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Mit tesz az NJSZT az információs
társadalomért?

– A világon is kiemelkedõnek számító In-
formatika Történeti Kiállítást az NJSZT
igen jelentõs anyagi és szellemi erõforrá-
sok mozgósításával hozta létre, és üzemel-
teti. „A jövõ múltja” vár mindenkit az egy-
kori fejlesztõktõl a mai dédunokákig a vi-
lág minden tájáról.– Hazánkban már közel
félmillió ember kelt át a digitális szakadé-
kon az egész világon elfogadott ECDL vizs-
ga megszerzésével. – Kiemelten támogat-
juk a fogyatékkal élõk életminõségének
javítását és a munka világába való bekap-
csolódásukat. – Tehetséggondozási rend-
szerünk segítségével tehetségek százai ré-
szesülnek speciális felkészítõkben és ve-
hetnek részt hazai és világversenyeken. –
Társaságunk égisze alatt 23 különféle szak-
mai és 13 területi közösségben nyílik le-
hetõség az informatika legkülönfélébb te-
rületeinek mûvelésére. – Az évenkénti DE!
Digitális Esélyegyenlõség konferencián át-
tekintjük az információs társadalom idõ-
szerû kérdéseit. – Hírlevélben, e lapunk-
ban, és Hírmagazinban közzé tesszük a
szakma legfrissebb híreit.

Köszönjük támogatásukat!

Neumann János szellemi 
hagyatékával bõvült 
a Magyar Értéktár

Kérjük támogassa Ön is adója 
1%-ával

Társaságunk közhasznú munkáját!
Adószámunk: 19815888-2-41

– ECDL
2–5. oldal

– Új szakmai közösség alakult.
5. oldal

Tartalomjegyzék

– Infokommunikációs tervet fogadott el
a kormány – Zöld könyv

6. oldal

– Verseny–futás
6 – 7. oldal

– Rendezvény – soroló
8. oldal

– Magyar Értéktár Neumannal
9. oldal

– Farsangi melléklet 
10 – 11. oldal

Mint
elefánt 
a porcelán-
boltban

Farsangi
melléklet

Koszorúzás
A hagyományokhoz híven 2015. február 5-én, Neumann halálának évfor-
dulóján,  az NJSZT a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
tanáraival és diákjaival közösen megkoszorúzta Neumann János emlék-
tábláját a Bajcsy-Zsilinszky út– Báthori utca sarkán.

9. o.



2015. február2

Digitális elefánt 
a porcelánboltban: 

a „digitális
bennszülöttek” 
és az írástudás

Szerinted mit jelent digitális
írástudónak lenni?

Azt, hogy tudod kezelni az okostele-
font és a közösségi oldalakon beszél-
getsz a barátaiddal? 
Vagy azt, hogy adatokat tudsz kezel-
ni és úgy tudod bemutatni az ötletei-
det, ahogy csak simán papírral és ce-
ruzával nem tudnád? 
A gond az, hogy a „digitális írástu-
dás”, mint fogalom olyannyira nincs
pontosan definiálva, hogy bárho-

gyan érthetõ: érthetjük alatta ezt is,
azt is, mindkettõt vagy egyiket sem.   

Manapság egyre inkább terjed az a
felfogás, hogy a mai diákok már di-
gitális bennszülöttek, eleve tudják,
és jobban tudják használni a digitális
eszközöket, mint a tanáraik. És ha ez
így van, akkor hogyan tanítsunk ne-
kik még többet? 

Lorna Walker, a londoni Regent's
University Business School szak-
értõje szerint téves az az elképzelés,
miszerint a fiatalok automatikusan
jól használják a digitális eszközöket.
Valójában semmivel sem jobbak ben-
ne másoknál.

A helyzet az, hogy vannak dolgok,
amiket meg kell tanulnunk, és ezt an-
nak idején mindenki nagyon jól tud-
ta és el is ismerte. A mindenkori iro-
datechnológiát a dolgozókank nem
csak hogy meg lehetett, hanem meg
is kellett tanulnia használni. És ez máig
érvényes, hiszen senki nem születik
úgy, hogy tudja használni a táblázat-
kezelõt és a szövegszerkesztõt.

Mégis, tartja magát a digitális benn-
szülöttekrõl alkotott téves elképze-
lés. Annak ellenére, hogy a modern

munkahelyeken elvárás, hogy a dol-
gozók tudjanak dokumentumokat
létrehozni és azokat kezelni, kom-
munikálni és akár külsõs kollégák-
kal is együttmûködni, azt hiszik,
hogy ez magától menni fog. 

Vajon miért van így?
Sajnos nem kell messzire men-

nünk, hogy a Youtube-on totyogó kis-
gyerekeket vagy háziállatokat láthas-
sunk iPod-ot használni. Csakhogy ha
a média is ezt sugallja, és a döntés-
hozók valóban el is hiszik, akkor en-
nek a tévképzetnek megfelelõen ke-
zelik a fiatalokat. Ez pedig rosszul
érinti majd õket karrierépítésük so-
rán, hiszen valójában nincs akkora
velük született tudásuk, amit feltéte-
leznek róluk. És ami még rosszabb,
sokszor e hiányosságuknak nincse-
nek is tudatában. A British Computer
Society által készített felmérés sze-
rint a munkaadók csupán 52 százalé-
ka vélekedik úgy, hogy munkatársai
megfelelõ digitális készségekkel
rendelkeznek. 

