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Igazán megérdemli ezt a díjat az a pedagógus, aki olyan sokoldalú oktató-nevelő
munkát végzett 41 éven át, mint Illyés Ferenc.
Nagy öröm számomra, hogy én mutathatom be életpályájának főbb állomásait. Tevékenységét sokszínűség jellemzi, mert a reáltudományoktól a magyar irodalmon
keresztül a sportig kivette részét a „játékból”. Esterházy Pétert, egyik kedvenc íróját
idézem: „A jó bíró tiszteli a játékost, mert tiszteli a játékot, így lesz része annak;
játékospárti, tudja, hogy a játékos fontosabb, és tudja, hogy a rendért ő felel: ő az
úr, azaz a felelős, ő a bíró. […] A jó bírónak tudnia kell hálátlanságunkról is, arról,
hogy sokszor saját tehetetlenségünket és tehetségtelenségünket szórjuk rájuk, de
tudnia kell a bizalmunkról is. Bizalom nélkül vélhetően semmi sincs, de bíróság
biztos nincs jó.”
Zetelakán született 1947. május 17-én. Elemi és középiskoláját is szülőfalujában
végezte, majd 1970-ben a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett
tanári diplomát ﬁzika szakon.
1970 őszén gazdagodott vele a székelykeresztúri gimnázium, és azóta is itt tanít
ﬁzikát I. fokozatú tanárként.
Fő feladatának a tanulók továbbtanulását, egyetemre való felkészülését tartotta, így
’89 előtt is sok diákja végezhetett műszaki egyetemet, majd a változás után orvosi,
műszaki, tanári pályákon könnyítette meg diákjainak a ﬁzikával való bejutást, illetve
a továbbtanulást.
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Ha egy pedagógus teljesítményét a tanítványai által elért eredmények alapján mérik, akkor Illyés Ferenc tanár úr ezen a téren is kiemelkedett. A legszínvonalasabb
versenyeken értek el kitűnő eredményt diákjai, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.Egyik beszélgetésünk során elmondta, hogy az országos tantárgyversenyeken elért eredményeire a legbüszkébb. Hamar észrevette a diákok közt azokat, akik
a tanár urat idézve „értik, amit mondok”. A 41 év alatt megyei tantárgyversenyeken
dobogós helyeket szereztek diákjai és 2004 óta megszakítás nélkül minden évben
eljutottak az országos megmérettetésre is. Ezen a téren végzett munkáját és eredményeit, mellyel az iskola és a megye színvonalát emelte, mércének tekinthetjük.
A színjátszás terén is hírnevet szerzett, műkedvelőként szerepelt jó néhány darabban és versmondó műsorban, majd 1973 tavaszán előadta Kocsis István Bolyai János estéje című monodrámáját. Ezzel a műsorral több erdélyi városban nagy sikerrel vendégszerepelt, majd 2002-ben igazgatóságunk kérésére, felújítva néhányszor
még eljátszotta, mindannyiunk örömére.
Nemcsak az irodalmat, a sportot is megszerettette diákjaival, együtt játszva velük kirándulások, tanár–diák mérkőzések alkalmával, de kerékpártúrái is nyomot
hagytak bennük földrajzi ismereteik bővítése és sport iránti kedvük növelése terén.
A Tanár Úr nagy hagyománytisztelő is. Önszorgalomból felkutatta iskolánk volt tanárainak sírját a keresztúri és környékbeli temetőkben, átörökítve a hagyományt
minden évben a diákok feladata a temető gondozása, a világítás.
Büszke vagyok arra, hogy ilyen ember, pedagógus közelében lehettem több mint
harminc éven át, mint tanítvány és munkaközösségi tag.
Köszönöm tanítványai, munkatársai nevében is a példamutató, pontos, alapos
munkára való ösztönzését. Külön köszönöm, hogy még jobban megszerettette velem József Attilát. Kívánok erőt, egészséget további munkájához!
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