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Az ülésen az elnökség megtár-
gyalta a 2012. év pénzügyi tel -
jesítését és az idei pénz ügyi

tervet, és előkészítette a 2013. május
22-én tartandó közgyűlés elé terjesz-
tendő közhasznúsági beszá mo lót is.
Megvitatta ezen felül az NJSZT 2013
– 2015-ig tartó program tervezetét, a
szakmai és területi szer vezetek beszá-
molóit, valamint egyéb fontos operatív
témákat, beleértve a szabályzatoknak a
2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.)
alapján szüksé ges aktualizálását és a
szegedi informatika-történeti állandó
kiállítás üzemeltetési kérdéseit is.

A szakmai szervezetek elmúlt évi
munkájáról előző, a területi szerve ze -
tekéről e havi számunkban adtunk -
/adunk összefoglalót.

A pénzügyi beszámolóról és terve -
zetről, valamint a szabályzatok aktu-
alizálásáról az alábbi határozatok szü -
lettek:

3/2013 (03.13) határozat:
Az elnökség a beszámolót egyhan -

gúlag elfogadja és a közgyűlésnek el -
fogadásra javasolja a 2012. évi pénz -
ügyi teljesítésről szóló beszámo lót. El-
ismerését fejezi ki az ügy vezető igazga-
tónak és munkatársai nak a kiváló mun-
káért és az eredmé nyes gazdálkodásért.

4/2013 (03.13) határozat:
Az elnökség a 2013. évi pénzügyi

ter vet egyhangúlag elfogadja jelen-
legi állapotában, és felhatalmazza az
ügy  vezető igazgatót, hogy a pénz ügyi
terv véglegesítéséhez szükséges tár -
gyalásokat folytassa le és készítse el
a végleges tervet, amelyet a köz gyű -
lésnek elfogadásra javasol.

5/2013 (03.13) határozat:
Az elnökség a Felügyelő Bizottság

tá mogató javaslatát is figyelembe vé -
ve a Számviteli politikát és annak
mellékleteit jóváhagyólag, egyhan gú -
lag elfogadja.

Üzleti szabályok kezelése az infor-
matikában névvel új szakmai kö zös ség
alakulását is jóváhagyta az el nök ség,
miután az alapítási kérelem az Alapsza-
bály minden feltételének megfelel.

6/2013 (03.13) határozat:
Az elnökség egyhangúlag támogatja

az Üzleti szabályok kezelése az in for   -
matikában nevű szakmai kö zös ség
megalapítását, és felkéri Dobay Pé-
tert, vegyen részt az alakuló ülésen.

Alföldi István tájékoztatta az elnök-
séget, hogy március 21–23. között lesz
Szekszárdon az immár hagyo mányos
Neumann János Nemzet kö zi Tehetség -
kutató Programtermék Verseny. A ver -
seny kezdeményezője és mindvégig
mentora a nemrégiben elhunyt Kovács
Győző volt. Az ő szellemiségének
meg őrzése érde kében kiemelten fontos
a verseny támogatása és továbbvitele.
Az el nökség legutóbbi döntése értel -
mé  ben a nemzetközi verseny zsűri el -
nö ke Zsakó László lesz, aki egyúttal
képviseli a Társaságot a népszerű ese -
mé nyen. (Cikkünk a 4. oldalon)

Kedves Olvasónk!
Ha Ön még nem tagja a Neumann János Számítógép-tudo -
mányi Társaságnak, szeretettel várjuk sorainkba. 
Miért érdemes csatlakozni?
Szolgáltatásaink: Az NJSZT égisze alatt több mint 20 kü-
lönféle szakmai és területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.

Honlapunkon, valamint hetente elektronikus hírlevélben,
havonta nyomtatott színes újságban, és e-magazinban tesz-
szük közzé a szakma és az információs társadalom legfris-
sebb híreit, eseményeit.

Évente megrendezzük a Digitális esélyegyenlőség kon -
fe ren ciát, amelyen ingyenes a részvétel. Egyéb rendezvé -
nye in ken tagjaink szintén térítésmentesen, illetve kedvez -
ményesen vehetnek részt. 

Rendszeresen megújuló képzési kínálatunkból kezdők és
akkreditált szakmai tanfolyamok után érdeklődők egy aránt
válogathatnak.
Főbb eredményeink: Több évtizedes gyűjtőmunka és több
éves előkészítés után 2012 decemberében a szegedi Szent-
Györgyi Albert Agorában a világon is kiemelkedőnek számító
informatika-történeti kiállítás nyílt az NJSZT gondozásával.

A múlt értékeinek megőrzésében az NJSZT igen jelentős
anyagi és szellemi erőforrásokat mozgósítva elkötelezte
magát, hogy a következő években is saját erőforrásból tartja
fenn és fejleszti tovább az állandó kiállítást.

Tehetséggondozási rendszerünknek köszönhetően éven -
te informatikai tehetségek százai részesülnek speciális fel-
készí tőkben és vehetnek részt hazai és világver se nyeken.

Hazánkban máig több mint 430 ezer ember az ECDL se-
gítségével kelt át a digitális szakadékon. A digitális írástu-
dás európai tanúsítványának hazai felelőse az NJSZT. 

Ha Ön már tagunk, kérjük, támogassa közös 
munkánkat adója 1 százalékával!

Adószámunk: 19815888-2-41
Kérjük továbbá kedves Tagtársainkat, hogy az elmaradt

2013. évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a MI
ÚJSÁG-ot és IT Business hetilapot egész évben díjmente-
sen küldhessük.

Éves tagdíj: 2400 Ft. Kedvezmények: diák: 800 Ft, nyug-
díjas: 1200 Ft

Befizetési információ: 
http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag

tagdij-befizetes /

Összefoglaló az elnökség március 13-i üléséről
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Világviszonylatban is jelentős 
informatika-történeti kiállítás nyílt 

Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agorában.

A jövő múltja címmel nemzetközi rangú, egyedülálló informatika-történeti kiállítás 
várja látogatóit a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában.

A kiállításon több száz tonna olyan számí tás -
technikai esz  köz és berendezés látható, amelyek
nélkül ma nem létezhetne sem érin tő  kép ernyő, sem
laptop, sem okostelefon, sőt még az internet sem. 
A bemutatott gépek nagy része a helyszínen ki is
próbálható.

A múlt értékeinek méltó megőrzéséhez az NJSZT nemcsak a kiállítás létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésé -
vel, hanem egy könyv összeállításával is hozzájárult. 

Több mint 200 oldalon képek, tárgyleírások, életrajzok, több száz hivatkozás és részletes bibliográfiák mutatják
be az informatika fejlődését, főbb irányait és hazai képviselőit. 

A tárlatvezetéseken a könyv életre kel, így a XXI. századi technikai megoldások segítségével a látogatók saját
élményévé válhat az informatika rövid, de elképesztő tempóban alakuló, változó történelme.

