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SZÉKELY
ÉVA

Székely Éva 1965. március 16-án született Medgyesen. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben érettségizett 1983-ban. Ugyanebben az évben sikeresen felvételizett
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika szakára, ahol 1987-ben tanári
diplomát szerzett. 1987 és 1989 között a medgyesi 2-es Számú Általános Iskolában német nyelven matematikát tanított, majd az újonnan alakult medgyesi
Báthory István Általános Iskolában magyar nyelven tanította a matematikát.
1993 és 1996 között ennek az iskolának igazgatója volt.

Oktatói és társadalmi tevékenységére nagy hatással volt az udvarhelyi tanítóképző szelleme, az ottani pedagógiai és lélektani képzés. Matematikatanárként állandóan képezi
önmagát. Munkáját odaadással és rátermettséggel végzi. Tanítványai rendszeresen jó
és nagyon jó eredményeket érnek el. Példaként említem a következő versenyeken való
részvételüket:
1992 és 2003 között a Határtalan Tantárgyverseny;
1998 és 2003 között Radó Ferenc Emlékverseny;

2001 és 2019 között Vályi Gyula Matematika Emlékverseny;

2009 és 2019 között Zrínyi Ilona Matematikaverseny (Maros megyei iskolákkal együtt vesznek részt, volt az országos döntőbe továbbjutó diákja is);
2013 és 2017 között az Erdélyi Magyar Általános Iskolák Matematikaversenye;
2018 és 2020 között Országos Magyar Matematika Olimpia;
2014 és 2019 között Csillagszerző Matematikaverseny;
2003 és 2015 között Kenguru Matematikaverseny;

2014 és 2016 között LuminaMath Matematikaverseny;
2008-ban Gheorghe Lazăr Matematikaverseny;

2000 és 2012 között Liana Miulescu Matematikaverseny;

1996 és 2019 között a VIII. osztályos tanulók versenye (helyi iskolák közötti
verseny);
minden tanévben a helyi és megyei Matematika Olimpia.
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Diákjai közül az évek során matematika-informatika szakos is kikerült.

2008 és 2014 között minden nyáron részt vett kísérő tanárként és oktatóként
a Brassó megye pedagógusai által szervezett Matematika és magyar anyanyelv
MATÁB táborban.

A magyar nyelvű matematika órákon kifejtett munka segítésére 2002-ben a férjével lefordították Ioana Monalisa Manea és Cristina Neagoe könyvét Matematika feladatgyűjtemények az 5–6–7–8. osztályok számára címmel. Ezeket minden évben az érvényben levő
tanterv követelményei szerint átdolgozták, bővítették, kiegészítették, javították.
A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért, az Erdélyi Múzeum Egyesület Matematika és Informatika Szakosztálya, valamint a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság 2017-ben Farkas Gyula Emlékéremmel jutalmazta a matematikai ismeretek
terjesztésében és tehetséggondozásban elért kiemelkedő eredményeiért.
Székely Éva tanárnő szórványvidéken tanít, a környező falvakból gyűjti össze a tanulókat,
és nagyon lelkiismeretesen foglalkozik velük. 1990 óta a Matlap terjesztője Medgyesen
és környékén. Oktatói tevékenységében állandóan használja a Matlapot, és ezzel tanítványait is motiválja a rendszeres feladatmegoldásra. Tanfelügyelői beosztásomból adódóan
többször is hivatalosan látogattam, hallgattam Székely Éva matematika óráit, amelyeket
mindig a legmagasabb jeggyel minősítettem. Az világhálón látva a Bandi Árpád tanár
úr által berendezett Bolyai-termeket, mintájukra 2012-ben a medgyesi iskolában is elkészítette a Bolyai-termet. A tanár úrtól kapott képsorozatot a Bolyai-emlékhelyekről
kiegészítette saját készítésű szemléltető eszközökkel. 2017-ben férjével együtt „örökbe
fogadták” a Bolyai János édesanyjának állított kopjafát Domáldon vállalva, hogy a jövőben
gondoskodnak rendben tartásáról, az ottani Bolyai-emlékek ápolásáról.

Eddigi pályafutása alatt rendkívül aktív közéleti tevékenységet fejtett ki. A Pro Schola
Mediensis Alapítvány alapító tagja. Ez az alapítvány a medgyesi és Medgyes környéki
magyar oktatást szolgálja pályázatok írásával, projektek futtatásával, a medgyesi magyar
oktatás anyagi támogatásának elősegítésével. 1993 és 2009 között, valamint 2015 és 2019
között az alapítvány elnöki szerepét töltötte be. A Medgyesi Magyar Vegyes Kórus alapító
tagja, amellyel több rendezvényen lépett fel.

Székely Éva azok közé a magyar értelmiségiek közé tartozik, akik szülőföldjükön a szórványban élő magyarságot összefogják és irányítják a megmaradás érdekében.
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