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hirdetések

A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége kétévente ítéli oda 
az életmű-díjnak számító Ezüst-
gyopár díjat a pályájukat befutó, 
eredményes pedagógusoknak 
lelkiismeretes munkájuk elis-
meréseképpen. Idén hét Hargita 
megyei pedagógust díjaztak. So-
rozatunkban az ő laudációjukból 
közlünk részleteket. 

Szécsi Lenke pedagógiai karri-
erje 1958. szeptember 1-jén 
kezdődött, amikor a székely-

udvarhelyi Tanítóképző friss vég-
zőseként a siménfalvi 7 osztályos 
Általános Iskolához kapott kineve-
zést, matematikát és fizikát tanítani 
az V–VII. osztályokban. Munkáját 
nagy lelkesedéssel végezte annak el-
lenére, hogy felkészültsége nem erre 
a munkakörre vonatkozott. Kitar-
tó önképzéssel sikerült óráit olyan 
színvonalon tartania, hogy ezáltal 
tanulói biztos tudással hagyták el az 
általános iskola padjait.

Szükségét érezve a magasabb 
szintű képzésnek, beiratkozott a 
marosvásárhelyi Pedagógiai Főis-
kola matematika fakultására, amit 
1969-ben sikeresen el is végzett. 
Olyan típusú tanár volt, aki az alapos 
ismeretek elsajátítása mellett fel tud-
ta kelteni tanítványai érdeklődését a 
tudományok iránt.

Pályakezdésétől kezdve osztály-
főnöki feladatokat is vállalt, amit 
szintén a rá jellemző energiával és 
lelkiismeretességgel végzett. Osztá-
lyainak évente irodalmi műsorokat 
és színdarabokat tanított be, ame-
lyeket a helyi iskolai ünnepségeken, 
valamint a környező falvakban mu-
tattak be. Emellett fő szervezője volt 
az iskola kulturális életének, nála nél-
kül iskolai ünnepséget nem lehetett 
elképzelni.

Osztályaival évente országjáró 
kirándulásokat szervezett. Elsők 
között volt, akik táborozó csoportot 
vezettek a Balatonra a magyarorszá-

gi Kölesddel létesített testvérkap-
csolat keretében. Osztályfőnökként 
a szülőket is bevonta az iskolai ren-
dezvények lebonyolításába. 

Az iskola tanulóival az 1970-es 
évek elején tárgyi gyűjtést végzett, 
ebből iskolai múzeumot rendeztek 
be, ami a későbbi községi múzeum 
alapját képezte. A tanulók részére 
iskolai vetélkedőket szervezett: Ki 
tud többet falunkról címmel. Ezek a 
tevékenységek képezték az 1976-ban 
beindult, községi rendezvénnyé fej-
lődött „Perefernum” honismereti ve-
télkedő, illetve találkozó előzményeit. 
Ezt a rendezvényt azóta is évente 
megtartjuk a község iskolái között. 

Tevékenységeinek méltatásából 
nem hagyhatjuk ki, hogy 1984–
1989 között igazgatója volt az isko-
lának, igazgatóságának két fő iránya 
volt, az anyagi alapok fejlesztése és a 
fegyelem megszilárdítása. 

Részese volt a falusi színjátszó 
tevékenységnek, fiatalabb korában 
mint szereplő, később mint színda-
rabokat betanító, rendező. Nyugdí-
jasként a helyi nyugdíjasok körében, 
valamint a helyi református egyház-
község keretében tevékenykedik.

Pál Ferenc 
tanár

Jól gurult a madéfalvi közbirto-
kosság szekere az elmúlt évben 
– tudtuk meg Szentes Gáspár el-
nöktől. A közbirtokossági veze-
tő nyugodtan várja a vasárnap-
ra tervezett éves közgyűlést. 
Kifejezetten azt szeretné, ha a 
tagság minél nagyobb számban 
megjelenne, és hallaná a tevé-
kenység ismertetését.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hosszabb távú jövőben gon-
dolkodnak a madéfalvi 
közbirtokosság elöljárói, 

ebben a szellemben igyekeznek be-
ruházni. „Nem vagyunk a köz va-
gyonának az elherdálása árán kelet-
kező gyors jövedelemszerzés hívei. 