A jövő múltja című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor, szerkesztője Alföldi István, kiadója a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság. 

A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszol-
gálatán. (1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.

További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu

ECDL –
ICDL

ECDL képzésben részesül a líbiai haderő. A képzés mintegy 100 ezer katonát érint majd,
első körben 2013-ban 2000 fő részére indul képzés. 
Jelenleg tart a katonai iskolák ICDL1 vizsgaközponti akkreditációs eljárása.

4000 indonéz középiskola ICDL rendszerhez csatlakozását támogatja az indonéz kormány.
A megállapodást a kormány, illetve a Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI) – az ECDL Ala-
pítvány indonéz partnerintézménye – képviselője 2013. március 13-án írta alá Jakartában.

Bridging the Digital Gap és Managing the Fast Technological Change címmel hirdetnek pá-
lyázati úton elnyerhető angol nyelvű továbbképzést ECDL/ICDL tanároknak Cipruson.
A pályázat fedezi a kiutazás, ellátás és a képzés teljes költségét. 
Pályázni a Tempus Közalapítványnál lehet (www.tka.hu). Határidő 2013. április 30.

1Az ICDL – International Computer Driving Licence, az ECDL Európán kívüli megfelelője
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Tovább vándorol Dombóvárra 
a DOStalgia – a személyi számítógép 

(h)őskora című kiállítás

Avilág e l    ső mic ro processzo rát,
az Intel-4004-et, az első IBM
PC-t (a híres 5150-es mo  dell),

az első ma gyar személyi szá mító gé -
pet, a Proper-16-ot és sok más ér de -
kessé get is meg tekinthetnek az in -
formatikatörténet iránt ér deklődők a
Ma gyar Műszaki és Köz lekedési Mú-
zeum népszerű PC-tör téneti vándor-
kiállításán.

A tárlat ez alkalommal egy olyan
városba látogat el, amely a magyar
személyi számítástechnika egyik szü -
lőhelye volt. A magyar csúcs technika
kisvárosokban született, például
Dombóváron, ahol a COLOR Ipari
Szö vet  kezet (ISZ) gyártotta a Home -
lab há zi számítógépeket és az első
ma  gyar, vakok számára készült be -
szélő szá mító gépet, a Brailabot is.

A DOS talgia anyaga az ISZ tech -
nikai rit kaságai val is kiegészül. 

Gyűjtők: MMKM, Finta Múzeum,
Intel Hun gary, Mári Zsolt, Nagy Ká-
roly, Szűcs László és mások.
Támogatók: Dombó-Coo Zrt.,
Gond- X Kft.  
Megtekinthető: 2013. június 15-ig.
Helyszín: Dombóvár, Hely tör téne ti
Gyűjte mény, Sza badság utca 16.
További információ: Dr. Kriston Vízi
József igazgató. Tel.: 20/286-7959,
E-mail: 
muzeum. dom bo var@ gmail. com 

Rendezvény
soroló

STC2013 Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 
13. Special Topic konferencia

Az Európai Egészségügyi Informa -
tikai Társaság 13. Special Topic kon-
ferenciája Prágában, 2013. április 17
– 19. között kerül megrendezésre. 

A konferencia témája
az orvosi döntéstámogatás és a hoz zá
kapcsolódó ismeret-reprezentáci ós
kérdések.

További részletek és regisztráció:
http:// stc2013.org/ 
Az NJSZT tagokat 100 – 150 EUR
kedvezmény illeti meg. 

XIX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2013. június 13-14., Kassai Műszaki Egyetem

Tizenkilencedik alkalommal
rendezi meg a Multimédia az
oktatásban nem zetközi konfe-

renciát a Kassai Mű szaki Egye tem,
valamint az NJSZT Multi mé dia az
Oktatásban szakmai közös sége.

A konferencia célja, hogy
t elősegítse az oktatás, a kutatás és a

fejlesztés különböző területein dol-
gozó szakemberek tapasztalat cseré -
jét és találkozását;

t bemutatkozási lehetőséget ad jon az
oktatóknak, kutatóknak és PhD hall-
gatóknak az új kutatási eredmények
széles körű szakmai meg is   mer   te té sé -
re és megvitatására előadások, kiállí-

tások és kiadványok segítsé gével;
Az előadások alapján a konferen cia
szakértői bizottsága által javasolt
szakmai anyagok lehetőséget kap   nak
a Journal of Applied Mul ti media
(http://www.jampaper.eu) nem zet kö -
zi, referált fo lyó  iratban történő meg -
jelenésre.

t A tanulási környezet technikai, technológiai 
változása

t A tanulási környezet módszertani, didaktikai, 
andragógiai és felnőttoktatási kérdései

t M-learning, E-learning és kör nye zete
t A tanulás személyessé és korlátlanná válásának

lehetőségei
t Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
t A multimédia alkalmazása a PR képzésben
t Multimédia/Hipermédia rendszerek, információs és

kommunikációs központok az oktatásban
t Virtuális valóság az oktatásban

t Multimédiafejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása

t Tartalomkeresés és közzététel weben
t Személyes tartalmak és közösségi oldalak, 

a Web 2.0
t Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolat
t Személyes tudás vagy közös ségi tudás
t Könyvtári multimédiás alkal ma zások
t Multimédia és a tudományos ku tatás összefonódása 

Bővebb információ és jelentkezés: 
http://www.multined.elfa.sk/

A konferencia tervezett témakörei
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9. Neumann János Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék Verseny

2013. március 21-től 23-ig zajlott a 
9. Neumann János Nemzetközi Te -
hetségkutató Programtermék Ver seny
döntője Szekszárdon, az I. Béla Gim-
náziumban. A kilencedik volt ez a Ne-
umann versenyek sorában – és az
első az alapító zsűrielnök, Kovács
Győző nélkül. A versenyen magyar -
országi, vajdasági és erdélyi álta lá -
nos és középiskolás diákok vettek
részt. A döntőben a versenyzők maxi-
mum ti zenöt perces előadás keretében
mu tatták be programterméküket a
zsű  rinek és a közönségnek. A ti zen egy
tagú zsűri a bemutatás színvonala és
a feltett kérdésekre adott válaszok
alap ján értékelt.

Eddig majd’ minden Neumann ver -
senyen részt vehettem a zsűri mun ká -
jában. Megvallom, volt bennem fé   -
lelem, hogy Győző halála után a ver-
seny egyáltalán folytatható-e. Örülök,
hogy a szervezők és a támogatók –
kiemelten a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság – a folyta-
tás mellett döntöttek. Győző a tudo-
mányos népszerű sítés és a tehetség-
gondozás elkötele zettjeként hoz ta el
rajongásig szere tett szülő vá ro sába ezt
a versenyt (már ennek a versenynek
az elődjét is). Fárad ha tatlan lelkese-
dése átragadt ránk, és – talán egy át-
lagos di ák versenytől szo katlan
módon – a rendszeresen visszatérő,
egyre jobb és jobb pályamunkákkal
induló diá kok és a ver seny összes
többi közre működője egy közösséggé
formá lódott. 

