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Kettős élet – vagy dupla? 

Beszélgetés Dr. Ionescu Klárával tanításról és programozási versenyekről 

 
Beszélgetőtársam Dr. Ionescu (született Texe) Klára, aki egész pályafutása alatt in-

formatikát tanított, előbb középiskolában, majd egyetemen. Hazai és nemzetközi programo-
zási versenyek és informatikai olimpiák szervezője, informatikai könyvek kiadója. Jelenleg a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán tanít. 

KZ. Nem tudom, szabad-e kimondanom, hogy 1972-
ben végezted az egyetemet, amely akkor négyéves képzés 
volt, és utána elvégezted az ötödévet, amelyre akkoriban le-
hetőség volt. Ez a mai mesteri képzésnek felelne meg. 
Mondanál valamit ezekről az évekről? 

IK: 1968-ban voltam elsőéves. Abban az évben a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika Karán három 
szak indult: matematika, számítógépek (maşini de calcul) és folya-
dékok mechanikája (mecanica fluidelor). Én a másodikra iratkoz-
tam, de sajnos, egy év múlva megszűnt és mindannyian ma-
tematika-szakosokká váltunk. Még annak a szaknak a neve 
is, amelyet ötödévesként végeztem úgy kezdődött, hogy Analiză matematică... Másképp és 
sokkal többet tanultunk, mint a mai egyetemisták. Megdolgoztattak a tanáraink. Könyvek, 
jegyzetek vettek körül bennünket abban a régi, internet és mobiltelefon nélküli világban. A 
jegyeket sem kaptuk „ingyen‖. Kedvenc tanárom Radó Ferenc professzor volt, nála államvizs-
gáztam geometria ismeretkörben. A hozzáértése, a tudása, a humorérzéke, a hallgatók iránt 
kifejezett kedvességgel vegyes tisztelete ma is mintaként vezérel. De nagy tisztelettel, szere-
tettel emlékszem Maurer Gyula professzorra, Kalik Károlyra, Maruşciac Ioanra... Persze még má-
sokat is felsorolhatnék, hiszen minden tanáromtól rengeteget tanultam szakmailag és embe-
rileg egyaránt.   

KZ: Mi történt az egyetem elvégzése után? Akkor a végzősöket kihelyezték, korlátozott 
lehetőség volt csak a választásra. 

IK: Akkoriban a tanügyminisztérium az úgynevezett „országos kihelyezés‖ keretein belül 
a végzősöknek állást kínált. Óriási szerencsém volt, mivel Tiberiu Popoviciu akadémikus meg-
hirdetett két állást a Román Tudományos Akadémia kolozsvári Számítási Intézetében. Meg is 
kaptam az egyik állást, de a professzor úr más emberre számított, így „elintézte‖ a cserét, és 
én a kolozsvári Informatika Líceumba kerültem. A sors úgy alakította a dolgokat, hogy az inté-
zet három év múlva megszűnt, nekem pedig volt 25 csodálatos évem az „infoliciben‖. Itt 
ismertem meg a férjemet is, így máris megjelent a kettősség az életemben: a magyar kultúra 
mellé bevonult az életembe a román is, a gyerekeim egyszerre tanultak meg magyarul és ro-
mánul beszélni, olvasni, írni. 

KZ: Romániában már régóta működtek a tantárgyversenyek, ezeket olimpiának nevez-
ték. Mikor volt az első informatikai olimpia? 

IK: Ha a világversenyre gondolsz (International Olympiad in Informatics), először 1989-ben 
szervezték meg Bulgáriában. Ha a romániai tantárgyversenyekre gondolsz, ezeknek valóban 
régi hagyománya van, helyi, megyei és országos szinten kerültek megszervezésre. Én már az 
1970-es években bekapcsolódtam, mivel a tanítványaim között nagyon sok rendkívül tehet-
séges gyerek volt, akik erős ambícióval engem is szinte „hajtottak‖ a megmérettetés felé. Az 
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iskolám számtalan érmet, kitüntetést mondhat a magáénak, 
beleértve a Balkán Országok Informatika Olimpiáját (BOI), a 
Közép-európai Informatika Olimpiát (CEOI) és a Nemzetközi In-
formatika Olimpiát (IOI) is. Nagyon szerettem ezekkel a fiata-
lokkal dolgozni, lelkesek voltak, kitartóak, és én magam is 
sokat tanultam tőlük. 