Németországban és Ausztriában
végzett kutatások pedig azt mutat-
ják, hogy bár sokan tartják magukat

ECDL

Digitális írástudás – az
okostelefon simogatása kevés
Sajtóközleményünk a 
témáról az alábbi 
médiumokban is 
megjelent:

– www.minuszos.hu
– www.euroastra.info

sg.hu
– www.hirstart.hu
– popult.hu
– www.ipar-
– hirugynokseg.hu
– technet.hir24.hu
– sztarhold.hu
– www.mmonline.hu

h
t
t
p

: / /



2015. február 3

felkészült digitális írástudónak, a
tesztek során kiderül, hogy sokan kö-
zülük alapvetõ mûveletek elvégzésé-
re sem képesek.

És bármerre is nézünk, Európában
a trend minden égtájon ugyanez. Az
embereknek alapvetõ tudásbeli hiá-
nyosságaik vannak, és még csak nem
is tudnak róla! 

Óvatosnak kell tehát lennünk, mert
a téves elképzelések nagyon hátrá-
nyosan érinthetik a fiatalokat. A fia-
talok körében is elég magas a mun-
kanélküliségi ráta. A megoldás része
lehet, ha az oktatáspolitika megfele-
lõ hozzáállással lehetõséget biztosít
számukra a valós munkahelyi igé-
nyekhez való felzárkózáshoz.  Ma, a
digitális korban ez lenne a megoldás.   

Több és jobb képzést: a munka-
adók mindezt felismerik. Az angliai
National Skills Academy for IT 2011
szerint, a munkaadók 99% százaléka
több, 96% százalékuk pedig jobb
képzéseket szeretne munkavállalói
számára. 

A probléma tehát ebben van. A di-
gitális bennszülöttség fogalmának

félreértelmezése
hamis képet sugall
a fiatalokról a dön-
téshozóknak, és ha-
mis önértékelés-
hez vezet maguk-
nál a fiataloknál.

A digitális írás-
tudás európai tanú-
sítványa, az ECDL
valóban azt a tu-
dást nyújtja, amit
egy mai munka-
hely elvár. De eh-
hez meg kell tenni

a megfelelõ lépéseket. El kell menni
tanulni, az iskoláknak, munkahe-
lyeknek, hatóságoknak pedig bizto-
sítaniuk kell azt, hogy ezt minél töb-
ben megtehessék.  

Tom Redford írása alapján: Sz.B.

A fenti témáról lásd még az ECDL
Alapítvány 2015. január 13-án meg-
jelent „The Fallacy of the 'Digital
Native”: Why Young People Need to
Develop their Digital Skills' címû ál-
lásfoglalását, amelyet alább foglal-
tunk össze:

A digitális
bennszülöttség

csapdája,

avagy: miért van szükség a fiatalok
digitális tudásának fejlesztésére?

Digitális bennszülöttnek, új gene-
rációnak, net- vagy Google generá-
ciónak egyre gyakrabban azokat a
fiatalokat nevezik, akiket születésük-

tõl fogva a digitális
technológia vesz
körül. Így róluk azt
mondhatnánk, hogy
az anyatejjel szív-
ják magukba az IT
eszközökkel kap-
csolatos tudást. 

Látszólag ezért
nincs is semmi
szükségük képzésre.
Csakhogy köny-
nyen bizonyítható
módon ez óriási
tévedés. A fiatalok
nem tudják auto-

matikusan az eszközük biztonságos
és hatékony használatának módját,
így újabb digitális szakadék képzõd-
het az ösztönös felhasználók tudása
és a munkahelyi elvárások között.
Ez pedig azzal a veszéllyel járhat,
hogy a fiatalok nem tudják megva-
lósítani a bennük rejlõ potenciált a
digitális korban sem diákként, sem
munkavállalóként vagy vállalkozó-
ként, de még állampolgárként sem. 

Az ECDL Alapítvány 2015 január-
jában közzé tett tanulmánya ezt a
kérdést járja körül. A tanulmány,
amelyet alább foglalunk össze, an-
golul teljes egészében olvasható a
www.ecdl.hu oldalon.

Kutatások támasztják alá, hogy az
eszközhasználat nem jár szükség-
szerûen együtt tudatossággal, érdek-
lõdéssel és hatékonysággal. Egy
ausztrál tanulmány szerint a fiatalok-
nak mindössze 15 százaléka, egy
osztrák felmérés szerint pedig a 15-
29 éves korosztály mindössze 7  szá-
zaléka rendelkezik kiváló felhasz-
nálói ismeretekkel. Ez a tendencia
különösen azok szempontjából na-
gyon szembe ötlõ, akiknek nem csu-
pán olvasniuk kell a tartalmakat, ha-
nem értõ és tevékeny módon reagál-
niuk is kell azokra. Az EU Kids On-
line c. tanulmánya leszögezi, hogy há-
romból kettõ 9–10 éves gyerek tagad-
ja, hogy többet tudna az internetrõl a
szüleinél, így a digitális bennszülött-
ség sulykolása nem tesz jót a fiatalok
tanulás iránti motivációjának.