Megrendítő élmény volt a már ha -
gyományos díszvacsora, ahol Győ   ző
legendásan szellemes pohár kös zön -
tőjét most az egymás után szót kérő
zsűritagok, szervezők és kísérőtaná -
rok visszaemlékezései próbálták pó -
tolni. Mosolyogva állapítottuk meg –
és egy kis tréfálkozásért az alapí tónk
biztosan nem haragudna –, hogy
együttvéve épp olyan hosszan be -
s zél gettünk, mint régen Győző egy -
maga.

A verseny nyitott közösség: a di -
ákok számára a belépő a tehetség és
a talp raesettség. E verseny különle -
ges sége épp ez: az iskolában szerzett
in formatikai tudást magabiztosan fel -
használó, kreatív alkotómunka csak a
kiindulópont, kell hozzá az a több let,
ami az elkészült programot, al kal -
mazást eladható termékké teszi. Érez-
hető a versenyző képessége, el -
tökéltsége, hogy a programot, a kö -
zönség számára érdekessé tegye, és a
programozói, tervezői munkákba is
betekintést tud jon adni.

Hajós Éva igazgatónő köszöntője
után két napon át, reggeltől estig mu -
tatták be munkáikat a verseny zők. A
zsűri új elnöke, dr. Zsakó László tan-
székvezető egyetemi docens (ELTE
IK), az NJSZT alelnöke, és a zsűri
munkatársai folyamatosan pontozták
az alkotásokat, az eléjük készített net -
bookokon.

Magyarországi mellett erdélyi és
vajdasági indulók munkáit is láthat-
tuk, nemcsak magyar, de szerb anya -
nyelvű diákoktól is. A mezőny szinte
minden kategóriában egyenletesen
erős volt, amely a munkánkat élve ze -
tessé tette, de a pontozást nem köny-
nyítette meg. Engem különösen a já-
tékprogramok, a megépített hardve-
rek és a számítógéppel támogatott
tervezés kategóriák indulói kápráztat-
tak el. A többi kategóriában is pro-
fesszionális művek születtek, mind az
általános iskolás, mind a közép -
iskolás korcsoportban. A grafikákat a
gimnáziumban rendezett kiállításon
mutatták be rajzolóik, a zsűri ott tette
fel nekik kérdéseit.

Kiemelkedő pontszámot szerzett:
Kósa Lili (grafika, általános iskola; az
egyik legifjabb, de legmeggyő zőbb
versenyző!), Gellén Veronika (gra-
fika, középiskola), Soós Tamás (ze ne,
általános iskola). Valódi mű v é szeti
élményt nyújtottak Farkas Vivien
(zene, középiskola) dalai. 

Kategóriájában első volt Király
Ágnes (animáció, általános iskola),
Bulátovity László (animáció, közép -
iskola), Alexy Milán (alkalmazói

program, általános iskola), Kecskés
Dániel-Tóth Bence (alkalmazói prog -
ram, középiskola), Gönczi Gergely
(oktatóprogram, általános iskola),
Muhi Kristóf - Vörös Tamás (oktató -
program, középiskola), Garami
Bence (játék, általános iskola). Diá-
kokból verbuválódott, de valódi, pro-
fitorientált cégként szerepelt Nenad
Prera dovic, Vukasin Lausev és Dario
Puaca (középiskolás kategória):
BusyBee című játékukat elsöprő
szuggeszti vitással mutatták be (ma -
gyarul). 

A megépített automaták (hardve-
rek) és vezérlésük (szoftver) kate -
gória indulói igazi robotfesztivált va-
rázsoltak a versenyből. Többek kö-
zött Horváth Bálint (általános is-
kola), Juhász Kristóf (középiskola),
Krecht Rudolf (kö zépiskola) ért el ki-
magasló eredményt, de minden ver-
senyző izgalmas kapcsoláso kat mu-
tatott be, akár teljesen saját fej lesz -
téssel, akár gyári készletek ügyes
progra mo zása révén. A szá mí tó -
géppel támo gatott tervezésben Kávai
Áron (általános iskola) műve, illetve
Cérna Szabolcs-Tóth Vale tin (közép-
iskola) „Partizán motorja” kapta a
legtöbb pontot.  

Ez utóbbi diákok felkészítőtanára,
Tóth Béla (Beszédes József Mező -
gazdasági és Műszaki Iskolaköz pont,
Magyarkanizsa) rendszeresen „tarol”
diákjaival a CAD kategóriá ban. Mód-
szeréről a verseny utolsó napján,
szombaton megrendezett, Tehetség-
gondozás iskolai műhelyekben tema-
tikájú konferencián árult el kulissza-
titkokat. Az eredményhirdetést meg-
előző előadáso kon a szponzoroknak
és a kísérőtanároknak is alkalmuk
volt megszó lalni. Remélem, a szak-
mai találkozások e formája a későbbi
versenyeken is hagyománnyá válik,
mert jövőre folytatjuk, a tizedik Neu -
mann Ver sennyel!

Képes Gábor

(Az összes döntős pontszámai és
további információk:

http://www.ibela.hu/neumann/)

Információs
társadalom
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Bács-Kiskun
megye

A Bács-Kiskun me -
gyei szervezetnek
az év folyamán si ke-

rült fontos új kapcsolatokat építenie a
megye városaival, települései vel.
Emellett együttműködési szán dék -
nyilatkozatot írtak alá a romániai
Lupeni városában székelő NATSAN
Natura -Sanatate (Természet Egész -
ség) Egyesülettel, és előké szítették
a Petrosani Műszaki és a Nagyvá-
radi Orvosi egyetemmel va ló
együttmű kö dés kereteit. A digi tális
kultúra terjesztése érdekében részt
vettek az ECDL és e-Önkormány-
zati képzé sek elindításában és  ter-
jesztésében, ok tatási pontok, akkre-
ditált képzőhelyek kialakítá sában. 

Az oktatásügyben együttműködé -
seket készítettek elő a Tompai Mű ve -
lődési Ház, a kiskőrösi Vattay Kö -
zépiskola és Szakiskolával, a kalo csai
Tomori Pál Főiskolával. Az idei év
célja regisztrált e-önkormányzati
pontokat kialakítani és megye-speci-
fikus problémák, megoldási lehe tő -
ségek feltárása érdekében aktívan
kap  csolódni a Digitális Megújulás
Cselekvési Tervben megfogalmazot-
takhoz.  

Az elmúlt évben az alábbi esemé -
nyeket szervezték:
t Térinformatikai és agrárinfor ma -

t i kai regionális fórum; részvétel
a zöld adatbázisok kialakításának
prog ramjában, az e-kataszterhez
kap csolódó programokban 

t Három fórum a városgazdálko dá -
si térinformatikai rendsze rek ről a
térség polgármesterei szá mára.