KZ: Mikor kerültél be az országos verseny szervezésé-
be? 

IK: Sajnos, a pontos dátumra (évre) nem emlékszem. 
De az első nemzetközi olimpián való részvételem 1993-ban 
volt az első BOI-n, amit román kezdeményezésre először 
Romániában, Konstancán szerveztek meg. Még feladatot is 
javasoltam: a Master Mind játékot kellett interaktív programba ültetni. De nagyon sok éven át 
dolgoztam a romániai olimpiai bizottságban, számtalan feladattal „gyötörtem‖ a versenyző-
ket. 2000-ben az Országos Olimpia elnöke voltam és ekkor próbáltuk ki először azt az automa-
tikus értékelő-rendszert is, amit a 2000-ben megszervezett CEOI számára készített egy volt 
tanítványom (Felméri Péter – az ugyanolyan nevű informatikus végzettségű ismert humorista 
apja). 

KZ: Mondanál valamit az általad kezdeményezett közép-európai nemzetközi informati-
kai olimpiáról, a CEOI-ról? 

IK: A CEOI tipikus sikersztori. De – ha van rá lehetőség – a „történelmét‖ is elmonda-
nám. 1993-ban rendkívül sajnáltam, hogy nem az én iskolám vállalta el az első BOI meg-
szervezését. Erről beszélgetve Bukarestben Horia Georgescu tanár úrral, akinek szintén szív-
ügye volt a tehetségkutatás, felmerült egy másik nemzetközi olimpia gondolata. A nevet is a 
tanár úr találta ki. Nagyon rázós kaland volt megszervezni az elsőt, de 1994 májusában öt 
közép-európai ország (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia) és két – 
úgynevezett „meghívott‖ ország (Moldovai Köztársaság és Törökország) küldöttségei Kolozsvá-
ron részt vettek az első CEOI-n. A meghívottak lelkesedésének köszönhetően ez az olimpia 
hagyományossá vált, és állítólag a legerősebb programozási versennyé nőtte ki magát. Mivel 
a tagországok rendre sorra kerülnek a szervezést illetően, 2000-ben újból Romániában, sőt 
újból Kolozsváron szerveztük a CEOI-t. Kimondottan színvonalasra sikerült. Egyrészt, mi-
vel megfelelően sok pénzünk volt (tanügyi minisztériumtól és magáncégektől), másrészt a 
volt tanítványok, előző olimpiák díjazottai sikeresen végezték a szakmai munkát.  

KZ: 1998-tól az egyetemen tanítasz. Egy ideig még folytattad a versenyek szervezését. 
Meddig? Miért maradtak abba? 

IK: Itt is megjelenik a kettősség. Az egyetemen nem igazán érdekelt senkit, hogy én még 
foglalkozom középiskolásokkal. Talán inkább hátránynak számított. A középiskolás berkek-
ből pedig kezdtem kiszorulni, épp amiatt, hogy már egyetemi oktatóvá váltam. Ugyanakkor 
nagyon szerettem az olimpiákat. Jó volt találkozni a hasonló elfoglaltságú kollégákkal, meg-
beszélni a tehetséggondozás körüli gondokat, és szerettem a munkát az ambíciós fiatalokkal. 
Aztán, 2001 után egyszerűen nem kaptam több megbízást.   

KZ: A CEOI-n kívüli nemzetközi versenyeken szerzett élményeidről mondj, kérlek, va-
lamit. 