Egy olasz egyetemen végzett fel-
mérés szerint az egyetemisták 42
százaléka nincs tisztában a free Wi-
Fi veszélyeivel, 40 százalékuk nem
védi pin-kóddal a telefonját, és 50
százalékuk minden ellenõrzés nél-
kül bármit letölt a gépére. A tanul-
mány által szintén hivatkozott
International Computer and Infor-
mation Literacy Study (ICILS) ha-
tározottan azt állítja, hogy a szük-
séges ismereteket lehet is és kell is
tanítani az ifjabb generáció számára.
60 ezer fõn végzett felmérés ered-
ményeként ugyanis arra jutottak,
hogy átlag 17 százalékuk a leg-
alapvetõbb elvárásoknak sem felel
meg, és csupán 2 százaléka  rendel-
kezik a tudatos eszközhasználathoz
szükséges magas fokú tudással. A
tanulmány szerint naivság lenne azt
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gondolni, hogy a fiatalok kötelezõ
képzés nélkül is hajlandóak lenné-
nek idõt és energiát fordítani a tan-
ulásra. Mindezeket figyelembe véve
pedig a felnövekvõ európai gene-
ráció jelentõs hátrányt fog szen-
vedni a digitális érában – figyel-
meztetnek a cikk írói. Különösen
azért, mert a fiatalok általában nin-
csenek is tisztában hiányossága-
ikkal, legtöbbször túlbecsülik saját
tudásukat: míg 84 százalékban na-
gyon jónak tartották magukat, a
teszten 49 százalékuk „rosszul”
vagy „nagyon rosszul” teljesített.
Mindez annak is tulajdonítható,
hogy – amint egy angol tanulmány
is rámutat – a fiatalok inkább életvi-
telszerûen (csetelésre, videó-nézés-
re, játékra), mintsem operatív, munká-
val vagy tanulással kapcsolatos dol-
gokra használják a digitális eszkö-
zöket. 

Hasonló eredményre jutottak Né-
metországban, ahol kiderült, hogy a

fiatalok kiválóan ,
de mindössze 20z
százalékuk mutat
kielégítõ ered-
ményt, ha szö-
vegszerkesztésrõl
vagy táblázatke-
zelésrõl – vagyis
munkahelyen el-
várt feladatok fel-
adatok sikeres el-
végzésérõl – van
szó. 

ECDL-t 
az 

egyetemistáknak, 
fõiskolásoknak is!

Az Európai Számítógép-használói
Jogosítvány (ECDL), a digitális írás-
tudás nemzetközi tanúsítványa az,
amely a cikkben említett, sokaknál hi-
ányzó tudás meglétét hivatott igazol-
ni. Magyarországon az elmúlt évek-
ben mintegy fél millióan tettek
ECDL vizsgát, és a bizonyítvány sze-
repel a pedagógusok által kötelezõen
választható képzések körében is.

Emellett a digitális írástudás szüksé-
gességének felismerését jelzi és a kö-
telezõ oktatás bevezetését írja elõ a
Magyar Közlönyben 2015. január 15-
én megjelent miniszteri rendelet
(1/2015. (I. 14.) MvM rendelet) is,
amely lényegében ECDL-típusú tu-
dást vár el a felsõoktatásban a köz-
szolgálati és közigazgatási, a rendésze-
ti, a katonai és a nemzetbiztonsági szak-

irányon tanulóktól. Akinek ugyanis
ECDL bizonyítványa van, az 150
országban létezõ standard követel-
ményeknek megfelelõen rendelkezik
az informatikai írástudáshoz szüksé-
ges alapvetõ ismeretekkel. Ráadásul,
aki az ECDL rendszerbe bekerül, az
alapmodulokon túl további kapcso-
lódó témákban is jártasságot és nem-
zetközi tanúsítványt szerezhet. Ilyen
például az elektronikus aláírás, az IT
biztonság, vagy a képszerkesztés és a
webszerkesztés témája is. Tanulni és
vizsgázni az ország több mint 300 akk-
reditált vizsgaközpontjainak bárme-
lyikében lehet. Aki úgy érzi, hogy ele-
gendõ tudással rendelkezik, az tanfo-
lyam nélkül is vizsgát tehet, ugyanak-
kor képzõink teljes tanfolyami kí-
nálattal várják a jelentkezõket. Az
elõzetes tudásméréshez a vizsga-
rendszert Magyarországon mûköd-
tetõ Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság honlapján ingye-

nesen letölthetõvé tette a valamennyi
vizsgapéldát tartalmazó ECDL vizs-
gapéldatárat; sõt, az elektronikus alá-
írás modulhoz ingyenes jegyzetet is.
A vizsgák a vizsgázók igényeihez és
idõrendjéhez igazodva rugalmasan
tervezhetõek: a vizsgakártya kiváltá-
sa után a vizsgák tetszõleges sorrend-
ben és idõben, bármely vizsgaköz-
pontnál teljesíthetõk.

Az ECDL Alapítvány 2015. január
13-án megjelent „The Fallacy of the
Digital Native: Why Young People
Need to Develop their Digital Skills”
címû cikke és a Magyar Közlöny
1/2015. (I. 14.) MvM rendelete
alapján:

Sz.B.
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ECDL az erdélyi 
magyaroknak

Folytatódik az együttmûködés az NJSZT
és a romániai ECDL iroda között.

Az elmúlt év õszétõl a két nemzeti
ECDL Iroda együttmûködésének kö-

szönhetõen lehetõvé vált, hogy az
Erdélyben mûködõ számos akkredi-
tált vizsgaközpontban újra lehessen
magyar nyelven is ECDL vizsgát
tenni. Ehhez Társaságunk a románi-
ai automata vizsgarendszer feladata-
it fordította, lektorálta és tesztelte.
Jelenleg a rendszer további fejlesz-

tése: vizsgára felkészítõ gyakorló-
tesztek véglegesítése zajlik. Társasá-
gunk mindezt a határon túl élõ ma-
gyarság érdekében, térítésmentesen
végezte, illetve végzi, hogy a digitá-
lis írástudás nemzetközi tanúsítvá-
nyának megszerzése határainkon túl
se ütközzön nyelvi akadályokba.

Az NJSZT berkein belül újon-
nan megalakult szakmai kö-
zösség mottója szerint „az e-

szolgáltatás annyi, amennyi a kép-
ernyõn átjön”.