A szervezet hosszabb távú céljai
közé tartozik 
t e-Health fejlesztésekben való

együt t működés kialakítása ro -
mániai egyetemekkel

t az önkormányzati, járási kapcsola-
tok kiépítése, bővítése, hogy az 
e-önkormányzati feladataik meg ol -
dá sában az NJSZT szakmai-in -
formális hátterét igénybe vehes sék

t Oktatási pontok létesítése Ka lo -
csán, Kiskőrösön, Tompán, Kis -
kun   halason

t Felsőoktatási kapcsolatok építé se:
GAMF(Kecskemét), bajai Tanár -
képző Főiskola, kalocsai Tomori
Pál Főiskola. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén
megye

A területi szervezet
2012-ben a követ -

kező három rendezvényhez nyújtott
szakmai és anyagi támogatást: 
t Játsszunk informatikát: konferen-

cia és verseny kisiskolásoknak
(Miskolci Egyetem, Comenius Ta -
n ítóképző Főiskola, Sárospatak)

t XV. PC Kismester – országos szá -
mítástechnikai verseny általános
iskolásoknak (Miskolc)

t ITREND – Miskolc-Egyetemvá -
rosban a régió vállalkozásai és in-
formatikus hallgatók számára ren-
dezett konferencia.

Csongrád
megye

A területi szervezet
éle té ben az elmúlt
év leg fon tosabb

ese   mé nyei a követke zők voltak:
t Helyi programozási és informa ti -

kai versenyek támogatása (Gábor
Dénes programozói verseny)

t A Nemes Tihamér OKSZTV és
Logo országos versenyek csongrád
megyei helyezettjeinek díjazása

t Szoftveripari Innovációs Kutató
Központ (Szeged) és Szoftveripari
Innovációs Pólus Klaszter támo-
gatása

t Informatika-történeti Gyűjtemény
gondozásának segítése

t SzegedTech rendezvény támoga-
tása.

Gyöngyös 
város

A gyöngyösi terü -
leti szervezet leg-
fontosabb rendez-

vénye a hagyo mányos Nyári In -
formatikai Tehet ség gondozó Műhely
megszervezése és lebonyolítása volt,
amelyhez hasonlót az idei évre is ter-
veznek. Jelentős továbbá az informa-
tikai írástudás terjesztése érde kében
vég zett oktatási (ECDL) te vékeny -
ségük mind az iskolás kor osztály,
mind az idősebb generáció körében.

Győr-Moson-
Sopron 
megye

A megyei szervezet
2012. évi program -

jának fókuszában azoknak a rendez -
vényeknek a szervezése állt, amelyek
a nagy kapacitással rendel kező infor-
máció-technológiák nyújtotta lehető-
ségek kihasználására újfajta megol-
dást kínálnak. A felhő-szá mí tás tech -
nika nagy sebességű, pár huzamos fel-
dolgozásra alkalmas, ha talmas táro-
lókapacitású eszközö ket kínál a fel-
használóknak. Az ak tu ális téma meg-
vitatásán túl a te rü leti szervezet vál-
tozatlanul fontos nak tartja a digitális
fotózással kap cso la tos ismeretter-
jesztő munkát, a fény képezési és fo-
tókészítési esz kö zök, technológiák és
nem utolsósorban a trükkök ismertté
tételét.

Az elmúlt év kiemelkedő esemé -
nyei a következők voltak:
t A Számítástechnikai megoldások

valahol a felhőben című konferen-
cián a résztvevők a Huawei által
kí nált szolgáltatásokkal ismerked -
tek. Különösen nagy érdeklődés
kí sérte azt a lehetőséget, amely a
felhőben lévő adattárolási meg -
oldásokat és azok előnyét részle -
tez te. 

t Digitális Fotóklub rendezvény:
Hogyan, milyen szempontok sze -
rint válasszunk fényképezőgépet?
címmel tartottak vitanapot, amely -
re nem csak digitális kamerát
hasz náló fotóművészeket hívtak
meg, hanem olyan forgalmazókat
is, akik digitális fényképezőgépe-
ket adnak el. A fórum résztvevői

Területi
szervezeteink

Társaságunk területi
szervezeteinek 

2012. évi 
tevékenységéről
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részletes tá jékoztatást kaptak a gé -
pekről és készülékeket próbálhat-
tak ki. 

Együttműködés a Széchenyi Ist ván
Egyetem Informatika Tanszé ké vel az
Informatikai Kutatási Szim pó zium
konferencia megrendezé sében. 

A konferencia NJSZT győri szer -
vezete által meghívott dísz ven dége 
dr. A Min Tjoa (Vienna Univer sity of
Technology) professzor volt. 

Hajdú-Bihar
megye

A területi szervezet
sokszínű szakmai
tevékenységéből,

rendezvényei so rá ból az alábbiakat
emeljük ki: 
t Internet Fiesta, együttműködésben

a Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nem zeti Könyvtárával és a Me   -
gyei Könyvtárral 

t Vállalati mobil-alkalmazások fej-
lesztése Seres Sándor, a CoDe Kft.
technikai igazgatójának elő adása

t Rendezvények a Debreceni Egye   -
tem Informatikai Karával közös
szervezésben
– Kutatók éjszakája  

(Megemlékezés: 40 éves az
informatika-oktatás az egyete-
men 

– Informatikai Szakmai Napok - 
előadássorozat budapesti,
szegedi, nyíregyházi és debre-
ceni előadókkal 

– DEIK Regionális Progra mo zó-
Csapatverseny támogatása

Heves 
megye

A Heves megyei te -
rületi szervezet ha -
gyományaihoz hí -

ven megtartotta a Megyei Tudomány
Napi rendez vényt, valamint a Nemes
Tihamér és Logó számítástechnikai
országos ver  senyek regionális fordu-
lóját, amely re a résztvevők szá mára
verseny felkészítőt is tartottak.

Rendezvénysorozatot indítottak az
Oracle Hungary támogatásával e-
learninges tananyag oktatásának, il-
letve működtetésének bemutatá sára.
Aktívan részt vettek a 25 éves Neu-
mann Napok rendezvény so rozaton,

ahol többek között átadták az
ORACLE bizonyítványokat is annak
a 28 tanulónak, akiknek oktatását a
területi szervezet tagjai vállalták. 

Más szervezetekkel közösen gon-
dozzák a megyei honlapot (HTTP://
he ves.nejanet.hu).  

Komárom-
Esztergom 
megye

A 2012. év sikeres,
ugyanakkor rend-

hagyó év volt a te rületi szervezet éle -
té ben. A megyé ben, Tatán rendez ték
a Közép-európai Informatikai Diák -
olimpiát, a CEOI 2012 -t, amely nek
szervezé sé ben való részvételéért
ÁdámÁrpád,a szervezet tagja Tarján-
emlékérem kitüntetésben ré szesült. 