IK: Nagyon sok szép emlékem van, hiszen ezekre a versenyekre a világ minden részéből, 
70-80 országból jönnek küldöttségek. Sok kollégával életre szóló barátságot kötöttem. Egy-
egy ilyen olimpia szerteágazó gondokat jelent, a szervezőknek több mint 1000 résztvevőről 
kell gondoskodniuk, és persze nemcsak a versenyen, hanem a kirándulásokon, a díszvacso-
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rákon, a díjkiosztások alkalmával is. Nagyon szép és a tökéletes szervezés következtében, 
nagyon sikeres olimpiát szervezett Törökország 1998-ban. Csodálatos helyekre vittek ben-
nünket kirándulni. Ugyanakkor az olimpia szakmai része is kifogástalanul működött. A 
2000-ben megszervezett IOI Kínában szintén felejthetetlen élményt jelentett, főleg azért, 
mert a román csapat világmásodik lett. De a kínai nagyfal bástyáján mandolinzene kísérettel 
vacsorázni, és a fantasztikus naplementét csodálni, ritka élmény volt. 2001-ben az angol csa-
patkapitány (Richard Forster) javasolta, hogy váljak az olimpia szakmai bizottságának (Scientific 
Committee) tagjává, de sajnos a jelenlévők a férfi kollégát választották. És szép „epilógusként‖ 
2005-ben – óriási meglepetésemre – meghívtak a Lengyelországban rendezett IOI-ra, ahol a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól életmű-díjat kaptam.  

KZ: Lehet, Te már nem emlékszel a következő esetre, de nekem nagy élmény volt. Egy-
szer, már nem emlékszem, hogy mikor, Kolozsváron volt a nemzetközi informatikai olimpi-
ára való felkészítése a diákoknak egy kéthetes táborban. Ennek Te voltál a főszervezője. Ott 
voltam, amikor a tábor végén a 22 középiskolás fiú sorban megjelent nálad elbúcsúzni, és il-
ledelmesen, nagy szeretettel megköszönték a munkádat. Ha nem láttam volna személyesen, 
el sem hittem volna ezt a mai fiatalokról. 

IK: Először is: azok a gyerekek már rég nem „mai‖ fiatalok. Ez 1998-99-ben történt, te-
hát 15 évvel ezelőtt. Aztán, az a két hét kemény dolog volt. Reggeltől estig voltam velük, 
anyuka is voltam, tanár is, pszichológus is. Ezek a fiatalok az országos olimpia utáni váloga-
táson elért eredményeik alapján kerültek a válogatottba, tehát akkor ők voltak az ország leg-
jobb középiskolás programozói. Nagyon nehéz volt egyensúlyban tartani az ambíciókat, a 
versengéseket, de úgy emlékszem én is, hogy sikerült. 

KZ: Az 1990-es változás szele téged is megcsapott. A tanársággal párhuzamosan könyv-
kiadó is lettél. Hogyan is történt ez?  

IK: 1990-ben bizakodtam én is a jövőben, hittem, hogy a rendszerváltás mindent jó 
irányba fordít majd… Mit lehetne tenni, hogy könnyebb, eredményesebb legyen a tanítás, a 
tanítványoknak a tanulás? Informatika tankönyveink voltak ugyan, de jó ötletnek tűnt tan-
könyvkiadót létesíteni, ahol saját elképzeléseink szerinti tankönyveket, példatárakat lehetett 
összeállítani, kiadni. Egyetlen – kölcsönkapott – számítógéppel kezdtünk. Fő munkatársam a 
férjem volt, de később tanítványok, kollégák egész sora kapcsolódott hozzánk. Legsikere-
sebb munkánk az MIT Introduction to Algorithms tankönyvének a románra fordítása volt. Bu-
karesti és kolozsvári egyetemi tanárok, volt tanítványok fordították a több mint 1000 oldalas 
könyvet. De összefésülni, ellenőrizni is óriási munka volt. Ugyanitt, a Computer Libris Agora 
könyvkiadónál jelent meg majdnem 15 éven át a Gazeta de Informatică című folyóirat is, 
amelyben a tehetségkutatás és ápolás reményében publikáltak romániai szerzők cikkeket, 
feladatokat, megoldásokat. Ezekből eredményesen készülhettek a versenyekre a középis-
kolások, de az egyetemi hallgatók is. A kiadóban eltöltött éveimet szintén a „dupla‖ cím-
szó alá illeszteném, hiszen sok éven át minden „szabadidőmet‖ ott töltöttem. 

