FARKAS
ILONA

Hagyjuk, hogy kérdezzenek a gyermekek! A kérdezés a kíváncsiság jele, ami a
tudásszomjból fakad. A gyermekek kérdéseiből jobban kiderül, mit tudnak, mint
ha csak arra válaszolnak, amit mi kérdezünk. Ha mindig addig megyünk előre,
amíg a gyermek kérdez, biztos, hogy a megfelelő szinten tanítunk.
gyarmathy éva
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arkas Ilona Hargita megyében, Székelyszentmiklóson
született 1947. február 23-án. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában és Siménfalván végezte, majd
a székelykeresztúri Petőfi Sándor Elméleti Líceumban volt
középiskolás. 1969-ben fizika–kémia szakos tanári oklevelet
szerzett a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán.
Pedagógusi pályáját a Temes megyei Végváron kezdte, a
magyar szórványvidék végein. Nem lehetett könnyű Székelyföld mesebeli tájairól a bánsági puszta vidékére kerülni,
de Farkas Ilona találékonyságának, kitartásának és odaadó
szorgalmának köszönhetően kiválóan tudott alkalmazkodni
és megfelelni a nagy kihívásoknak. A szinte egy évtizedes
ingázás Temesvárról Végvárra segített neki abban, hogy a
többnemzetiségű Bánságot jobban megismerje, és új otthonának tekintse. És otthont tudott teremteni ott, ahol élt,
dolgozott: a családjának, az osztály- és szülői közösségeknek.
1987-től Temesvárra és Újszentesre került. Mindkét iskolában szeretett, közkedvelt, megbecsült tanár volt, akihez
diákjai szívesen visszajártak évek múltán is találkozni, mesélni, tanácsot kérni. Fizika és kémia szakos tanárként szakértelemmel, nagy tudással és szeretettel vezette be diákjait
az egzakt tudományok elvont világába, meg tudta szerettetni
tantárgyait. Felismerte, kiemelte tehetséges diákjait, készségesen egyengette útjukat. Keze alól orvosok, mérnökök,
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biológusok kerültek ki szép számban. Támogatta, ösztönözte
azokat a diákokat is, akik más területen tűntek ki tehetségükkel,
legyen az irodalom, művészet, sport. Kiváló pedagógiai érzéke,
hivatástudata, kitartó, pontos, lelkiismeretes munkája, értékekre
épülő világnézete több diákjának is példaértékű alapot nyújtott
a pályaválasztásban: óvónők, tanítók és tanárok adják tovább a
fiatal generációknak azt a szellemiséget és értékrendet, amit tőle
tanultak.
1995-től a temesvári 1-es Számú Általános Iskola igazgatóhelyettese lett. Bölcsességével és találékonyságával úgy irányította
igazgatóhelyettesként a munkát, hogy a román és magyar tagozat között mindig összhang és jó kapcsolat legyen. Ugyanakkor
összefogásra, elkötelezettségre, kitartásra buzdította a magyar
közösségben dolgozó pedagógusokat, azon munkálkodott, hogy
összeforrott, családias közösség formálódjon a rá bízott diákokból, szülőkből, pedagógusokból. Nagy hangsúlyt fektetett diákjai
magyarságtudatának fejlesztésére, a hit, a szeretet, a tisztelet
megszilárdítására. Irányításával számos megemlékezésen, ünnepélyen, magyarságismereti rendezvényen vett részt az iskola
teljes közössége. Kirándulásokat, táborokat szervezett úgy, hogy
az iskola teljes magyar tagozata részt vehessen, ezzel is erősítve
az összetartozás érzését a rá bízott kis magyar közösség minden
tagjában.
Igazgatóhelyettesi pályájának egyik kiemelkedő eredménye a város egyik legrégebbi iskolaépületében működő 1-es Számú Általános Iskola 2003-ban történő teljes felújítása. Nehéz, akadályokkal teli út vezetett a jóváhagyások megszerzéséig, még nehezebb
a munkálatok befejezéséig. Farkas Ilona kitartásának és vezetői
szakértelmének köszönhetően a romos, nedves épületből rövid
idő alatt modern, otthonos iskola lett. Vezetői munkájában nagy
hangsúlyt fektetett a különböző szakmai kapcsolatok kiépítésére
helybéli, megyei vagy határon túli iskolákkal. Kezdeményezésére
1999-ben jött létre, majd 2000-ben került hivatalos bejegyzésre
a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió első határon átnyúló,
négy intézményt magában foglaló testvériskolai partnerség a
szegedi Gedói Általános Iskolával és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel, a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolával
és az aradi Csiky Gergely Főgimnáziummal. Változatos, sokrétű
program egészítette ki az iskolai életet a partnerség keretében:
tábor, kirándulás, megemlékezés, előadás, honismereti vetélkedő, szakmai tapasztalatcsere. Ugyancsak az ő kezdeményezésére
jött létre a Képes földrajzi magazin című háromnyelvű újság,
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melyet a négy iskola diákjai és pedagógusai szerkesztettek.
Élénk tevékenységet folytatott a megye különböző civilszervezeteiben: a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Gyárvárosi Szülők Egyesülete, a Temes Megyei Civil Tanács, a Temesvári Magyar Nőszövetség aktív tagja, valamint különböző oktatási
és közösségépítő munkacsoportokban tevékenykedett.
Farkas Ilona négy évtizedes pedagógusi, közösségépítő és vezető
munkáját az igényesség, a bölcsesség, a szakértelem és a kedvesség jellemezte. Egykori tanítványai, munkatársai elismeréssel,
tisztelettel beszélnek róla. Meggyőződésünk, hogy az Ezüstgyopár-díj méltó kifejezése bánsági magyar közösségünk megbecsülésének. Kérjük mindannyiunk nevében Isten áldását jövőbeli
céljai megvalósításához, hogy egészségben és szeretetben élvezhesse megérdemelt nyugdíjaséveit és családjának szeretetét.

pál krisztina-erzsébet
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