A területi szervezet ezen kívül két
további, jubileumi rendezvény meg -
rendezését is támogatta: 
t Húsz éves fennállását ünnepelte az

EDUTUS Főiskola. Ebből az alka-
lomból került sor az INVENTO II.
Regionális Innovációs Expóra Ta-
ta bányán. Az Edutus Főiskola Sze -
ná tusa döntése alapján Fűrész Jó-
zsef, a területi szervezet elnöke is
kitüntetésben részesült a főiskola
fejlődése érde kében vég zett kima -
gas ló tevékeny ségéért. 

t Tizedik alkalommal rendezték
meg A Magyar Tudomány Ünnepe
2012. konferenciát, Válság és nö-
ve ke dés konferencia alcímmel. A

rendezvény Jelen és jövő szekció-
jában ki emelten foglalkoztak a te-
hetséggondozás kér déseivel. 

Fontosnak tekintik a fiatalok szak-
mai életbe bevonását, ezért tovább
erősítik a tehetséggondozási tevé -
kenységüket. Ennek érdekében meg -
rendezték a helyi Lábas Antal Infor -
matikai versenyt a Sárberki Általá nos
Iskolában. 

Paks 
városi 
szervezet

A paksi városi szer -
vezet minden évben

hagyományosan részt vesz a CeBIT-
en. 2012-ben emellett részt vettek a
müncheni eCarTec, sMove360 kiállí-
tásokon. 

A látottakat, hallottakat rendszere-
sen megosztják tagtársaikkal – töb -
bek között lapunkbanban megjelenő
szakmai beszámolók formá jában.

Piliscsabai 
városi 
szervezet

A területi szerve -
zet  ben működő

szak  emberek javaslato kat tettek a
helyi önkormányzat honlapjának
megújí tására, amelyek alap ján elké-
szülő új honlap hama rosan nyilvá-
nossá vá lik. Továbbra is meghatározó
tevé kenységük civil szervezetek hon-

A nyírbogdányi Általános iskola csapata és tanárai, felkészítőik 
a RoboCup nemzetközi versenyen Nyíregyházán



72013. április

lapjainak tervezése, segítés a megva-
ló sításban, vagy se gítség a jobbá,
hasz nosabbá tételé ben.

A másik komoly tevékenység a
középiskolák felé nyitás volt.
2012-ben elindult két középis-
kola diákjai, tanárai részvételé-
vel Piliscsabán egy számítás-
technikai szakkör. A szak kör ré-
szére megvették az induló esz -
közöket. A szakkör tagjai az NJSZT
tagjaivá váltak.  

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg megye

A területi szervezet
immár hagyo má -

nyo san megtartotta a MIRK Ro bot -
kupa Versenyt, ahol a RoboCup nem -
zet közi verseny sza bályai sze rint,
három ver seny szám ban in  du tak csa -
patok: ro bo t foci, ro bo t tánc és me -
nekítő kate gó r i ák ban. 

Részletes be számolót az alábbi lin-
ken le het ol vasni:
http://pingvin .nyf .hu/ ~ro bo jun /MIR -
K 2012_ erdm.pdf

Szeptemberben a Kutatók Éjsza-
kája or szá gos rendezvénysorozat ke-

retén belül be-
mutatkozott a
nagy kö zön ség -

nek a Neu-
mann Társa-
ság  Sza-
bolcs-Szat-
már-Bereg
megyei if -

júsági tago -
zata legújabb fej-
leszté sének alap -
ja, a Nao Huma -
noid robot. A di-
ákcsoportok be-
mutatták saját

fejlesztésű prog -
ramjaikat, amelyek óriási sikert arat-
tak kicsik és nagyok körében egy -
aránt.

Az eseményről készült videót az
alábbi linken lehet megtekinteni:
http://www.youtube.com/watch?v=6
Nsfll2n2Ng.

Megtartották az első Nao Work -
shop ot a Budapesti Műszaki Egye tem
Távköz lési és Médiainformatika Tan -
székével kar öltve. A rendezvé nyen
megalapozták későbbi együtt műkö -
dé süket egy közös tudományos pro-
jekten. 

A szervezet szakmai rendez vény -
nyel ünnepelte fennállásának 35. év-
for du  lóját. 

Vas megye

A Vas megyei terü -
leti szervezet 2012-
ben az alábbi szak-
mai tevékenységek-

ben működött közre szer ve   zőként,
résztve vő ként, előadó ként: 
t Info-Savaria konferencia
t Nemzetközi Beaver tanulmányi ver-

seny munkakon fe renci á  ja (Litvá nia),
t Előadás Felhő alapú szolgálta tá -

sok a Sága-Foods-ban címmel.

Zala megye

2012-ben a szerve -
zet nem tar tott na   -
gyobb rendez vényt,
de rend sze res szak-

mai te vé kenységet folytatott és kap-
csolatot tart fenn tagjaival. 

Mint aktív ECDL vizsgaközpont, az
oktatás és a vizsgáztatás során is -
mertetést nyújtanak tanulóiknak, is -
merőseiknek a szer ve zet napi felada -
tairól, mun kájáról és céljairól. 

Területi szervezeteink
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Információs
társadalom

Goethe Gait Lab
Az APAS – Optikai elven működő, 

videó alapú, 
számítógéppel vezérelt mozgásanalizáló rendszer

Kutatócsoportunk 2012-ben
alakult Goethe Gait Lab né -
ven. A Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Irányítástechnikai és Infor matikai
Tanszékén működik, ahol az Ariel
Performance Analysis System (APAS)
nevű, optikai elven műkö dő, videó
alapú, számítógéppel ve zé  relt moz -
gásanalizáló rendszer segítsé gével
különböző biomecha nikai mé ré se ket
végzünk. Célunk, hogy Eu ró  pában
egyedülálló mér nö  ki fej lesz  téseket
hozzunk létre: ku tatása ink alapján je-
lenleg több sza badalmi el járás is fo-
lyamatban van.

Célunk továbbá egy olyan, Magyar-
orszá gon mindenképpen, de talán Eu-
ró pá ban is egyedülálló moz gás -
vizsgá ló laboratórium működtetése,
amely képes normálistól eltérő fej -
lődésű vizsgá lati személy fogadá sára
is, állapotának felmérésére és mozgá -
sának összehasonlítására mind az
egész sé ges mozgással, mind pedig
önmagával (pl. terápia hatásvizsgá-
lata, fej lő  dés követése céljából). A
mérés biz  tonságos, gyors, fájda lom -
men tes, és mégis sok adatot szolgál-
tat. Ezáltal lehetővé teszi az egyes
kór képek jobb feltérképe zé sét, az al-
kalmazott terápiák jobb ki vá lasz -
tását, valamint hatásmecha niz musuk
pontosabb vizsgálatát. 

