrend Tisztikeresztjével jutalmazta az elhivatott és áldozatrakész, elkötelezett munkájáért.

Mint Noé a bárkába egykor, / hozz fajtát minden gondolatból. Lélek és szellem egységét fontosnak tartotta, mandátumának kezdetén együttműködési szerződést kötött a református
tagozatú osztályok újraindításáért. A Váradi József Általános Iskola a hagyományos, alternatív és felekezeti, református osztályokkal egyedi színt képezett a megye oktatástérképén.

Így maradok meg hírvivőnek / őrzeni kincses temetőket / Homlokon lőhetnek, ha tetszik, /mi ott
fészkel, égbemenekszik.

Fekécs Károly matematika szakos tanár, szakfelügyelő, igazgató hitvallását, életét Illyés
Gyula: Haza a magasban című költeménye találóan fejezi ki, hiszen minden sora az Ő
életében megvívott küzdelemre, elért eredményekre, megvalósításokra rímel. Hiszem,
hogy a megélt élet sokrétű tevékenysége által, tanítványai révén mindaz, amit alkotott,
megmarad.

Égbemenekszik.

szabó margit