Vitályos Gábor, a közösség elnöke
szerint „mindannyian dolgozunk
elektronikus tartalmakkal és szolgál-
tatásokkal, gondot jelent azonban,

hogy ezek sokszor nem elégítik ki a
munkaeszközökkel szembeni ter-
mészetes elvárásainkat.”

A szemünk elõtt most formálódó
új tudományág, a Human Computer
Interaction (HCI) tudományos igén-
nyel fogalmazza meg ezeket a „ter-
mészetes elvárásokat”. A cél épp ezért,
hogy olyan megoldást támogasson,
amelyben az immár 40 éves desktop-
világot felváltja a „virtuális tér” vagy
„virtuális iroda”. Ez egyben óriási ki-
hívásnak is számít, hiszen ezt a célt
komplexitása és interdiszciplináris
jellege miatt sem az üzleti világ, sem
a szabadszoftveres mozgalmak, sem
az intézményi tudományos kutatás
nem tudja fontosságának megfele-
lõen szolgálni.

A szakmai közösség feladatának tek-
inti, hogy felhívja a figyelmet az ügy
fontosságára, és összefogja, mentorálja
azokat a kompetenciákat és az ICT sza-
kma azon szomszédos tudományainak
ilyen irányú törekvéseit, amelyek jól
szolgálhatják az új szakterület kutatását:
a kognitív tudományok, a nyelvészet és
szemantika, a kommunikáció, pragma-
tika, tevékenységelmélet és pszichológia
területérõl egyaránt. Tervei között sze-
repel egy szolgáltatás-építésre optima-
lizált HCI-mintarendszer kiépítése is.

Szakmai közösségünk várja az ér-
deklõdõket mind kutatási együttmû-
ködésre, mind e-szolgáltatásaik mi-
nõségének fejlesztésére.

Vitályos Gábor elnök 
gabor@vitalyos.hu

Megalakult az NJSZT
új, e-szolgáltatások minõségével

foglalkozó szakmai közössége

Csíkszereda Márton Áron Gimnazium
Gyergyó Salamon Ernõ Elméleti Liceum 
Székelykeresztúr   Orbán Balázs Gimnázium 

Berde Mózes Unitárius Gimnázium, 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum 

Székelyudvarhely  Tamási Áron Gimnázium 
Bányai János Szakiskola 
MÜTF Oktatási Központ 

Kolozsvár János Zsigmond Líceum 
Sepsiszentgyörgy  Eurocenter Amõba Oktatási Központ
Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum
Marosvásárhely    Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Szatmár                Kölcsey Ferenc iskola, 

Hám János iskola

Szakmai
hírek

Magyar nyelvû ECDL vizsgaközpontok Erdélyben
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A kormány 2014 végén elfogadta az
infokommunikációs szektor 2014–
2020 közötti fejlesztési irányairól
szóló ún. Zöld könyvet, amelynek cél-
ja, hogy a Nemzeti Infokommuniká-
ciós Stratégia által megfogalmazott
célkitûzések megvalósításához szük-
séges lépéseket részleteiben be-
mutassa. A dokumentum a
stratégiához hasonlóan
együttesen kezeli az
infrastruktúra, a digi-
tális kompetencia, a
digitális gazdaság és
állam lehetséges fej-
lesztésének és ösztön-
zésének lehetõségeit.

A stratégia és a Zöld
könyv a kitûzött célok el-
éréséhez olyan eszközöket je-
löl ki, amelyek lehetõvé teszik,
hogy Magyarország az évtized végé-
re az átlagot már ma is meghaladó
mutatók esetében megõrizze pozíci-
óit, a jelenleg lemaradást jelzõ terü-
leteken pedig ledolgozza hátrányát.
A dokumentum számba veszi a
szükséges eszközöket, erõforráso-
kat, és kijelöli az egyes intézkedé-
sek megvalósításáért felelõs szerve-
ket, intézményeket. 

A Zöld könyv elfogadása lehetõvé
teszi, hogy az Operatív Programok
brüszszeli jóváhagyását követõen az

azokban megjelölt új infokommuni-
kációs célú programok, pályázatok
elinduljanak.

Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társa-

ság (NJSZT)
vezetése

e l õ r e

mutatónak
értékeli az info-

kommunikációs szektor 2014-2020
közötti fejlesztési irányait tartal-
mazó Zöld könyvben foglaltakat. A
Zöld könyv elfogadását megelõzõ
társadalmi vitában a rövid határidõ
csak néhány szakértõ bevonását tette
lehetõvé, akik a már a NIS-re meg-

fogalmazottakat is figyelembe véve
több észrevételt is tettek. Észrevéte-
leink közül néhányra megnyugtató
választ kaptunk, más részek pedig
kikerültek a tervezetbõl.

Több más mellett javasoltuk például,
hogy a Digitális kompetenciák fejlesz-
tése a lakosság körében, és a Digitális
szakadék csökkentése a társadalom
egyes rétegei között címû célkitûzések-
ben vegyék figyelembe a nemzetközi

ECDL/ICDL példát, amely progra-
mokban a világon már 14 millió-

an vesznek részt, és az Európai
Bizottság is kiemelt eszköz-
ként deklarálta az európai di-
gitális készségek fejlesztésé-
ben. A 14 millió résztvevõbõl
a központi befogadás és tá-
mogatás hiánya ellenére is
már közel félmillió magyaror-
szági résztvevõ rendelkezik a

folyamatosan megújuló, az in-
ternet használatától az it-biztonságig
és elektronikus aláírásig terjedõ kom-
petenciákkal.