Mindezt kutatásvezetőként azért is
emelném ki, mert magam is moz -
gáskorlátozottként élve pontosan
tudom, hogy állapotom folyama tos
javulását az orvosi- mérnöki ku  tatá -

sok sikerességének, bizonyos érte -
lemben vett eredményességének kö -
szönhetem. Korábban ezért kezd tem
mozgásvizsgálatok segítségével al -
ternatív gyógymódok tudományos
elemzésébe is. Tudva azt azonban,
hogy ezek a mozgásvizsgálatok két
tudományterület határán található ak,
és végzésükhöz mind az orvosi, bio-
lógiai, mind az egészségügyi mér   -
nöki szaktudásra szükség van, ezért
korábban mindkét területtel meg -
ismerkedtem, s most érett meg az idő
és a lehetőség arra, hogy a tu do -
mányos kutatómunkában aktívan
részt vehessek. Kutatócsoportunk
tag jai olyan magyar szakemberek,
akik az elmúlt fél évben települtek
haza Japánból, illetve Ausztriából is   -
mét Magyarországra. 

Fontosnak tartjuk a nemzetközi
kapcsolatok építését is, ezért kívá na -

tosnak tartjuk részint más kutató -
helyekkel felvenni a kapcsolatot, ré -
szint pedig a későbbiek során a vizs-
gálati módszert mások számára is el-
érhetővé tenni. Ezért ún. adatgyűj tő
pontokat tervezünk létesíteni, ame-
lyek mobilisan akár az ország te -
rületén, akár külföldön alkalmaz ha -
tókká válnak.

Az ily módon elért eredményeink kel
szeretnénk javítani publikációs mu-
tatóinkat, mert az elmúlt öt év során
az eljárások és elrendezések alap-
szintű kialakítása történt meg, melyet
most a kutatásban kívánunk kama-
toztatni, annál is in kább, mert ezekre
jelen pillanatban háromféle sza ba -
dalmi eljárás van folyamatban.

A mozgáslaboratórium 
feladatai

Normálistól eltérő 
fejlődésű gyermekek mérése 

és terápiakövetése
t Értelmileg akadályozott
t Tanulásban akadályozott
t Enyhe, középsúlyos, súlyos értel -

mi fogyatékos 
t Különböző fokban mozgáskorlá-

tozott
t Látássérült
t Hallássérült

Normál fejlődésű gyermekek 
mérése

t Az egészségi állapot felmérése a
meghatározott korosztályban

t A normálnak tartott populációk 
szűrése

t Referencia-adatbázis kialakítása

Speciális mérnöki felada tok,
or vo si kutatások, fejlesztések

– Ortézisek
– Protézisek
– Implantok (pl. sztentek)
– Segédeszközök fejlesztése, 

tesztelése
– Ergonómiai feladatok 
– anyagvizsgálatok végzése.
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Mérnöki feladatok, amelyek 
a mérés kivitelezését 

segítik (folyamatos fejlesztés)

t a speciális mérésekhez szüksé ges
eszközök fejlesztése és tesztelése

–  Speciális világítástechnika
–  Speciális markerrendszer
–  Speciális testmodellek (amelyek

alapján a rendszer a markereket
leköveti és számol)
Feladataink során széles méret tarto-

mányban mérünk, a mikrosz kópi mé-
rettől a humán emberi moz gás mé ret -
tartományáig.

A mozgásvizsgálat 
főbb 

alkalmazási területei

t sportkutatások (edzéstervek),
t mozgással kapcsolatos orvosi

kutatások, rehabilitáció
t munkaalkalmassági vizsgálatok
t ipari alkalmazások (edzőcipő vizs -

gálatok stb.)
t biológiai vizsgálatok (állatok moz -

gása)
t törvényszéki vizsgálatok,
t űrkutatás, anyagtesztek, űrhajós -

képzés
t művészek képzése, mozgások áb-

rázolása (festészet, szobrászat,
film).

A mozgásvizsgálat 
alkalmas tehát

1. Állapotfelmérésre. A teljes test
összetett mozgásai vizsgálhatók –
pl. járás, ill. testrészek egyes ízüle -
tek mozgásának vizsgá lata: az ízü -
letek és a gerinc helyzete és moz -
gásterjedelme, a mozgás se bes -
sége, a mozgás dinamikája

2. A megfelelő terápia kivá lasz tá sára
3. A kezelés(ek) hatásának fo lyama -

tos követésére
4. Kezelés vé gén az állapotváltozás

mérésére.

A mérési módszer

A biomechanikai vizsgálatot az
APAS nevű, optikai elven műkö dő,
videó alapú, számítógéppel ve zé   relt
mozgásanalizáló rendszer se gít sé -
gével végezzük. 

A rendszer egy nagy teljesítményű
számítógépből és több digitális cam-
corderből áll. Így van lehetőség a
mozgás több (elülső, hátulsó és két
oldalsó) nézetből történő rögzíté sé re,
és a háromdimenziós mozgáskép lét-
rehozására. 

A rendszert kiegészítettük egy má -
sik nagyteljesítményű számítógép-
pel, mely a kinyert adatokat statisz -
ti kailag képes elemezni az SPSS 19
statisztikai analizáló szoftver segítsé-
gével. 

A rendszert mérnöki munka része -
ként KI (Mesterséges Intelligencia)
adatgyűjtő és kiértékelő rendszer
fogja kiegészíteni. 

A mozgásanalízis előnyei

1. Gyors: a./ egy mérés kb. 30 perc,
b./ egy kiértékelés 0,5 óra – 2 nap
(fel adatfüggő).

2. Pontos: a./ a rendszer mérési hi -
bá ja kézikönyv szerint <5 száza-
lék,, b./ megfelelő környezet és
eszköz fej lesz téssel ez a hibahatár
1 százalék alá vi hető, c./ km-cm-
mm tartományban mér (megfe-
lelő összeállítással mm tartomány
alá is vihető) , ill. a méret tarto -
mány mobilitása segítségével a
mérési fel adatok igen széles ská-
lája áll rendelkezé sünkre.

3. Könnyen kivitelezhető mérések:
a./ A rendszer hetven százaléka au to -
matikusan dolgozik, b./ az adatgyűj-
tés lépésére asszisztensek ké pezhetők,
c./ a vizsgálati személynek nagy fizi-
kai terhelést nem okoz.
4. Fájdalommentes mérések (mind

humán, mind állatkísérletes eset-
ben).

5. 3D adatgyűjtés, „rekonstrukció”:
a vizsgált mozgás 3D rekonstruk-
ciójára képes a rendszer.