Fenntartható erdőgazdálkodásban, 
stabilabb, hosszabb távon megtérü-
lő befektetésekben gondolkodunk, 
illetve abban, hogy minél magasabb 
feldolgozottsági szinten tudjuk ér-
tékesíteni a faanyagot, nemcsak a 
rönköket vagy a fűrészárut, hanem 
a kitermelés során keletkező egyéb 
fahulladékot is. Van elképzelésünk 
például az erdei gyümölcsök begyűj-
tésére-értékesítésére is” – nyilatkozta 
Szentes Gáspár elnök. Egy másik ké-
nyes közbirtokossági témát, a terület 
alapú támogatásokat illetően kér-
deztünk, hiszen olyan információk 
jutottak szerkesztőségünkbe, hogy 
egyes közbirtokosságoknál – főként 
ott, ahol a birtokjogok tulajdonosa-
inak nagy része nem az illető telepü-
lésen él – a közgyűlés megszavazta 

a támogatási összeg kiosztását. A 
közbirtokossági elöljáró hozzátet-
te, ilyen gondok nincsenek a házuk 
táján: „Arra költöttük, amire adták, 
hiszen célirányos a támogatási ösz-
szeg. Legelőt takarítottunk, illetve a 
kritériumok alapján eleget tettünk a 
támogatási szerződésben vállaltak-
nak” – fejtette ki a közbirtokossági 
elöljáró.

Mint fogalmazott, azt szeret-
né, ha a vasárnap délután két órától 
kezdődő közgyűlésre minél több 
szavazati joggal rendelkező személy 
eljönne, hiszen van amit ismertetni 
az éves tevékenységi beszámolóban. 
„Jó lenne, ha minden érintett itt len-
ne, és első kézből jutna a tevékenysé-
günket illető információkhoz” – tet-
te hozzá. 

szécsi Lenke

KözgyűléSrE KéSzül A mAdéfAlvi KözbirtoKoSSág

Van, amiről beszámolni
Ezüstgyopár-díjas 

pedagógusaink

Rendkívüli idők rendkívüli helyzeteket teremtenek. 
Helytállni viszont csak a rendkívüli emberek tudnak. 
Ilyen ember volt néhai főtisztelendő Hajdó István esperes 
is. Kitartása, konoksága, hivatástudata kötelességtudat-
tal társult. Még gyergyói áldásos működése utolsó éveiben 
kerestem fel hivatalában, s ünnepre készülve mesélt ne-
kem az ünnepek fontosságáról. Arról, hogy néha meg kell 
állni, meg kell szakítani a hétköznapok szürkeségét. Fel 
kell töltődni testben és lélekben egyaránt.

Ünnepre készülnek Székelylengyelfalván: Árpád-há-
zi Szent Erzsébet napján, a falu temploma védőszentjé-
nek ünnepén búcsút tartanak. Ez alkalommal megemlé-
keznek az idén júliusban öröklétre szenderült papjukról, 
a néhai Hajdó főesperesről is.

Teszik ezt, mert rendkívüli embert tisztelhettek 
benne. Mint ő maga mesélte, frissen felszentelt papként 
Malomfalvára került, a hívek meghívására, a boldog 
emlékezetű Márton Áron püspök különleges jóváhagyá-
sával. Káplán sem volt, plébánosként kezdte gyakorolni 
hivatását. Itt szolgált tíz évig, Gyergyóújfaluban hét évig, 

Gyergyószentmiklóson pedig huszonegy évig. Élete utolsó 
éveit Orbán Balázs szülőfalujában, Székelylengyelfalván 
töltötte, ott végezte áldásos munkáját. S tette azt elköte-
lezettséggel, azzal a meggyőződésel, hogy szinte egyéni 
kapcsolatokat kell kialakítani a hívekkel. Ezáltal akarta 
elérni, hogy családiassá váljon az egyház.

Igazi népszónok volt, aranyszájú papként emleget-
ték hívei, s emlékezetes maradt a 2005. évi csíksomlyói 
pünkösdszombati búcsún ünnepi szónokként mondott 
beszéde is, amelyben így buzdította a zarándokokat: 
„Ma legyünk mindnyájan Szent István királyok és 
ajánljuk fel hitünket, anyanyelvünket, önrendelkezé-
sünk szent kérését a Napba öltözött Csíksomlyói Szűz-
anyának.”

Néhai Hajdó István főesperes jó példával járt mindig 
a rá bízottak előtt. Példaképeket keresünk sokan, holott 
nem kellene keresgélni, csupán meglátni a mellettünk 
tevékenykedő rendkívüli embereket. Azokat, akik sosem 
féltek a mély víztől. Az olyanokat, mint amilyen Hajdó 
főtisztelendő is volt.

Mélyvízben
                    jegyzet n Sarány István