Ezt a javaslatunkat a döntéshozók
–ígéretük szerint – figyelembe veszik.
Az észrevételeink és az azokra adott
kormányzati válaszok itt olvashatók: 

http://njszt.hu/sites/default/files/
ikt_zold_konyv_eszrevetelek_kor-
manyzat_reakcio_njszt.xlsx

Infokommunikációs akciótervet 
fogadott el a kormány

11. Neumann Nemzetközi
Tehetségkutató Programtermék

Verseny
— Kovács Gyõzõ szellemében —

Verseny-
futás

A Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság és a Szekszárdi I.
Béla Gimnázium 2015-ben 11. alka-
lommal hirdeti meg általános és kö-
zépiskolás diákok számára a Neu-
mann Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Versenyt, az alapító
Kovács Gyõzõ szellemében.

A verseny célja, hogy az informa-
tikát szeretõ diákok számára az ál-
taluk elkészített pályamunkákon
keresztül lehetõséget biztosítson te-
hetségük kibontakoztatására.

A versenyzõk a következõ kategó-
riákban küldhetnek be pályamû-
veket:

1. Oktató programok (csak közép-
iskolásoknak), amelyek közismereti
illetve szakmai tárgyak önálló konzul-
táció nélküli tanulására alkalmasak.
2. Alkalmazói programok (csak kö-
zépiskolásoknak), valamely felhasz-
nálói probléma megoldására készí-
tett alkalmazás.
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3. Játékprogramok A versenyzõk
saját maguk által készített játékprog-
ramjaikkal versenyezhetnek.
4. Megépített (digitális) automata
berendezés (hardver) és vezérlése
(szoftver) (csak középiskolásoknak).
5. Számítógépes mûvészeti prog-
ramok, Számítógépes grafika, zene.
6. Számítógéppel támogatott terve-
zés – Ebben a kategóriában várjuk a
CAD programokkal megszerkesztett
tervrajzokat, látványterveket.
7. Animáció – Számítógéppel elõál-
lított animáció. 
Nevezési feltételek
A versenyen bárki részt vehet, (ál-
talános és középiskolás diákok,

egyetemisták,) aki a döntõ induló
napjáig, azaz, 2015. március 19-ig
még nem töltötte be a 20. életévét .
A versenyre – hagyományosan –
egy pályázatot több versenyzõ kö-
zösen is készíthet. 

A nevezési lapot, valamint a prog-
ramtermékeket 2015. február 16-ig
kell a gimnázium versenybizott-
ságának adathordozón: CD-n, vagy
DVD-n, illetve e-mail-ben (e-mail
cím: neumann. ibela@gmail.com)
beküldeni.

A verseny kétfordulós. Az elsõ for-
duló az elõzsûri, a második forduló
a döntõ.

A verseny elsõ fordulója
A beérkezett pályázatokat a rende-
zõk elõzsûrizik. Az magyarországi
elõzsûri tagjait Tolna megyei isko-
lákból felkért, független informati-
ka tanárok alkotják. A zsûrizés
nyilvános. Az elõzsûri 2015. már-
cius 6-ig küld értesítést azoknak

a versenyzõknek, akik a külhoni
döntõkbõl bekerült verseny-
zõkkel kiegészülve a döntõbe
kerülnek. A döntõbe jutott
versenyzõk maximális száma
nyolcvan fõ.
A döntõ
2015. március 19–21. között az
Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban
kerül sorra. A pályázók (csoportos
pályázat esetén maximum 2 fõ) a
rendezõ gimnázium vendégei, ne-
vezési díj nincs. A pályázók itt mu-
tatják be személyesen pályamun-
káikat. A verseny döntõje, a zsûri
pontozása és az eredmények nyilvá-
nosak. 
A verseny döntõjébe került tanu-
lók (kategóriájuk 1–3 helyezettjei
biztosan) a verseny támogatói ál-
tal felajánlott értékes díjakat kap-
ják.

A pályázatokat és a nevezési lapot
a következõ címre kell beküldeni:    
Neumann verseny, Szekszárdi
I. Béla Gimnázium, 
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27.
neumann. ibela @gmail.com, info:
www. ibela.hu/neumann
A pályázat beküldésének a határ-
ideje: 2015. február 16.

A vajdasági és erdélyi elõdöntõk
idõpontjait a helyi szervezõk hatá-
rozzák meg.

Dr. Friedler Ferenc NJSZT elnök
Dr. Zsakó László zsûri elnök  

Hajós Éva gimnáziumigazgató

illu
sztráció

2015. január 29-én a Parlamentben köszöntötték a nemzetközi
diákolimpiák résztvevõit és felkészítõ tanáraikat. Az ünnepsé-
gen Orbán Viktor és Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért
felelõs államtitkár közösen adta át az elismeréseket a 2014-es
kémiai, fizikai, biológiai, matematikai, földrajzi, csillagászati
és asztrofizikai, filozófiai, valamint informatikai diákolimpi-
ákon sikereket elérõ tanulóknak és felkészítõ tanáraiknak. A
miniszterelnök beszédében arra is utalt: nem földtõl elrugasz-
kodott az a gondolat, hogy éppen közöttük ülhet egy új Neu-
mann János, Szent-Györgyi Albert vagy Rubik Ernõ.

Társaságunk képviseletében Zsakó László, az infor-
matikai tehetséggondozásért felelõs alelnök, valamint
Horváth Gyula, a magyar diákolimpiai csapat vezetõje
vehették át az NJSZT felkészítõ tevékenységéért járó
díszoklevelet.

Hírünk ország-világban
A Parlamentben köszöntötték a diákolimpikonokat
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Az NJSZT, a HCI&DfA – Ergonó-
miai Tervezés Mindenkinek Szak-

mai közössége és a Pannon Egye-
tem közös szervezésében kerül
megrendezésre 2015. szeptember
9–12. között Budapesten a 13th
Conference of the Association for

the Advancement of Assistive
Technology in Europe (AAATE)
konferencia.