6. Több tudományterület képes hasz-
nál ni a módszert, mert rugalma-
san feladathoz alakítható, így pél-
dául re     habilitáció esetén használ-
ható:

t állapotfelmérésre (teljes test össze -
tett mozgásai – pl. járás, testré szek
egyes izületek mozgásának vizsgá-
lata – pl vállizület, karkör zés).

t Segítségével pontosabban ki -
választ ható a megfelelő terápia.

t A kezelés(ek) hatása folyama -
tosan követhető.

t A kezelés végén mérhető az ál -
lapot változás

7. Olcsó: a hasonló rendszerek ára
mintegy tízszerese az APAS-nak.

A vizsgálat menete

A mérés megkezdése előtt a vizsgálni
kívánt testrészre a rendszer szá mára
szükséges speciális jel zé seket, ún.
marke reket helyezünk fel. (Mé rési
helyzettől és feladattól függően vagy
a bőrre közvetlenül, vagy fe ke te
pamut ruházatra, melyet a helyszí nen
biztosítunk.). Ezután vi deo ka me -
rákkal rögzítjük a kí vánt moz gás ki-
vitelezését. A vizsgá lat időtartama egy
személyre kb. 30 perc.

A kutatólaboratóriumot önerőből,
illetve támogatók segítségével mű -
köd tető Fehér Ló Alapítvány kura tó -
riuma működéséhez és eszközparkja
bővítéséhez további támoga tókat
keres. 

A legkisebb segítséget is kö szö -
nettel fogadjuk. 
További információk: 
e-mail: henriette@iit.bme.hu

Steiner Henriette 
kutatásvezető,

okl eü. mérnök,
okl. humán orvosbiológus

RENDSZERKALIBRÁLÓ KETREC
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Tallózó
Információs társadalom 

kontra magyar társadalom –
helyzetértékelés

Jelentés 
kitörési pontjainkról

...megfordítható-e az a trend, amely a
szellemi tartalmaktól az anyagiak felé
sodor bennünket? – tette fel a kérdést
Pálinkás József, a Nemzeti Hírközlési
és Informatikai Tanács, az Informatikai
Vállalatok Szövetsé ge és a Magyary
Zoltán E-közigazgatás-tudományi Egye -
sület által szervezett tanácskozáson.

Az Akadémia elnöke szerint bár az ed -
digi forradalmak mindig a növe ke dés hez
kötődtek, s ma is bűvszó ként ke zelik a
mainstrame közgazdá szok, annak határai
vannak. Ezért kell a szel lemi in novációra
fektetnünk a hang súlyt, amelynek lehe-
tőségei határtalanok

Kalmár István, az informatikai ta nács
elnöke szerint nemcsak az érté kek te -
remtésére, hanem megtar tá sára is töre -
kedni kell, s ebben nyújt hatalmas segít-
séget az informatika. Az a tény azonban,
hogy a digitális írástudatlanok száma

három és fél millióra, a lakosság mintegy
negy ven négy szá zal ékára tehető, kijelöli
a fejlesztések irányait, a sürgős tennivaló-
kat. Sze rin te ez nemcsak nem zeti, hanem
nemzetbiztonsági kérdés, hiszen létrejött
egy olyan eszköz rendszer, amely pillana-
tokon belül n gyobb erőt fog kép viselni,
mint a pénz hatalom.

L.Simon László, a parlament kultu -
rális bizottságának elnöke úgy vé le ke -
dett, a virtuális, internetes közös ségi tér
és a valóságos közösségi te rek közé
nem a „vagy” hanem „és” szó te endő,
hiszen valódi közös ségek, kollektívák
állnak tényleges igé nyekkel az in -
ternetes szervező dések mögött is. [...]

Külön blokkot, színfoltot képvi -
seltek a szimpóziumon a közgaz -
dászok előadásai. Németh György a
munkahelyteremtés jö vőbeni hallatlan
ne hézségeire és a társadalom elörege dé -
sének veszélyeire hívta fel a fi gyel -
met. Varga István a pénzügyi meg -
oldások mellett tört  lán dzsát, és Szé -

chenyi alap eszméjére, a közértel mes-
ség meg teremtésére s a közrestség el-
uta sí tására fektette a hangsúlyt.

Bogár László közgazdász áttekin-
tette 1972-től tartó mesterséges eladó-
sításunkat. Rámutatott: Kádár János
1979-ben jelentette ki, hogy a társa -
dalom to vább nyújtózkodott, mint a
takarója ért, ám azóta is ez az érv -
rendszer szolgáltat alapot újabb és
újabb megszorítási hullá mokra. [...]

Nem öncél, hanem eszköz az infor-
mációs társadalom az egyén és a nem -
zet boldogulása érdekében – alakult ki
a konszenzus a műhely-konferencián a
Magyar Tudományos Akadémián.

(Magyar Nemzet, 2013. március 28.)

Ahhoz, hogy az Információs társada-
lom eszközeit érdemben hasz nálni le-
hessen, elengedhetetlen azok alapos is-
merete, azaz az információs írástudás
– amit ez a konfe ren cia is megerősített.

Írásunk tudósok életéről,  személyes dol-
gairól, pletykák ról szól, amelyeket me-
sélőnk, Kör men di István oszt meg Olva -
sóinkkal. A szereplők vala men nyien ki-
váló tudósai szakterü letüknek, jóllehet
nem mindegyikük közismert.

tttttt
Hol is kezdjük. Hát ahol ők is, a Nagy
Elődök kezdték, amikor meg szület tek.
Egyesek jó helyre születtek: fő rendi cím,
megyényi földbirtok, vi rágzó vállalko-
zás örökösének, mint Caven dish, Na-
pier, Huygens, vagy családi kated ra
örökösé nek, mint a csilla gász if jabb
Herschel, és a Nobel-  dí jas fizikus if-
jabb Bragg. 

tttttt

Mások viszont még az apjuk nevét
sem örökölték, mint D’Alembert, (je -
les francia matematikus, mérnök és fi-
zikus) aki egy katonatiszt és egy apá -
ca gyer  mekeként előbb annak a temp -
lom nak a nevét kapta, amelynek a lép -
csőjére kitették, a D’Alembert név vi-
szont már a saját ízlését di cséri.

tttttt
Volt, akihez kevés reményt fűzhettek

születésükkor. Lord Rayleigh-t (Nobel-
díjas fizikus) a bába kedvezőtlen szak -
véleménye alap ján nem is engedték a
szülei is ko lába, ám megtehették, hogy ta-
n ító kat járatták hozzá. Pascal is így kezdett
a tudománnyal ismer ked ni, míg el nem
küldték a házi ta nítóját, mondván, hogy
árt a gye rek nek az intenzív tanulás.

tttttt
Persze voltak kevésbé pátyolgatott

gyermekek is a kicsiny nagyok közt.
Nehéz pl. elképzelni, hogy Fourier-
nak, aki tizenkettedik volt apja tizen öt
gyermeke közül, vagy Ruther fordnak,
aki csak negyedik a tizenkettő közül,

Ponticulus
Hungaricus
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az iméntiekéhez hasonló szü lői gon-
doskodás juthatott volna. De biztosan
több jutott nekik is, mint az ifjú Stei-
nernek, aki kamasz korában még anal-
fabéta volt, és apja rosszallását le -
győzve először tizennyolc éve sen lá tott
be lülről iskolát.

