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Ferenczi Tibor tanár úr 1990-től a Székely Mikó Kollégium ﬁlozóﬁa szakos tanára.
1948-ban született Gyergyóremetén, itt végezte elemi és középiskolai tanulmányait, majd 1972-ben tanári oklevelet szerzett a Babe –Bolyai Tudományegyetem
Történelem–Filozóﬁa Karának ﬁlozóﬁa szakán. Tanári pályafutását a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban kezdte, innen 1974-ben a Székely Mikó Kollégiumba
került, majd 1976 és 1990 között a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Líceum tanára,
egy ideig igazgatója volt. 1990-ben visszatért tanítani a Székely Mikó Kollégiumba.
1997-ben letette az I. fokozati vizsgát, jelenleg is a Kovászna megyei tanfelügyelőség módszertani felelőse.
Tanítványaival teljes odaadással, nyugodtan, csendesen, végtelen türelemmel, de
határozottsággal foglalkozik. Azzal a céllal végzi munkáját, hogy hozzájáruljon diákjai pozitív értékrendjének megalapozásához, logikus gondolkodásuk kialakításához, hisz ő maga is olyan értékrendet képvisel, amely méltó a követésre. Hosszú
osztályfőnöksége alatt sok száz ﬁatal kapott tőle olyan „battyut”, amelybe a kitartás,
a becsület és a helytállás „pogácsáit” tarisznyálta fel az Életre útravalóul. Tanítványai az évek során többször képviselték iskolánkat a megyei és országos tantárgyversenyeken ﬁlozóﬁából és pszihológiából, de még a határontúli, nemzetközi
olimpiára is küldött diákokat, akik ott is megállták helyüket a ﬁlozóﬁa versenyen.
Ez így megszokott, sok pedagógusra ráillő életút. Ám a Ferenczi Tiboré ennél jóval
gazdagabb és csillogóbb kincseket hordozó.
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Gondolatait, élettapasztalait az 1990-es években novellákban fogalmazta meg,
amelyeket a Látó és a Helikon című folyóiratokban közölt is. Ám kötetekre való nem
gyűlt össze.
Drámaíróként is „befuthatott” volna. Egyetlen, Széchenyi Istvánról szóló egyfelvonásosával különdíjat nyert a budapesti Széchenyi Társaság 1992-ben meghirdetett,
a legnagyobb magyar emlékét idéző drámapályázaton. Az is tanulságos az ő esetében, hogy míg az őt megelőző három díjazott munkáját kinyomtatták, az övére, a
következőére már nem jutott pénz...
Sajnálatos módon szépirodalmi munkássága megrekedt a kezdő lépéseknél – fontosabb volt neki a katedra mellől osztogatni a szigorúan vett tantárgyi ismereteken
túli szellemi adalékait, s tegyem hozzá, sziporkázó ötleteit. Ez az elhivatottság, a
tanári pálya iránti elkötelezettség és rendkívüli felkészültség, olvasottság és páratlanul gazdag ismeretanyag emeli Őt mindannyiunk fölé, avatja tudós-tanárrá, a
mindenkori diákok bálványozott mentorává.
Tanárként és kollégaként iskolánk köztiszteletben álló pedagógusát tisztelhetjük
Ferenczi Tibor személyében, aki meleg szavaival, a ﬁatalabb nemzedék számára
megfogalmazott tanácsaival, segítőkészségével mindig készen áll arra, hogy tapasztalatát és tudását megossza velünk.
Nagy hibája, túlzott szerénysége végigkísérte útján, s amiért elmarasztalhatjuk,
éppen ebből fakad: sokkal többet adhatott volna nekünk, mindenkori kollégáinak
is, ha nem csupán tanulóinak szórja tudása kincseit, hanem számunkra is legalább
annyit elhintett volna... Könnyvekben, tanulmányokban, tudományos rendezvényeken. Ám bátorító jelenléte a tanári szobában, olykor ironikus, de nem bántó véleménynyilvánítása rendkívüli erőt adott mindenkor pedagógusi közösségünknek.
Ferenczi Tibor pályafutása példaképként áll előttünk, eredményei és sikerei, egész
személyisége olyan értéket tartalmaz, amely méltó a szakmai elismerésre, a díjazásra.

KINDA ELEONÓRA
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