A konferenciáról bõvebben: 
http://www.aaate2015.eu/

13th AAATE Conference
2015. szeptember 9-12. BudapestRendezvény

— soroló

13th AAAATE 
Conference

99 ––1122 SSeepptteemmbbeerr 
22001155,, BBuuddaappeesstt,, 

Advancing Assistive Technology
and eAccessibility with Disabilities 

and the Aging Population

KÉPAF 2015
a Képfeldolgozók és

Alakfelismerõk
Társaságának 

10. országos konferenciája
Kerekegyházán

ANeumann János Számítógép-
tudományi Társaság tagszer-
vezete, a Képfeldolgozók és

Alakfelismerõk Társasága (KÉPAF)
2015. január 27. és 30. között Kecs-
kemét közelében a kerekegyházi
Varga Tanyán tartotta 10. Országos
konferenciáját. A konferencia szer-
vezõi ezúttal a Kecskeméti Fõis-
kola Gépipari és Automatizálási
Mûszaki Fõiskolai Karának (KF-
GAMF) képfeldolgozással és szá-
mítógépes látással foglalkozó ok-
tatói voltak.

A korábbi években tapasztalt ér-
deklõdés - aminek tanúi lehettünk a
nagysikerû 2013-as Bakonybélben

rendezett konferencián – idén sem
lankadt: a résztvevõk száma min-
den korábbi KÉPAF konferenciát
meghaladva 96 fõ volt. Részben a
nagy érdeklõdésre való tekintettel,
részben az ipari partnerek felé ter-
vezett nyitás jegyében, a konferen-
cia több újítást vezetett be. A szóbe-
li elõadások mellett idén elsõ alka-
lommal tartottunk digitális poszter,
illetve technikai bemutató szek-
ciókat.

Az KÉPAF 2015 konferencián
három meghívott elõadó és a támo-
gatók bemutatkozása mellett össze-
sen 60 bemutatót tartottak, melybõl
30 poszter bemutató és 6 technikai
bemutató volt. A meghívott elõadók
között volt Kovács Péter Tamás
(CTO, Holografika Kft) és Prof. Dr.
Vaclav Hlavac (Czech Technical
University), illetve elõadást tartott
Dr. Magdics Milán a KÉPAF PhD
Díj idei nyertese, aki „GPU-based
Particle Transport for PET Re-
construction” címû munkájával, a

PET alapú képrekonstrukcós mód-
szerek kidolgozásában tett eredmé-
nyeivel vívott ki elismerést. 

Átadásra került a KÉPAF Kuba
Attila Díj, melyet idén Börcs Attila
nyert „Valós idejû jármûdetekció
LIDAR pontfelhõsorozatokon” címû
cikkével.

A szakmai programot a Varga
Tanya lovas programja, pusztai kocsi-
kázás, és a Hegedüs Zoltán vezette
Hegedûs Együttes koncertje és tánc-
bemutatója tette színessé. A konfer-
encia programja és a képgaléria
megtalálható a KÉPAF 2015 konfe-
rencia honlapján: http://www.kepaf
2015.hu . 

A konferencia támogatói voltak:
– Neumann János Számítógép tudo-

mányi Társaság, 
–  Kecskeméti Fõiskola, 
–  Realeyes
–  Zinemath Zrt.
A KÉPAF következõ, 11. konferen-
ciáját 2017-ben Marosvásárhelyen
rendezik.
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Neumann János szellemi hagyatékával 
bõvült a Magyar Nemzeti Értéktár

Az NJSZT kezdeményezésére újabb
szellemi értékkel bõvült a Magyar
Nemzeti Értéktár, mégpedig az az
„Ipari és mûszaki megoldások” kate-
góriában Neumann János életmûvé-
vel, különös tekintettel a számítástech-
nikai hagyatékára. Innen már csak egy
lépés az értékpiramis tetejére, a most
45 elemû Hungarikumok Gyûjtemé-
nyébe való elõrelépés. Társaságunk a
szükséges eljárást elindította, bízva
abban, hogy a közeli jövõben a
Neumann-hagyaték is méltán léphet
be a hungarikumok sorába.

„Három tétellel bõvítette a Hun-
garikumok Gyûjteményét és 8 tétel-
lel a Magyar Értéktárat a Hungari-
kum Bizottság” – közölte Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter
január 29-én   Budapesten, a válasz-
tások után újjáalakult testület máso-
dik ülését követõ sajtótájékoztatón. 

A hungarikumok sorába került a
Vizsolyi Biblia - amely az elsõ tel-
jes, magyar nyelvû biblia -, továbbá

a IX-XI. századi magyar íj, valamint
a szegedi fûszerpaprika õrlemény.

Nemzeti értéknek minõsül „a ma-
gyar alkotótevékenységhez, termelé-
si kultúrához, tudáshoz, hagyomá-
nyokhoz, tájhoz és élõvilághoz kap-
csolódó, nemzetünk történelme, va-
lamint a közelmúlt során felhalmo-
zott és megõrzött minden szellemi és
anyagi, természeti, közösségi érték,
vagy termék”, amely hazai szem-
pontból meghatározó jelentõségû,
így nemzetünk, de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága a
magyarságra jellemzõnek és közis-
mertnek fogad el, jelentõsen öregbíti
hírnevünket, növelheti megbecsü-
lésünket az Európai Unióban és
szerte a világon; valamint hozzájárul
új nemzedékek nemzeti hovatarto-
zásának, magyarságtudatának kiala-
kításához, megerõsítéséhez – áll a
hivatalos dokumentumokban. 

