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éptáncgála – június első napjaiban hagyományos
ünnepség az aradi Csiky Gergely Főgimnázium
szervezésében. Másfélszáznál több tanuló a színpadon, közel tíz tánccsoport ropja, többségükben városi
gyermekek. Az, hogy egy tanár is tagja a nagyok csapatának,
csak a hajszínről tűnik fel. Ilona János fizika-informatika
szakos tanár évek óta diákjaival táncol, fegyelmezetten,
pontosan.
Igazi aradi, születésileg és iskolai tanulmányait illetően is. A
temesvári Nyugati Egyetemen fizika szakos diplomát, majd
Aradon informatika oklevelet szerzett, mert iskolájának erre
volt szüksége. 21 éve tanára Arad megye egyetlen magyar
tannyelvű középiskolájának, tanít, gondozza a számítógépeket, előbb egy, majd két, most három infolaborban. Létrehozta és szerkeszti a főgimnázium weblapját, pillanatnyilag
19 diákszerkesztővel együtt. Másfél évtizeden át tördelte,
majd öt évig főszerkesztője, mindenese a Szövétnek – Aradi
Kulturális Szemle lapnak, az aradi Alma Mater Iskolaalapítvány kiadványának.
Érdekes, nem szokványos, de a diákok által keresett és kedvelt foglalkozásokat vezet. Ilyen a Csiky filmklub, a Sigur.info
csoport, a csillagászati kör vagy a kisfilmkészítők csapata.
Neveltjei díjakkal igazolták tanáruk jó irányítását. 2000-ben
Nagyváradon II. helyezést értek el a Nyitás 2000 nemzetközi
csillagászati vetélkedőn, 2012-ben Bukarestben Az év iskolája cím a Csiky Gergely Főgimnázium részére a diákok internetes biztonságának témakörében kiírt projektversenyen,
2013-ban a Bánsági diákok kisfilmfesztiválján két első díjat
hoztak a csikysek, 2015-ben pedig ugyanerről a versenyről
egy első és egy második díjjal tértek haza.
Ilona János hozzáértésével szolgálja az aradi közéletet, segíti
a hagyományőrzést és a megmaradás kavicsait, köveit gyűjtögeti. A Csiky Gergely Főgimnázium valamennyi, 1999 utá-

Olyan vagyok, mint
a tengerparton játszó
gyermek, aki játék
közben imitt-amott
egy, a szokottnál laposabb kavicsot vagy
szebb kagylót talál,
míg az igazság nagy
óceánja egészében
felfedezetlenül terül
el tekintetem előtt.
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ni évkönyvét tördelte és segített a szerkesztésben, 12 aradi szerző
könyvének nyomdai előkészítését végezte, társszerkesztője a 90
éves az iskolánk (1923–2013) című kötetnek.
Jelen van minden helyi, régiós, országos, illetve nemzetközi
verseny szervezésében, amelynek helyszíne a Maros parti város.
Pályázatok elkészítésében segíti az iskolát, nagy sikere volt a
városban a 18 év a Csikyben című fotókiállításnak.
Ilona János nős, felesége is pedagógus, mérnök szaktanár. Két
leánya az aradi főgimnázium kiváló tanulója. Ő maga mindig
nyugodt, vitákban érvel, sosem panaszkodik.
Pedagógiai példaképe Aczél Ottó (1929–2010) egyetemi mechanikatanár. „Igényesen, kreatívan és elegánsan tanított, mosollyal,
humorral hozta közel a tananyagot a diákokhoz; nem szégyellt
az egyetemi előadásra, a száznál több hallgató elé becipelni egy
ósdi forgószéket, hogy az impulzusnyomaték működését élőben
mutassa be.”
Egy mondat saját vallomásából: a tanítás a diákokkal közös
rácsodálkozás arra, ami bennünket körülvesz, vagy ami bennünk
van. Ezért is mottója laudációjának a fenti Isaac Newton-idézet.
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