KZ: Nyíregyházán is tanítasz. Hogy kerültél oda? Hogy viseled ezt a két- vagy 
háromlakiságot? Kolozsvár, Nyíregyháza, Magyarvista – mert ez utóbbi faluban laksz már 
több mint hat éve (ha jól emlékszem).  

IK: Nyíregyházán 2011-től tanítok. Beszélt rólam a főiskolán egy debreceni kolléganő, 
aki kolozsvári barátnőjétől tudott rólam. Ezt követően megkeresett a Nyíregyházi Főiskola 
intézetigazgatója és felajánlotta, hogy meghirdetnek egy docensi állást. Többek között algo-
ritmusokat és adatszerkezeteket tanítok, és három tantárgy oktatásával a tanárképzést is segí-
tem. Íme, itt az újabb kettősség: hétfőn és kedden Kolozsváron tanítok, szerdán és csütörtö-
kön pedig Nyíregyházán. Hiába hasonló tematikájúak a tantárgyaim Kolozsváron és Nyír-
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egyházán, nagyon sok a különbség. A szó szoros értelmében át kell kapcsolnom tudatosan 
az egyikről a másikra. A legzavaróbb eltérés a diákok tanuláshoz való viszonyulásában talál-
ható, a kolozsvári hallgatók javára.  

KZ: Nemrég láttam egy régi-régi tévéinterjút Nagy László költővel, aki arra kérdésre, 
hogy mit üzen a jövő olvasóinak, azt mondta, hogy: „puszilom őket, ha még lesz arcuk‖. 
Üzensz-e valamit a mai és esetleg a jövőbeli FIRKA-olvasóknak?  

IK: A jövő embereinek lesz arcuk, de nem tudom megállni, hogy ne állapítsam meg, 
hogy sajnos egyre hangsúlyosabban terjed körülöttünk az „arcátlanság‖. Tehát az üzenete-
met azzal kezdem: Vigyázzatok az „arcotokra‖, vigyázzatok a saját emlékeitekre, vagyis úgy 
éljetek, hogy ne fájjon később az esetlegesen elvesztegetett idő. Keressétek meg a helyeteket 
a világban, valahol biztos ott van, és vár rátok. Akkor és ott majd elmondhatjátok: „rózsát 
metszek, hogy szebb legyen a Föld‖. 

Kérdezett: Kása Zoltán 

 

 
 

 

Sztánán találkoztak idén is a fizikatanárok 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kara és a kolozsvári EmpirX Egyesület 
2014. október 3-5. között rendezte meg Sztánán az immár hagyományos fizikus találko-
zót, ahol erdélyi fizika szakos tanárok népes csoportja találkozott hazai és magyarorszá-
gi tanárokkal és kutatókkal. Az Erdélyi Magyar Fizikatanári Ankét elnevezésű rendezvény 
fő témája a csillagászat volt, de jutott idő kísérleti bemutatókra, feladatmegoldásra és 
szakmai beszélgetésekre is.  

Pénteken Szenkovits Ferenc, kolozsvári matematikaprofesszor-csillagász előadására 
került sor Szemelvények az erdélyi csillagászat történetéből címen, majd Váradi Nagy Pál, ama-
tőr csillagász mutatta be, hogyan lehet igényes fotókat készíteni az égbolt objektumairól 
„nem csillagászati áron‖. Másnap a Szegedi Tudományegyetem professzora, Gergely Á. 
László kutatófizikus, Kozmológia, fekete lyukak és gravitációs sugárzás című szakmai közön-
ségnek szánt előadásában részletesen kitért a gravitációval kapcsolatos kutatások leg-
újabb eredményeire.  

 

 
Berecz János és Nagy Tibor munka közben 

(....... kísérlet közben) 

 
Honyek Gyula tanár úr  

furfangos feladatokat mutat be 
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