„A mostani döntéssel a Hungari-
kumok Gyûjteményébe már 45 tétel

tartozik, a Magyar Nemzeti Értéktár
pedig mintegy 115 tagúra bõvült" –
szólt az MTI/FM sajtóközleménye. 

A hungarikumok és az Értéktárba
kerülõ nemzeti értékek körül mindig
is zajlottak viták. Sokak szerint
aránytalanul sok az élelmiszer, és
kevés a valóban szellemi termék. Ez
azért is ad vitára okot, mert tudva-
lévõ, hogy a magyar tudósok és
feltalálók hány világra szóló talál-
mánnyal gazdagították már a vi-
lágörökséget – a biztonsági gyufától
a C vitaminon át a helikopterig, a
trafóig vagy a golyóstollig. Mind-
ezek fényében nagy sikernek köny-
velhetõ el, hogy Neumann János
számítógépes szellemi öröksége,
amely nélkül talán ma nem is létezne
az információs társadalom, a Zsol-
nay porcelán, az Ajka Kristály és a
KÜRT Adatmentés után most beke-
rülhetett az elismert magyar értékek
közé.

(A.I.)

A Magyar Nemzeti Értéktárban  találhatók többek között
– Neumann János életmûve, 

különös tekintettel számítástechnikai 
hagyatékára

– az Ajka Kristály 
– a KÜRT Adatmentés
– a Zsolnay Porcelán 
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Már az óvodában
megtanultam 

mindent, 
ami igazán fontos

Csaknem mindent, amit az életben
való helytálláshoz és követendõ
magatartáshoz tudni kell, már az
óvodában megtanultam A bölcsesség
nem a diploma hegymagasában le-
ledzett, hanem ott lapult már a kis-
csoport homokozójában.

Ilyen egyszerû dolgokat sajátítot-
tam el: Osztozz meg mindenen! Játssz
tisztességesen! Ne üss meg másokat!
Mindent tégy vissza oda, ahol talál-
tad! Rakj rendet magad után! Ne
vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha

megütöttél valakit! Evés elõtt moss
kezet! Húzd le a vécét! A meleg pis-
kóta és a hideg tej egészséges. Élj
kiegyensúlyozottan! Egy keveset ta-
nulj, egy kicsit gondolkozz, rajzolj,
fess, énekelj, táncolj, játssz és dol-
gozz minden nap!

Ebéd után szundíts egyet! Ha ki-
lépsz az utcára, ügyelj a forgalomra,
fogd meg a párod kezét és maradj a
többiekkel! Állj készen a csodára!
Emlékezz csak babszemre a tejfölös
pohárban! Gyökeret ereszt, s a kis

növényke kiserken a földbõl, szinte
nem is értjük, hogyan és miért, de
mindannyian ilyenek vagyunk.

Az aranyhalak és hörcsögök, meg
a fehér egerek, sõt még a trejfölös
pohárba dugott babszemek is elpusz-
tulnak egyszer. Mi sem vagyunk ki-
vételek.

Azután emlékezz a könyvre, amit
elõször olvastál, és a legfontosabb szó-
ra, amit tanultál: LÁSS! Ebben valami-
képp benne rejlik minden, amit tudnod
kell. Szeretet, tisztálkodás, környezet-
védelem, politika és józan élet.

Gondold csak el, mennyivel jobb
lenne a világ, ha délután háromkor a
föld minden lakója piskótát és tejet
venne magához, aztán takaró alá
bújna, hogy szundítson egyet. Ha az
országok vezérelvévé válna, hogy
mindent tegyenek vissza oda, ahol
találták, és rakjanak rendet maguk
után. S bármilyen idõs vagy, akkor is
igaz marad, hogy ha kilépsz az ut-
cára, ügyelj a forgalomra, fogd meg
a párod kezét, és maradj a többiekkel

Robert Fulghum

Farsangi
melléklet

Csakis az igazat!
David Cassevens a Dallas Morning
News hasábjain közölt egy bizonyos
történetet Frank Szymanskiról, a
Notre Dame amerikai futball csapat
negyvenes évekbeli középcsatáráról,
akit tanúkén6t idéztek a bíróság elé.

— Ön ebben az évadban a Notre
Dame futballcsapatban játszik? —
kérdezte a bíró.

— Igen, bíró úr.
— Milyen poszton?
— Középcsatárként, bíró úr.
— Milyen jól játszik?

Szymanski fészkelõdött egy kicsit,
de határozottan válaszolt:

— A legjobb középcsatár vagyok,
aki valaha is megfordult a csapatban.

A teremben jelen lévõ Frank Leahy
edzõ meglepetten hallotta ezeket a
szavakat. Szymanskít mindig sze-
rénynek ismerte, mindenfajta hence-
gés idegen volt tõle, Így hát, mjután
a tárgyalás véget ért, odament a spor-
tolóhoz, és megkérdezte, miért tett
ilyen kijelentést.

— Nagyon restellem — vörösö-
dött el a csatár— , de nem mond-
hattam mást, mert eskü alatt vallot-
tam.

(Az írások az Erõleves a léleknek
címû gyûjteménybõl valók)

Elviseljük-e 
a kritikát?

Nem a bíráló számít, nem az, aki fa-
nyalog, mert az erõs ember egy pil-
lanatra megbotlott, vagy mert ezt
vagy azt szerinte jobban is csinálhat-
ta volna az, aki cselekedni akart.
Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küz-
dõtérre, akinek arca porban, verej-
tékben és vérben fürdik, aki vitézül
tör elõre, aki újra meg újra téved és

hibázik, mert a tévedések és hibák
minden erõfeszítés velejárói, aki sík-
ra száll a nemes ügyért, aki szeren-
csés esetben végül megízlelheti a di-
adal gyümölcseit, s ha derekas tel-
jesítmény ellenére végül mégsem
arat sikert, legalább tudja, hogy soha
nem kell osztoznia a bátortalanokkal
és hidegszívûekkel, akik nem ismer-
nek sem gyõzelmet, sem vereséget.

