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HARAGOS
ILONA

Haragos, született Kerezsi Ilona tanárnő a szilágysági Tövishát központjában, Szilágycsehben született 1951. március 14-én. Tanulmányait a középiskola befejezéséig szülővárosában végezte, majd a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerzett román–magyar szakos tanári szakoklevelet.
A Tövishát falvaiban tanított. 1976-tól 44 éven át, nyugdíjba vonulásáig, a
szamosardói Kós Károly Általános Iskola magyar szakos tanára.
1975-ben kötött házasságot Haragos József mezőgazdasági szakemberrel.
Így került a Sülelmed városhoz tartozó Szamoscikóra és lett a szamosardói
iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanárnője. Isten házasságukat egy
leánygyermekkel áldotta meg. Szidónia követte édesanyját, a kolozsvári
BBTE angol–magyar szakán végzett, majd az Amerikai Egyesült Államokban doktorált. Jelenleg az Államok fővárosának egyik egyetemén tanít.
Haragos Ilona tanárnő pedagógiai munkája jelentős a szamosardói Kós Károly Általános Iskola tevékenységében, minőségi megmutatkozásában. Az
a szándék vezérelte, hogy „úgy beszéljen ki-ki magyarul, mintha imádkozna”
(Reményik Sándor). Román–magyar szakos tanárként gyakran az összehasonlítás módszerével segítette mindkét nyelv helyes elsajátítását. Elkötelezetten, kitartóan végezte munkáját mind az osztályban, mind a különböző
anyanyelvi vetélkedőkre való felkészítés során. A gyémántcsiszolók aprólékos munkáját juttatja eszembe, amint napokon, heteken át gyakorolta diákjaival a versmondást, a mesemondást, amíg sikerült az általa elképzelt és
elvárt szintre emelni a gyermekek teljesítményét. A helyi sajtótudósítások
archívuma és statisztikai kimutatásai igazolják, hogy voltak olyan anyanyelvi vetélkedők, ahol iskolánk megelőzte a megye többi iskoláját.
Csodálatos módon képes volt lépést tartani világunk gyors fejlődésével.
Szakszerű és minőségi tanítása mellett legalább olyan jelentős nevelői, osztályfőnöki munkája is. Osztályfőnökként igazságos volt. Nagy hangsúlyt
fektetett a diákok megfelelő értékrendjének kialakítására. Az egymás
iránti tisztelet, megbecsülés kialakításán szorgoskodott. Híres szókimondásáról. Nem büntetéssel kezelte diákjai botladozásait, kudarcait, hanem
szeretettel. Nem ismert elveszett ügyet, elkallódó gyermeket! Újból és új-
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ból próbálkozott. Igyekezett a közvetített tudás mellett átadni diákjainak az
élet szeretetének jelentőségét is. Páratlan derű és humor jellemezte, társasága rendkívül kellemes. Vallja Ady Endrével, hogy:
„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.”
Vallásos meggyőződése mindig sikerrel átsegítette a legnagyobb kudarcokon, sikertelenségeken is. Tudja és gyakorolja, hogy hit és szeretet nélkül
nem érdemes élni. Ez erőt ad! Ezt az erőt sikerült átadni diákjainak és kollégáinak is!

bicsai jános
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