Faraday sem sokat kop  tathatta az is-
kolapadot, de a tudo mányhoz zsenge
gyermekként közel került, mint fűtő
Davy labo ra tóriumá ban. Egyszer Davy-t
meg kér  dezték, melyi felfe de zését
tartja legtöbbre. – Faradayt! – volt a
válasz.

Igen, a tehetség előbb-utóbb utat tör
magának. Feltűnően sok volt a na gyok
közt csodagyerek, talán nem is untatom
Önöket a közismert példák kal. Mások
viszont a lassabban érő tí pusba tartoz-
tak. A tizen éves Bohr fiú kat – a ké-
sőbbi mate matika profes szor Harald-
ot és a Nobel-díjas fizi kus Nielst – pl.
kí nos szabadko zá sok közt mutatta meg
professzor pa pájuk elő kelő ven dé gei -
nek, mert a két lóképű lakli bam ba vi-
gyorából még a focista Harald olimpiai
ezüstérmének hal vány ígé re  te sem su -
gárzott.

A cseperedő nagyemberek több  sége
előbb-utóbb egyetemre járt, ha nem is
arra a szakra, amelyen most ta   nítják. A
Bernoulliak (matemati kus) többsége
or vos volt, Fermat jo gász, a ma gyar
származású Los Ala mos-i atom fi z i -
kusok több sé gé nek vegyész diplo mája
volt. Sokan vol tak, akik egy szer re több
karon és szakon is ké pe sítést szereztek.

Max well pl. az el ső zá ródolgozatát a
festett an tik vá  zákról és edé nyekről
írta, a fény  tannal és a rugalmasságtan-
nal is leg inkább a fo to elasztikus mo-
dellek szép színei mi att kezdett foglal -
koz ni. Bár, ki tud ja, jár hatott volna úgy
is, mint Lomo no szov, akinek tudós
mun kásságát méltatva egy francia tudo -
mány törté nész, szük    sé gesnek tartotta
megjegyezni, hogy ezt a Lo mono szo -
vot ne tévessze össze az ol vasó a ha -
zájában elhíre sült Lo mo   no szov nevű
költővel. 

Leibniz előbb – most így mondanánk
– TTK-s diplo mát szerzett Jé ná ban,
majd bölcsész dip lomát Lipcsé ben, de
mielőtt ugyanitt a jogász diplomáját is
megkapta volna, a dé kán felesége – mint
Puti fá rné Jó zsefet – elüldözte a szerelmi
aján lataival, így jogász Alt dorfban lett.

tttttt
Hát igen, a nők. Nemcsak Keplert

zavarták a Prágai Színben. Schrödin -
gernek minden munkahely- és lakó -
hely-váltása mö gött – meglehetősen
sok ilyen volt – zilált nőügyeinek ren-
dezése állt. Hogy milyen sikerrel, dub -
lini esete mutatja, ahova London ból
szökött, ami kor kiderült, hogy a fe -
leségével együtt az asszisztense fele-
sége is gyereket vár tőle. Mire a bot-
rány el simult volna, Dublinban há-
romra nö velte az ő gyermekeit vá ró
asszo nyok számát. Nőügyekben a sor
túlsó végén biztosan Newton áll, aki -
nek egyálta lán nem voltak nő ügyei.

tttttt

A Nagy Emberek többsége egyetemi
ember lett, előbb-utóbb profes szor. Ki
előbb, ki utóbb. Thomson, a majdani
lord Kelvin (angol fizikus) – némi csa-
ládi asszisztenciával – 22 évesen, Felix
Klein – „csont és szőr nélkül” – 23 éve-
sen, Buckminster Fuller 73 éve sen.
Champollion, a hie roglifák megfejtője
18 évesen lett pro fes szor.

tttttt
Kármán Tódor egyszer az előadása

után döb bent rá, hogy azt angol he lyett
németül tartotta. Exkuzálni akarta
magát, de  kollé gái leintették: higgye
el, így sem ér tettek kevesebbet belőle
a hall ga tók, mintha angolul mondta
volna el.

tttttt
Másokat a szónoki adottságok teljes

hiánya gátolt. Eötvös Loránd emléke -
zései szerint híresen száraz és színtelen
előadó volt pl. Kirchhoff. Hasonló ne-
vezetességet szerzett gyenge orgá -
numával és félszeg fellépé sével Reuss
Endre, akinek egyébként nagyszerű
előadásaiból hallgatósága szinte egy
kukkot sem értett.

tttttt
Ki milyen vizsgáztató volt? Eötvös

Lorándot egy idő után kíméletesen el -
tiltották a kollégái a vizsgáztatás tól,
mert a vizsgázó első megakadása után
átvette a szót, türelmesen el magya rázta
a választ, aztán beírta a jelest az in-
dexbe.

Forrás: Ponticulus Hungaricus
www.ponticulus.hu

Meghívó
Tisztelt Kolléga, kedves Tagtárs! Alapszabályunk előírásai szerint 2013. május 22 -én 10 órai kezdettel

éves beszámoló közgyűlést tartunk,
amelyre ezúttal tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2013. május 22-én 10:30. 
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő szereplő ügyek tekintetében 

a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helye:
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem, 1111 Budapest, Gellért tér 1.

Napirend:
1. Elnöki beszámoló; A Társaság 2012. évi közhasznú beszámolója; 3. A Felügyelőbizottság jelentése 

a közgyűlésnek; 4. A 2013. évi pénzügyi terv elfogadása; 5. Egyebek; 6. Szakmai program
Kérjük, hogy legkésőbb 2013. május 20-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának név, munkahely

megadásával (e-mail:titkarsag@njszt.hu; telefon: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)

üdvözlettel: Dr. Friedler Ferenc elnök
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Felelős szerkesztő: Alföldi István
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Lapunk havonta 2100 példányban je -
lenik meg. Egyéni és jogi tagjainkon
(cégek, vállalatok, intézmények) ke resz -

tül a szakma csaknem minden kép -
viselőjéhez eljut, és naprakész informá-
ciókat nyújt a Társaság, valamint a szak-
terület aktuális eseményeiről, újdonsá-
gairól.
Hírlevelünkben továbbra is közzé   te -
szünk hirdetéseket, felhívásokat.
Ezekkel kapccsolatban kérjük, fordul jon
titkárságunkhoz.
Következő lapzárta:2013. április 19.

Kérjük, támogassa 
Ön is adója 

1 százalékával 
Társaságunkat!

A jövő múltja – Neumanntól az internetig 
— Könyv és kiállítás —

A jövő múltja című könyv szerzői 
Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. 
Kiadója a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság. 

A könyv megvásárolható 
a kiállítás helyszínén, a szegedi Agorában,
illetve Budapesten 
az NJSZT ügyfélszolgálatán. 
(1054 Budapest, Báthori u. 16.).

Ára: 3 850 Ft

További információ:
www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu


