Magyarosi Ildikó
Petőfi Sándor költőnk hall-

szorítkozott csak a tanterv merev

hatatlan szavai ötlenek fel, amikor

előírásaihoz, hanem arra töreke-

egy lelkes, szakmáját értő, népéért

dett, hogy a keze alól kikerülő kis-

és gyermekeinek neveléséért, okta-

diákok széles látókörrel rendelkez-

tásáért egész életét feláldozó, ma

zenek, hogy koruknak megfelelően

már nyugdíjas tanítónőről, Kerekiné

részesüljenek

Magyarosi Ildikóról szólok.

Nem a száraz ismeretek közlése,

1953-ban végezte tanul-

„Légy föld, mely
gabonát terem,
hogy mások
learassák! Légy
lámpa, mely míg
másoknak világít,
tulajdon életét
fogyasztja el.”

a

felkészítésben.

de annál inkább az ismeretek

mányait Kolozsváron. Szolgálatát

megszerzéséhez

szükséges

ta-

Mérában kezdte, majd 1958-tól a

nulási kedv, vágy felkeltése vezette

Torda melletti Szentmihályon foly-

munkájában. S hogy ez a törekvé-

tatta áldásos iskolai és iskolán kívüli

se sikerült, az megmutatkozott a

munkáját. Az utóbbit nem csak

felsőbb osztályokban, amikor az

nyugdíjba vonulásáig, hanem a mai

önálló munka nagyobb szerepet

napig. A mindig kereső, kutató, újat

kapott. Az akkori tanügyi rendszer

akaró tanítónő fáradságot nem is-

nem kínált alternatív tankönyveket,

merve nevelte, oktatta tanítványait.

modern technikai eszközöket, lap-

Tudását, tapasztalatait nem rejtette

topot, kivetítőt, informatika labo-

véka alá, hanem örömmel osz-

ratóriumot – Ildikó tanító néni

totta meg kollégáival. Évtizedeken

saját készítésű szemléltető esz-

át vezette nagy szakértelemmel a

közeivel a hóna alatt haladt el a

szentmihályi és hozzá tartozó fal-

házunk előtt minden reggel, mikor

vak tanítóinak szakmai körét. Nem

iskolába sietett. Önmagát is ál-
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landóan képezte: tanulva tanított. Ezt iga-

töri a fejét. Kissé meggörnyedt háttal és ta-

zolja az I. didaktikai fokozat megszerzése is.

lán 25 perccel is korábban indul otthonról,

Szülők, kollégák és tanügyi vezetők egyaránt

mint amikor iskolába sietett, de megy: viszi

mély elismeréssel voltak és vannak ma is

magával saját fényét, kedvességét, képessé-

iránta.

geit, tapasztalatait és mindazt, amit tanult
Lámpása nem lobbant el, nem aludt

azért, hogy egy közösséget összetarthasson,

ki nyugdíjba vonulásával. 1990-től lelkes tag-

mozgatórugóként működtessen, hogy valami

ja annak a Vegyes Dalkörnek, amely immár

értékeset mutathasson fel az aranyosszéki

majdnem két évtizede zenei anyanyelvün-

magyarság számára (és nemcsak).

ket próbálja művelni. Mint a dalkör titkára –

Bár iskolában már nem tanít, szíve-

ahogy maguk között nevezik: „a dalkör esze”

sen foglalkozik szabadidejében olyan kis-

– nagy szerepe van a különböző műsorok

diákokkal, akik kiegészítő segítségre szo-

megszervezésében. Versekkel, idézetekkel

rulnak. Ugyanakkor volt diákjainak és azok

gazdagított

valamennyiünk

gyerekeinek is segítő kezet nyújt szakmai

elismerését, köszönetét kiérdemelték. Min-

kérdésekben vagy bármiben, amiben tud

dezt nem feltűnően teszi, a színpadi szere-

segíteni. Gyakran kopogtatnak ajtaján egy-

pek közül mindig csak a súgóét választja,

egy versért, vagy felhívják telefonon egy

holott folyamatos munkálkodása során már

helytálló ötletért vagy idézetért. Teszi min-

mindenki rájött, hogy valójában ő az ötlet-

dezt számos más családi szerepe mellett

gazda és a kivitelezés irányítója is. Ezért

neheztelés és gorombaság vagy kedvetlen-

minden rendezvény után ő a legfáradtabb,

ség nélkül. Kétszeres édesa-nya, négyszeres

de másnap ugyanolyan lendülettel ébred,

nagymama, néhány hónapja pedig boldog

és már a következő műsor megszervezésén

dédnagymamaként is számon tartják rokon-

összeállításai

ságában.

lással visszaváltoztak XY nénivé vagy bácsivá,

Volt s

is min-

ő „a tanító néni” maradt: az édesanyámé, az

den közérdekű munkából kivenni a részét.

enyém és minden szentmihályi emberé, aki

Adatközlő

keresi a vele való találkozás örömét.

volt

van

ereje

például

ma
egy

2001-ben

megjelent falumonográfia írásánál is. Ő a
mindenki „tanító nénije”. Így, keresztnév nél-

Ferencz Lenke

kül! Míg más pedagógusok a nyugdíjba vonu-
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