Theodore Roosewelt
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Válassza a helyes utat!
Szókeresõ rejtvény. Olvasóinknak az
ábra tetején látható betûktõl el kell

jutniuk a legalsó sor üres mezõibe
úgy, hogy közben függõlegesen felül-
rõl lefelé, alulról felfelé, valamint víz-

szintesen balról jobbra és jobbról
balra haladhatnak a hálózatban. Az
útvonalat a meghatározásokra adott
válaszok mutatják meg.Minden szó
utolsó betûje megegyezik a követke-
zõ szó elsõ betûjével.Ha egy kezdõ-
betûtõleljutottak a legalsó sorig, ak-
kor a szólánc utolsó betûjét be kell
írniuk az ábra megfelelõ üres mezõ-
jébe.Helyes megoldás esetén így a
legalsó sorban Kalifornia állam
egyik nagyvárosának nevét kapják
megfejtésül. S ezzel sincs vége! U.i.
az ábrában néhány betû felhasználat-
lan maradt. Ezekbõl a betûkbõl a
filmipar itt található világhírû felleg-
várának nevét olvashatjuk össze.

K A L I F O R N I A
A D U N A I R G A Z D A Á H Y O Z L L
T I R E T D K Õ L R Á T É L E T É L A
A L U K O Õ A G Á S B A R Ó L Á B A D
R Á M O L Á L A M A B R E G I Y Ó Á
I L U R Á L E B O M A I G E N O D A R
K É R O B L L O R O L T Y B Y O I D Á
E T I N A Ó S D I N O E K E A R L E C

K: Doha fõvárosa – pakol – lengyel lé-
gicég – asztalt étkezéshez elkészít –
berber hadvezér – Gibraltár névadója
– kapni szeretne – ...de Janeiro, brazil
nagyváros.

A: Az arany latin neve – hazai olajcég –
alsó végtag – a szõlõhegy „leve” –
matrózital – ilyen hamar? – Richárd
becézve – ágyat elhagy.

L: Veterán lengyel labdarugó (Grzegrz) –
tanul az esetbõl – ógörög hangsor –
egyik nagy folyónkkal kapcsolatos –
tartós – avatag – az ENSZ mene-
kültügyi szervezete – A Brit Biro-
dalom Tisztje (Order of the British
Empire kitüntetés), röviden – idegen
Elza!

I: Iskolai füzet – pubban isszák! – titkot
kifecseg – élet – ...Turner, énekesnõ –
szalonnát fõz – konyhai edény.

F:Mohón eszik – íme! – ...Haná; cseh sík-
ság – nem mozog – katalán író (Miquel)
– düledék – Shelley tündérkirálynõje!
– balkezes.

O: Arrébb – nigériai város – régi ma-
gyar férfinév – ...Risi, olasz filnren-
dezõ – Joskar..., Mariföld fõvárosa –
hazai szappanmárka – Ezra Mannon
fia.

R:Bõven van ideje – fogvatartás – dölyf
– földmûves – számítógép márkája –
beleegyezés szava – tölcséres fagylal-
tot eszik.

N:Sértést szótlanul elvisel – ...Piao; –
kínai politikus – konyhai kisgépmár-
ka – felfed, megmutat – az elsõ ma-
gyar nyelvû hírlap szerkesztõje (Má-
tyás) – kopasz – megfelelt (orvosi mi-
nõsítésben) – bolgár sporklub –
Regina becézve – szófaj – nincs
testvére

I: Szópótló szócska – ennivaló – függ –
sovány erõtlen ló – angol fõnemesi
cím – faipri termék – Oroszország ura
volt – börtönablakot fedi.

A:Mézga Géza rosszcsont fia – kémiai
elem, vegyjele: Rn – a Nílus német ne-
ve – könnybe... a szeme elpityeredik
– külföldi sörmárka – hazai énekes
(Guszti) – ...de-France; francia vidék.

Ahelyes megfejtésekhez szívbõl gratulálunk!  

Osváth Erzsébet:
Sül a fánk

Serceg a zsír, sül a fánk.
Fényessárga serpenyõbõl
ragyog ránk.
Illatozik, nõ, dagad,
az orrunkat csiklandozó
jó falat.
Már a tálon a sok fánk,
Fehér cukorfelhõ alól
nevet ránk.
Ránk nevet és integet.
Itt a farsang, vidám farsang,
gyerekek.

Galambos Bernadett:
Farsangi fánk

Szalagos a csuda fánk,
nekünk süti nagyanyánk.
Alig gyõzi, alig bírja,
minden lurkó elkapkodja.

Csuda jó az illata,
kerek szalag takarja.
Lekvárt rakjunk közepébe,
hadd kerüljön a bendõnkbe!

Jankovich Ferenc:
Az egyszeri-kétszeri fánk

Fánkot sütött nagyanyánk... 
Volt öröm!
Egy üst zsír feketéllett a tüzön.
De amikor kezdett duzzadni a
fánk,
Nagyanyó kiált: „Elfogyott a fánk”
Se fánk – se fánk...

Szaladtam én a szerbe szívesen,
de ott sem volt egy sziporka sem...
Holott kezdett már esteledni
ránk. Ott a sok fánk, és nem volt
semmi fánk! 
Se fánk – se fánk...
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