
Demeter István Hunor laudációja

Demeter  István  Hunor  1976.  november  20-án  született  Gyergyószentmiklóson.  Iskolai

tanulmányait is ott kezdte, majd a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta. A

középiskolát  is  Csíkszeredában,  a  Márton  Áron Főgimnáziumban végezte.  Itt  érettségizett

1996-ban. Saját bevallása szerint a kedvenc tantárgya mindvégig a matematika volt. Olyan

kiváló oktatóktól tanult, mint Simon József, Tamási Csaba, Benedek Gyula, Kánya Gyula és

Kovács Katalin. Az informatikával először a középiskolában ismerkedett  meg Kiss László

irányítása  alatt,  de  tudása  a  Babeș–Bolyai  Tudományegyetemen  teljesedett  ki.  Itt  szerzett

egyetemi oklevelet 2002-ben, a magyar tannyelvű informatika szakon.

Már az egyetemi évei alatt betekintést nyerhetett a tanári munka rejtelmeibe a Brassai Sámuel

Elméleti  Líceum óraadó oktatójaként.  Pályafutása  viszont  akkor  alapozódott  meg,  amikor

2002-ben  a  Márton  Áron  Főgimnázium  címzetes  tanárává  vált.  Szakértelmét  mi  sem

bizonyítja  jobban,  hogy ezzel  egy időben a Babeș–Bolyai  Tudományegyetem csíkszeredai

kihelyezett tagozatán és a Gábor Dénes főiskolán is óraadói munkával bízták meg. 2004-től

végleges  tanár,  2008-ban  pedig  második  fokozati  vizsgát  tesz.  2011-ben  védi  meg

Programozási módszerek című dolgozatát, amellyel első fokozatú tanári címet szerez.

Demeter István Hunor kitartó munkája és lelkesedése hamar meghozta a sikereket. Se szeri se

száma azoknak az általa felkészített diákoknak, akik eredményeket értek el a különböző helyi,

országos,  illetve  nemzetközi  versenyeken.  Ezek  közül  csak  néhányat  említenék:  Nemes

Tihamér  verseny  (Budapest),  országos  informatika  olimpia,  Székelyföldi  Számítógépes

Alkalmazásfejlesztő Verseny (Csíkszereda),  NMG Open (Kézdivásárhely),  Neumann János

Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny (Szekszárd), és Bolyai Farkas Országos

Multidiszciplináris tantárgyverseny (Marosvásárhely).

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát

közvetítse,  másrészt,  hogy  a  felsőbb  tanulmányokra,  a  szellemi  vezetésre  és  magasabb

szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.” – írja Márton Áron.

Demeter István Hunort igényesség és következetesség jellemzi, ezért bátran állíthatjuk, hogy

a tanulni vágyó, „magasabb szellemi munkára alkalmas” diákok megfelelő alapot kapnak az

óráin ahhoz, hogy később jó szakemberekként érvényesüljenek. Diákjai közül sokan tanulnak

tovább informatika szakon a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen vagy a Műszaki



Egyetemen. Személy szerint meggyőződhettem róla, hogy tanítványai alapos tudásra tettek

szert a középiskolában, és ugyanolyan lelkesedéssel viszonyulnak a programozáshoz, mint

tanáruk.

2013-ban Hunor megszervezte a Hargita Megyei Játékprogramozó Versenyt, amely később

kiteljesedett,  és  azóta  évente  Székelyföldi  Számítógépes  Alkalmazásfejlesztő  Verseny  név

alatt kerül megrendezésre. Ebben az évben is a Márton Áron Főgimnázium adott otthont a

rendezvénynek. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a székelyföldi diákok összemérjék erejüket

az  alkalmazásfejlesztés  terén.  Ugyanakkor,  így  a  környék  szoftverfejlesztéssel  foglalkozó

cégeivel is könnyebben meg lehet teremteni a kapcsolatot.

Üdvözlöm a Farkas Gyula Egyesület azon döntését, hogy 2016-ban Demeter István-Hunornak

ítélte oda a Farkas Gyula Emlékérmet.

Végezetül, hadd idézzem azt, hogy hogyan vall magáról Hunor: „Az első tanítási évben még

nem is sejtettem, hogy mennyire kegyes volt hozzám a sors, mert emberek között, és ami még

fontosabb,  emberekkel  dolgozhatok.  Ma  már  nehezen  tudnám  elképzelni  magam

programozóként,  szoftverfejlesztési  projektmenedzserként,  vagy  egy  cég  vagy  szoftver

marketingstratégiáján  gondolkozni.  Úgy  vélem,  hogy  ebben  a  világban  az  ember  a

legfontosabb. Minden más csak az embert hivatott szolgálni. Nincs annál nagyobb öröm, mint

látni, ahogy az irányításom alatt alakulnak, fejlődnek az ifjú kiváló elmék.”

Ehhez kívánok neki további jó munkát!

Darvay Zsolt

Kolozsvár, 2016. november 19.


